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Oběť tříkrálové.
íd východu v nedočkavém chvatu
gkrálové se berou ku Betlému,.:' r_—

. \n

a kde hvězda ozařuje chatu,

pokloní se dítku, Bohu svému.l(

)

Vzácné dary k nuzným jeslím

kladou,

ku kadidlu pojí myrrhu, zlato;

* dušejich se plní božskou vnadou,

srdce láskou k Spasiteli jato. —

K jeslím tvojim, dítko, pokle

kámo,

s duší zbožnou blížíme se tobě;

jakých my však vzácných darů
dame

v nestateči své i ve chudobě?

Kadidlo ti dámeproseb
vroucích,

jichžto vůně k nebesům se-vine;

o kéž Vždy, i ze rtů kdysi mroucích

chvála tvoje hojným tokem plyne!
('$-"'“

Zlato darne, lesklé drahokamy,

c t n o s t í svatých přineseme

skvosty;

ctnosti záři nadzemskými plamy,

jimi k Bohu zbudujcme mosty.

M y rr 11u dáme! Přijmi naše

k ř í ž e,

jež nám ssíla mocná, tvoje ruka!

Bolesť srdce k tobě, dítko, víže,

tcb o u v radost“ promění se muka!
Vil. Ambrož.
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Jednoho jest potřebí.
“ (Luk. 10, -39.)

ehkou věcí to není, vyřiditi každému příhodné přání novoroční,
které by všudy se hodilo a líbilo, lehce mu bylo porozuměno
a Opravdové jeho splnění také možným bylo. Pioto jsem byl

'nemálo na rozpacích maje navštěvovatelum „ŠkolyB .Srdce P.,“
všem čtenářům našeho časopisu po starém zvyku slušně něco nového

a dobrého zagratulovati, a bez toho nemůže se přece obejíti žádný školník,
který školu žákům otvírá a po nich zavírá a světnice čistí a zdobí atd.
Dlouhé gratulaci dělati nechci, nebo není času ani ku psaní a myslím,
že ani ku čtení, lháti nesmím a všem svým čtenářům aspoň prvním
číslem něco příjemného říci prý musím; —' jak z toho tedy ven?
Trochu níže v tomto čísle na stránce 13. vypravuje" se, kde vlastně
dobré rady v potřebě máme se domáhati, kde ji hledati. Tam jsem
ji pro těchto málo řádků gratulačních skutečně nalezl. Poslyš tedy,
jak mně bylo p01aděno zagratulovati.

Pamatuješ se na událosť,kte10u vykládá Sv. Lukáš v 10. ka
pitole, jak Pán Ježíš navštívil svého .milého přítele Lazaia, ktelý iněl
dvě rovně jemu _oddané sestry Martu a Marii? To není žádné podo
benství, nýbrž jest to pravda pravdoucí. Zbožné tyto dvě osoby věděly
dobře, koho ve svém domě hostí; pročež vynaložily všemožné, aby jej _
řádně uctily. Především dala si na tom Marta záležeti a sbčhala celý
dům, spižírnu i zal'u'adu i kuchyň, aby Mistru ukázala svou nelíčcnou
úctu k němu, a když celá upachtěná ve večeřadle stanula a na Marii,
že jí pranic v chystání večeřenepomohla, si postěžovala, tu snad mohla
vším právem očekávati nějakou pochvalu. Nicméně však Pán J ežíš pouze
j? p o litoval,__že přes příliš jest pečliva a mnoho si dělá starostí, kdežto
vlastnějen jednoho jest opravdu potřebí. NeboháMarto,jak ses
sklamala! Daleko horší jest však sklamání tisíců 'a tisíců lidí, kteří ve všem.
jiném hledají cíl svého života jen ne v tom jediném, jejich bažení a
dychtění ke věcím nejrozmanitějším směřuje, jen ne k tomu potřebnému.
A co jest to jedině potřebné? Svět pomine i všechna rozkoš jeho i ta práce
a svízelea ostudy na něm,;ba i víra i naděje pomine na-nebi a zůstane
pouze láska (k Bohu a pro Boha k lidem), avšak láska., která se jeví
skutky'. lo jest to jediné potřebné všem, to přejiz plna srdce všem „ško
lákům“ a lád se přičiním k dosažení toho dobia.

Pro sebe nemám žádného jiného přání na odměnu nebo sobotales,
než aby kdo čtenářem„Školy“ již jest, jenom ještě jednoho získal během
tohoto roku — avšak čím spíš tím líp. Počnime s Pánem Bohem nastá
vající nový rok, aby žehnal našemu se snažení po tom jedině potřebném.
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Rozšíření pravé úcty k božskému Srdci Páně.

vv! !
své na nejvysm (:ll všech snah
a tužeb našich, totiž na obno

vení království Božího na zemi.

/ Nyní však podáváme jim zvláštní
prostředek vyvolený od samého

Spasitele našeho za tím účelem, abychom
tím snáze cíle svého dosáhli a Spasiteli
všecka srdce lidská podrobili. Tážeš se,
čtenáři milý, po tom prostředku, který
a jaký jest? Jestiť to pobožnosť k bož
skému Srdci Páně.

Tato pobožnosť
vysvětlena a pěstována
byla od svaté Ger
trudy několik století
dříve, než opětzjevena
byla blah. Margaretě
Marii. Byloť sv. Ger
trudě zjeveno ústy sv.
Jana, že chová mocný
prostředek k obnovení
celého lidstva až pro
onu dobu, kdy bude.
panovati největší zma—
látnělost'. Ta-doba sku

tečně nadešla, když se
novověcí kacíři spojili s
úplnými nevěrci, chtě
jíce podvrátiti celé křesťanstvo. Kristus
Pán v onu smutnou dobu vyplnil při—
slíbení svého miláčka Jana; podal lidem
nebeský protijed proti vzmáhající se
nákaze. Dobří lidé uchopili se prostředku
tohoto, seřadili se pod korouhví božského
Srdce Páně a naplnění byvše zbožným
duchem přemohlivšecky nátlaky nepřátel,
tak že místo veliké revoluce nastala nc

očekávaná obnova. Tato pobožnosť má
zvláštní do sebe moc a sílu: zahojiti všecky
rány. Ona má a musí netoliko jednotlivé
duše, jednotlivé rodiny, nýbrž veškeré
lidstvo znovuzroditi, což nelze dříve, leč
až bude ve pravém duchu a smyslu pěsto

!

i

!

vána. Tohoto prostředku, této pobožnosti
jest nám se uchopiti, ona jediná vrátí
umírajícímu lidstvu nový život. V čem
záleží ale tato pobožnosť,kterou neznabozi
potupně zavrhují a mnozí křesťané ne—
dobře pochopují? Aby se všelikému ne
dorozumění předešlo, aby veliká láska
Boží celou měrou pochopena byla, vyvolilo
si božské Srdce P. pravé a horlivé ctitele,
kteří mají úmyslům Božím napomáhati
slovem, skutkem, písmem. Tak povstaly
časopisy božského Srdce Páně, které si vy

tknuly za hlavní úlohu
pěstovati a rozšiřovati
pobožnosť k bož. Srdci
Páně. Takovýmto způ
sobem povstal „apo—
štolát modlitby.“ Jako
až dosud úlohu svou

dobřevykovávaly, tak
mají i budoucně vše
možně k tomu hleděťi,

aby pobožnosť k bož—
skému Srdci Páně byla
zachována, v pravém
smyslu pěstována a po
celém světě, ve všech
vrstvách lidu rozšiřo—

vána. Než toť úloha
velmi nesnadná, a_tudíž dovoláváme se
modliteb apeštolátu, abychom tuto misii
skutečně vykonati mohli. Spoléhajíee se
na velikou moc vroucné modlitby, dou—
fáme cíle svého dosáhnouti a tak při—
praviti čest a slávu božskému Srdci P.,
jehož pobpžnosť tuto jasně a zřetelně
pokud síly naše stačí vysvětlíme.

Úcta božského Srdce Páně má trojí
stránku, poněvadž v trojím způsobu
božské Srdce Páně nám se objevuje.
Můžeme předně pozorovati božské Srdce
Ježíše co do podstaty samé, v jeho ne
výslovné svatosti a neskončené hodnosti;
dále je můžeme pozorovati jako svůj

1*
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nejkrásnější vzor a příklad dokonalosti
a ctnosti; konečně můžeme obrátiti po
zornost svou na jeho božské úmysly
ohledně duší lidských a svou horlivost“
spojiti s jeho božskými, nevyzpytatel
nými úmysly.

Podle toho, z jakého ohledu patříme
na božské Srdce Páně, jest též i jiná
úcta. Jestliže patříme na jeho božství,
pak se mu máme klaněti; jestliže patříme
na jeho ctnosti a příklad, pak je násle
dovati máme; jestliže béřeme ohled na
jeho úmysly, pak zasluhuje horlivou úctu,
totiž apoštolát.

Božské Srdce Páně, jako božské,
jako nejsv. Srdce Pána Ježíše, zasluhuje
zajisté též božskou poctu a klanění; neboť
ono jest obzvláštní částí těla Boha-člo
věka, pramen krve a středemjeho života ;
jest sídlem a obrazem nevýslovné lásky
Syna Božího. Za tou příčinou máme je
tak ctíti, jako ostatní části těla Spa
sitele'našeho, poněvadž byla jeho lidská
přirozenosť úzce spojena s jeho božskou
přirozeností, tak že se jedna ode druhé
odděliti nedá. Slušno tedy, abychom úctu
svou vzdávali zvláště božskému Srdci

Ježíše, poněvadž v něm sídlila nevýšlovná
láska; ono bylo nástrojem spasení na
šeho. Všeeky mocnosti duše Spasitele,
všecky údy těla jeho napomáhaly k na- :
šemu spasení; ale láska jediná byla nej- &
hlavnější příčinou spasení našeho; láska
učinila Krista obětí smírnou. „On mne
miloval,“ praví sv. Pavel, „a vydal sebe
sama za mne.“ Nic není rozumnějšího,
nic spravedlivěj šího, než abychom zvláštní
vzdávali úctu božskému Srdci Páně a

“tak vděčnými byli za jeho neskončenou
lásku k nám. __

Duch lidský jest již takový, že si
musí představiti, co poznati a milovati
chce. Lásku Pána Ježíše alellépe si před
staviti nemůžeme, leč jeho božským
srdcem; 'a protož ctíme-li toto nejsv.
Srdce, tož ctíme zároveň lásku _Syna

Božího a konečně Jej samého. Toť první
pobožnost', že máme božskému Srdci
Páně božskou prokazovati úctu a tato
pobožnosťjest netoliko pravá,. aletéž po
třebná, jelikož ji vyžaduje božství Pána
Ježíše.

Než na tom není dosti. Syn Boží
nebyl spokojen s tím, že vzal na sebe
tělo lidské a srdce lidské podobné našemu
tělu a srdci a to za nás lidi a “za naše

Dílo spasení, které Syn Boží
na zemi dokonal, nebude vyplněno, jest
spasení.

liže my sami nebudeme spolupůsobiti,
jestliže nebudeme dokonalosti a příkladu
Pána Ježíše následovati, jaký nám ve
svém božském Srdci zanechal. Nestačí
tedy, abychom nevýslovnou lásku bož
ského Srdce obdivovali a uznávali, ale
musíme nejsv. Srdce míti za vzor a
příklad, který následovati máme.
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a

? pokorný srdcem.“ — „Totoť jest při
kázaní mé, abyste se vespolek milovali,
jakož i já jsem miloval vás.“

Právě touto úctou, následováním pří
kladu nejsv. Srdce, stane se pobožnost
naše v pravdě činnou a posvěcující, je
likož zahrnuje v sobě veškeru dokonalost
křesťanskou. Obraz božského Srdce Páně

poskytuje “nám těmi plameny, jimiž ono
plápolá, křížem, jenž na něm stojí, trnovou
korunou,. jíž ozdobeno jest, dostatečný
ba mocný podnět a nejdokonalejší příklad
k této pobožnosti, ku vyhledávání cti a
slávy Boží. _

Zdá se, jako bychom již dosáhli sva
tosti- a vyplnili povinnosti k božskému
Srdci Páně. Než není tomu tak. Či nejsme
povinni jemu díky ustavičně vzdávati
za nespočetné milosti? Mnozí křesťané
myslí, že tím dokonali_svou pobožnost'
k nejsv. Srdci Páně.“ Jim jest tato po
božnosť čistě osobní. Myslí, že klaní-li
se. božskému Srdci Páně a následují—li
ho, že nemusí více-dbáti o úmysly
jeho. .Než uctívati božské Srdce a násle
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dovati je, nestarati se však o úmysly:
přání jeho, jaká to pobožnosť? Abychom
pravou měli pobožnosti, tedy klaňme se =
nejsv. Srdci, zhlížejme se ve ctnostech
jeho jako v zrcadle, snažme se ty vzne
šené ctnosti sobě přivlastniti; nezapomí
nejme ale najednu hlavní ctnost', jakou

spásy pro celou společnost lidskou. Lidé
ztratili světlo a nemohou ho najíti, po
něvadž ztratili lásku. I nebudou spasení,
leč vrátí-li se ku pravdě, budou-li —vlásce

se skví božské Srdce Páně, a to jest i
jehoneskončená láska., jeho horoueí hor—
livosť pro spásu duší lidských. Či
neslyšíte, jak volá Spasitel náš z taber
nákulu, jako volal na hoře Kalvarii:
Žízním, žízním, hořím touhou po
spasení ubohých duší, pro něž
jsem svou krev prolil a která
na nich zmařena jest!

Hlavní účel pobožnosti této jest, aby
v.. . \: __ .. _) ._t_ B:.. v v , _ " v '

vsmkm Inesťané qtah $(“Píá oly OL ! nez apostolat modlitby. ljčel apostolatu
ského Srdce Páně. Pravé přátelství ale
záleží V tom, totéž přání
jako náš přítel, že se s ním radujeme,
s ním truehlíme, s nim toužíme, s ním
jeden cíl sledujeme. A takové má býti

že máme

naše přátelství s božským Srdcem Páně;
máme sledovatijeho úmysly, máme tou- &
žiti, po čem ono touží, radovati se,
nad čím ono se raduje, a vyhledá
vati, eo vyhledává. božské Srdce Páně.
Takovým způsobem budeme rozšiřovati
království Boží na zemi, tak budeme
netoliko Božské Srdce následovati, alebrž
s ním a pro ně pracovati, jeho záměry
hájiti, v jeho díle vykoupení pomáhati,
duším ke spasení.

Jedině tak vykonáme pravou po
božnosť k božskému Srdci Páně, bu
deme-li spolupůsobiti s nejsv. Srdcem. Kéž
by ve Všech krajinách, ve všech zemích,
u všech. národů nalezlo se hojně přátel
a ctitelů nejsv. Srdce, kteří by plni byli
svaté horlivosti, “nadšeni duchem a ohněm
nejsv. Srdce, kteří by pak tento oheň,
tuto horlivosť' dále. a dále mezi svými
rozšiřovali! Kdy-bytak bylo, ó“pak ne
pochybujeme, že by se přiblížila hodina

činní. Tentýž oheň, který sestoupil na
apoštoly a který se skrze ně rozšířil po
všech zemích pohanských, ten oheň je
dině zaplašiti může temnosti a roztáti
ledovou kůru nového pohanství. Než kdež
jest takový oheň, ne-li v nejsv. Srdci?
O “kéž by tento sv. oheň rozšířil. se po
všem světě, kéž, by povstali horliví apo
štolové a rozněeovali oheň sv. horlivosti

v srdcích lidu, 6 pak by zajisté nastala
veliká v lidu proměna, pak by k nám
ke všem zavítalo štěstí!

Z toho lze poznati, že pobožnosti
k božskému Srdci Páně není nic jiného

jestit' vysvětliti z trojího stanoviska po—
božnosť k nejsv. Srdci. Ona jest apo-'
štolat modlitby, poněvadž Spasitel náš
žije v apoštolech svých a vykonává až
dosud neviditelné apoštolát modlitby,
„jest vždycky živ k orodování
za nás.“ Apoštolát modlitby není nic
jiného než apoštolát božského Srdce Páně.

f Spojujeme tedy své modlitby, své tužby,
s modlitbami a úmysly nejv. Srdce!

Protož s pokornou, avšak vroucnou
: prosbou obracíme se na všecky ředitele

tohotobratrstva, aby nikdy tentojediný cíl
: z očí neztráceli. Vyzýváme je, aby ze

všech sil pracovali k tomu, aby všiekni
údové velikOSť a vzncšenosť cíle našeho

poznali. Vyprosme jeden druhému pó
třebných milostí, zvláště jedné, o niž
prosil sv. Pavel pro Své učeníky; ob
zvláštní věděnílásky Ježíše Krista. Prosmc
Spasitele svého, aby nám dal tuto lásku,
aby netoliko rozum náš osvítil, ale i.srdce
ke skutkům pohnul. Rozšiřujme eo nej
více pobožnosť tuto! Hleďme' Pánu Ježíši
co nejvíce přátel získati a nepřestávejme
pracovati na šíření cti a'slávy Boží a
na spasení celého lidstva.
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%ichá noc, | Ježíši

Svatá noc. Nejtišší!
Všechno spí, V jesličkách,
U jeslí V plenčičkách

Pouze přesvatí snoubenci dlí,
Tam, kde spanilý Jez1sek sní

“* A'nděly opěvován.

Tichý sen,
Bolný sen:
V brzyčku“
Plenčičku

Zínění v potupný nachový plášť,
Zpěvy andělské v krvavou zášť,

Jesličky v bolestný kříž.

Tichý sen,
Slavný sen:
Maličko,
Brzyčko

Z hrobu povstane oslavený,
Ěábel na vždy jest přemožený,

Nebeský nastane mír.

Ležíš, všemocný vesmíru Pán,
Čistou rodičkou opatrován,

Pastuši dárky nesou.

I já Ti
Chci dáti

Srdce své,
Tělo své.

Shlédni na mne jen Božské dítě,
A jsem uzdraven okamžitě.

Děťátko spas duši mou!

Tichá noc,
Svatá noc.

Hle, Bůh náš
Jest druh náš!

Přišlo nás spasit pacholátko.
O, přijď ke mně též Jezulátko!

I v mojí duši se zrod!

Žaly božského Srdce Páně.

. neuznati malý pokrok
/ k lepšímu,“ těší nás pilný po

of“ zorovatel zájmů Krista Pána

, minulého roku. Kéž by tomu tak
bylo, a všude! aspoň u většiny

národů, zemí a lidí! Ze vnitř, povrchně,
vzhledem na celou církev Boží, na je
dnotlivé země snad tak jest; ale uvnitř:
v jednotlivých městech a osadách, v je
dnotlivých rodinách a srdcích! Pohled
na tento vnitřní stav duší křesťan
ských na mnohých, přemnohých místech
jest nad- míru bolestný, a božské Srdce .
Páně nikdy snad tak nekrvac-elo, jako
právě za našich časů: obce, společ
nosti, rodiny i jednotlivci na přemnohých
místech hluboké zasazují rány lásky

' v různých zemích v čísle posledním *

plnému Srdci božského Vykupitelc a
od nás ctitelů svých obzvláštních žádá
Kristus Pán pomoci, obrany, zadostuči

nění, aspoň vřelé útrpnosti. _
Mnohý však z nás ani nezná zkázu

duši ve světě panující, a to za našich
časů na mnohých místech všeobecně
zavládnuvší; neb jsa mezi horlivými kře
sťany těší a raduje se skoro ustavičně
z pobožnosti lidu svého. Slýchá sice i
on, nebo čítá 0 netečnosti ve víře ano
nevěře a bezbožnosti „sem tam ve světě“
se zmáhající, což jej zajisté upřímně
rmoutí; avšak ncznaje zevrubněji tu
zmírněnou „bezbožnosť“ necítí'dosť živě
ten bol božského Srdce Páně; a jeho
vroucí rozjímání a horoucí modlitba nesou
se více v roznícení a nadšení, v du
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ehovním plcsání a radosti nad vlastní
útěchou.duševní anad hojnými milostmi
nebeskými, nad valným „pokrokem
k lepšímu“ — kdežto vlastně mnohem
více příčin máme k útrpnosti a soucit
nosti' s Kristem pro nesmírné žaly, jež
božskému Srdci Páně právě v našich
dnech a už jen v naší zemi (na
jiné země a díly světa nemožno nám
ani zevrubněji pohlížeti) velká většina
lidí způsobuje. Slyšme něco o těchto
žaleeh přelaskavého Srdce Páně.

]. Obce a města..

Jedeme-li po železné dráze, tu nás
zajisté mile dojímá pohled na ty krásné
dědiny českoslovanské : město za městem,
obec po obci_tu míjíme a radujeme se,
že tolik kostelů vidíme, tolik farních
osad; často fara u fary, kostel vedle
kostela. Naši zbožní předkové milovali
božského Vykupitele ve Svátosti oltářní
ukrytého, a jakmile se několik chaloupek
někde utvořilo, hned chtěli míti i při
bytek Páně, svatyni Boží uprostřed svých
osad. Odtud tak mnoho kostelů, tak
četných farností.

Vyhlížejice z oken železničních ví-.
dáme v pravo i v levo, před sebou i
za sebou osady s kostelem, s farou;
pomyslímcsi hned: jaká pak to as
obec? horlivá ve víře či vlažná, lho
stejná, nedbalá? Přebývá Kristus Pán
rád v té obci, jelikož milován, navště
vován jsa anebo tam ve svatostánku za—
pomenut, opuštěn, uzamčen truchlí a
krvácí zavržené Srdce Páně. Miluji osad
níci svého Vykupitele ve sv. hostii ukry—
tého, anebo jsou chladni k němujako
k cizímu? Zdali pak kde nyní z nich
zpomíná na velebnou Svátosť oltářní,
anebo jde kolem kostela, aniž by si
zpomněl na nejsv. Svátost, a zpomene-li,
zdali pak živě má na paměti, kdo to
v kostele přebývá, anebo snad jen vidí, .

toť kostel, t. j. prostranná budova s věží,
s krásnými oltáři a obrazy, a na Boha
svátostního ani nevzpomene?

Avšak vkročme do takové obce a

tažme se, vlastně přesvědčme se sami,
jací hospodářové a hospodyně, čeládka
a chasa, děti školní i dospělé? (O tom
zevrubně v budoucích článcích).

Je neděle, právě se zvoní na ranní
služby Boží, aspoň to soudíme z těch
několika osob, nejvíce jen ženských
vážně kráčejících ke kostelu; kdyby
těch neby-lo, zdálo by se,že nějakému
nebožtíkovi jen vyzvánčjí; neboť nikde
nepozorujeme sváteční ruch, nýbrž jen
lomoz všední: dělníci jdou do práce,
zedníci, tesaři s kladivem a sekerou,
ženci s kosou; slouha (obecní pastýř)
vyhání dobytek na pastvu, jeho žena
hejno husí, starých i mladých; čeledín
s děvečkou vezou fůru krmení, ba ne
mýlíme-li se, za vsí i někdo orá!

Jdouee dále málem k ourazu byli
bychom přišli: děti ve všedním obleku,
špinavé, prohánějíce se vyrazily ze vrat
jednoho statku a byly by nás porazily;
otázány, proč nejdou do kostela, odpo
vídají, že maminka s tatínkem ještě
spějí, byl prý včera bál (ples) v městě.
Zarmoucen nad tím vším vejdeme do
kostela —skoro prázdného; bylo právě
kázaní: horlivý kněz důkladně a dů
razně činil výklad k prázdným nazvíce
lavicím. (Byli jsme jednou na pouti ko
stelní, a — bez přehánění — spatřili
jsme z 5 přifařených obci 18 lidí v ko
stele a as 6 dětí!) Starší osoby sdřímly,
děti se škádlily a smály, děvčata šeptala,
jinoši si ukazovali po holkách, mužové
nazvíce na hřbitově rozprávěli o hospo
dářství, o politice, čekajíce na konec
kázani. Dalo se znamení ke mši sv.,
někteří teprv teď přišli, ano mnozí teprv
k pozdvihování. O pozdvihování mužské
pohlaví nazvíce stálo, leckdo jen tak
ledabyle se žehnal ne znamením sv.
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jídlem a pitím, odpoledne schůzemi roz
ličnými a slavnostmi světskými, večery
plesy, divadly, hýřením a rozkošnictvím
nejhorším. Tisíce a tisíce lidí žijí tu

kříže, ale jen tak pohybem rukou, jakým
se as mouchy obtížné zahánějí s tváři.
Brzo po pozdvihování' začali odeliázeti
mnozí, jak jsme spozorovali, s myslí
velmi spokojenou, že zase jednou byli
na mši sv., že. si už mohou dnes něco

|

|

|

I

i úplně bez Boha, bez víry jen pro svět,
5jen pro smyslnost, jen pro věci pozemské:

dovoliti na účet vykonané pobožnosti (!) i k Bohu a náboženství jsou úplně chladni
v kostele. Mnohý jinoch si už u dveří i, a netečni. A kdyby jen netečni, ale
zapaluje d0utnik, již na hřbitově při— bývají nazvíce všickni ti Bohu odcizení
druží sek dívkám také již odcházejícím, také nepřátcly víry a náboženství, ne

'ač je v kostele teprv slyšeti znamení přátely církve Kristovy, nepřátely sv.
k šv. přijímání kněze. Nedbajíce na to, svátostí a všech posvátných obřadů kře
ale rozpustile žertujíce, takže i v kostele sťanských, tupiči a zlehčovateli učení
je smích jejich slyšeti, ubírají se domů ! Kristova, rouhači, úplně pohrdají vším, co
neb do hospody, anebo čekají na návsi l se týká Boha a spasení nesmrtelné duše.
na ostatní lid z kostela se vracející. : O jak tu musí, krváceti božské
Tak na venkově. Š Srdce Páně! a ach! jak mnoho měst a

A jak pak to v mnohých městech
vyhlíží? Kdo pak tam ještě ze všech
lidí městských na Boha zpomíná, Bohu
slouží, víry sv. si váží a ji zachovává?
Dopoledne se umoří spaním, strojením,
přípravami k zábavám, výletům; poledne

osad křesťanských tuto vylíčeno; izdaž
nemáme tudíž příčin dosti, bychom v mo
dlitbách svých útrpnosť nad ubohým
Spasitelem projevovali a Jemu náhradu
a odprošování za všecky ty urážky
podávali ? (Pokračování.)

() drahocennosti času;
Úvaha novoroční.

Pokud čas máme, čiňme dobře.

_ Gal. 6, 10.

" “js ' emáme času! Kdož neslyšel slova ta již tisíckráte vysloviti? Nejčastěji

%? '“: slýcháváme je od lidí světáekých, jedná-li se o přípravu k věčnosti a
35le o spásu duše. Slova tato, jež jsme snad my sami přečasto vyslovili,

]? ' nemyslíce dále na ně, mají hluboký význam. „Nemáme času!“ Doba, jež
:; vyměřena jest nám na pozemské naší pouti, jest velmi krátká; život náš trvá.
1 jen okamžik, ba ještě méně než okamžik, mizí skoro hned při svém vzniku.

Když zbožný trpitel Job ve sklíčenosti duše své volal k Hospodinu: „Odpust' mi,
neboť nic nejsou dnové moji“ (Job 7, 16), vyslovil hlubokou pravdu, pravdu tak
hlubokou, že by každý měl o ní co nejčastěji a nejdůkladněji uvažovati. Ano,
dny života našeho jsou pravé nic; tisíciletí uplynula a ještě-uplynou ——aživot náš,
u porovnání s nesmírným časem tím, jest kapkou, jež sotva že dopadla do moře,
ihned unášena jest všeuchvacuiícím proudem. Jako slovo, (svotvavysloveno byvši,
zaniká, tak i život lidský, sotva že se objevil, ihned zase mizí. Život .náš podobá
se malému plamínku, jenž s okamžiku na okamžik přeskakuje; na kterém oka
mžiku spočine, ten je na chvilku osvětlen — a okamžik ten zoveme svým majetkem.
Před ním a za'ním je tma. Za ním leží minulost s různými truehlivými obrazy,
před ním temná noc budoucnosti beze světla a bez života. Minulost nelze již



povolati zpět, avšak ani budoucnosti nejsme pány; neboť to, co teprve přijíti má,
není v moci naší. Jest tedy jistou a nepopíratelnou pravdou, že nemáme času.
„Doba, již svou nazýváme, jest, _jak již řečeno bylo, pouhý okamžik. A trvá snad
tento prchavý okamžik z vůle naší? Nebylo by bláznovstvím, chtěl-li by některý
smrtelník říci: V příštím okamžiku budu žíti, poněvadž žíti chci? Ezechiáš —
tak vypravuje písmo sv. ležel těžce nemocen; i přišel k němu prorok Isaiáš
a pravil mu: „Spořádej dům svůj ; neboť umřeš a nebudeš žití.“ Tu obrátil Ezechiáš
zrak svůj k nebi a modlil se k Pánu a plakal hořce. To jest obraz a les každého
smrtelníka _- žebráka i krále. Z toho uč se znáti, mnoho-li zmůžeme na smrtelném
loži svém, nebo svých příbuzných! Plakati a prositi můžeme jedině, avšak umírajícího
na živu zachovati nedovedeme, neboť nemáme k tomu času; a opět jest nám
s Jobem vyznati: „Krátci jsou dnové člověka, počet měsíců jeho u Tebe jest,
a položil jsi meze jemu, které nebudou moci překročeny býti.“ (Job 14, 5.)

Je-li však nepopíratelnou pravdou, že nemáme času, jest též jasno a
zřejmo, že nemáme časem tim zbytečně mrhati, nýbrž všemožně využitkovati ho
k tomu, k čemu nám byl propůjčen.

„Nic není drahocennějšílio, než čas; neboť ten platí tolik, jako Bůh,“ praví
sv. Bernard a to vším právem. Ano, čas jest neskončeně drahocenný; neboť
nesmírně veliká jest cena, za niž jest nám zjednán. Cena tato jest krev Kristova —
jednorozeného Syna Božího přehořká smrť; smrtí touto získán jest čas padlému
pokolení lidskému. — Avšak převeliký je též statek, jejž časem získati máme!

'Neboť statek ten jest Bůh, věčný život člověka. Člověk, jenž času svědomitě
_užívá, může si získati mnohem více, než stříbro a zlato, panství, království, ba
celý svět — může si získati neskončeně blaženou věčnosť. Ztratil-li však propůjčený
mu okamžik, ztratil též slávu věčnou. O. neocenitelná ceno času! Ano, ona jest
mnohem drahocennější, než my oceniti dovedeme, a přece, jak tomu bohužel denní
zkušenosť nasvědčuje, ničím neplýtvá se více a lehkomyslněji, než časem.

„Velkou čásť života,“ stěžuje si mudrc Seneka, „poskvrňují lidé neřestmi,
největší čásťpromrhcjí zahálkou, neb konáním věcí nepatřičných“ Jaké to politování
hodné plýtvání tímto neocenitelným pokladem! Ptejme se svého svědomí, jak mnoho
času jsme již bud' zahálkou, neb-neřestmi zmařili? Co by nám asi odpovědělo? —
Sv. Ambrož vzal jednou na hřbitově, jehož půda byla prosáklá krví sv. mučeníků,
trochu prsti do rukou, a zbožnou úctou proniknut, tak pevně, ji stiskl, že vyprýštila
se z ní hojnosť krve. Co vynořilo by se z času, který již od našeho mládí uplynul,
kdybychom jej podobným způsobem stisknouti mohli? Nebyl by to výron nejroz
manitějších hříchů, jimiž jsme život svůj poskvrnili? Jak mnoho objevilo by se
dnů, měsíců, ba roků, jež jsme strávili ne ve službě Boží, nýbrž ve službě světa
a ďábla, jemuž v oběť jsme přinášeli rozličné hříšné rozkoše a náruživosti? Kdož
by nevzpomněl si při tom na slova žalmisty Páně: „Hříchů mladosti mě a nevě
domosti mých -ncvzpomínej.“ (Žalm 24, 7.) Ptejme se dále svědomí svého, mnoho-li
času zmařili jsme zahálkou & nedbalosti jak ve službě Boží, tak i ve světském
povolání svém? Jistý básník ne neprávem přirovnává prozahálený čas se sluncem,
do jehož zlatého vozu zapřaženo jest dvanáct hodin denních — pannen rozdílné
velikosti; Na otázku Merkurovu, co by různá velikost jejich znamenala, odpověděly
nejmenší: „My jsme hodiny strávené na modlitbách,“ prostřední: „my jsme hodiny
světského obchodu,“ největší: „my pak jsme hodiny, v nichž se jí, pije a dlouhá'
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chvíle zahání“ Jak mnozí z nás podobným způsobem hřivnu času, jež nám od
Pána svěřena byla, do země zakopáváme, jak mnozí z nás věnujeme nejmenší

počet hodin svému věčnému spasení, a ostatní necháváme ležeti ladem! .
Zpytujme dále dějiny svého života, a shledáme, že mnoho času vynaložili

jsme na věci pošetile a bláznovvské, že jsme činili to, co jsme činiti neměli a
k čemu-jsme nebyli stvořeni. Casto smějeme se dětem, s jakou pílí a vážností
zabývají se stavbou kai—tovýchdomků a jinými hrami, při nichž stráví často mnoho
hodin. Nečiníme-li my něco podobného, když drahý čas, místo abychom zásluhy
pro věčnost si shromažďovali, zabíjíme pošetilými 'libůstkami, marným žvastem,
neužitečnými hádkami a j. v.?

Proto snažme se horlivě, abychom krátkého času, jenž nám v době našeho
života vyměřen jest, co nejlépe použili, a abychom dobrými skutky pojistili si své
budoucí věčné štěstí. Především pak snažně prosme dobrotivého Bolia, aby nám
laskavě propůjčil času, bychom se polepšiti mohli a napravili to, co jsme od mládí
zavinili. „Dokud čas máme, čiňme dobře.“ Přijdeť doba., kdy již nic nebudeme
moci konati, kdy inejěinnější život bude se zdáti, že byl zahálčivým a kdy jediná
minuta popřaná ku konání dobrého byla by dralioecnnější nežli všechny statky
tohoto světa; — ale tehdy již bude pozdě, přestane čas, nastane věčnost!

Duchovní hodiny,
poppraveny a natáhnuty od 1-Libora Scholze.

ea
.J ,_
lž;PŽ r_ů nix

v

'otok života našeho proudí nepřetržitě dále mezi kolébkou a hrobem; čas,
'. jenž nám vyměřen jest, letí jako šipka, mizí jako stín, zachází jako seu.

& táček vzduchem letící, blesk na obloze se mihající, hvězdy svou drahou

jj'rdkroužící, toť jsou jen bledě obrazy rychlosti, jakou prchá čas. A také nám- \ nic tak málo nepatří, jako právě čas. Včerejšek již nemáme, a také se

W.
„1—." 3.

M....

&.

(

více nevrátí; každé bití hodin jest zvonění umíráčkem prošlé hodině. Zítřek
ještě nemáme, a ani nevíme, zda-li pro nás vůbec nastane; křesťan, praví Ter
tulián, nezná dne budoucího. Jen dnešek nám náleží; ale okamžiky jeho mizí
nám pod rukama. . Můžeme ale prchající čas zadržeti, užíváme-li ho ku cti “a
chvále Boží, využitkujeme—li každý okamžik pro věčnou zásluhufa, Nebo co
v času chceme a činíme, dobré i zlé skutky ty zůstanou se svou zásluhou i se
svou vinou, ty nás doprovází před soudnou stolici Boží, aby tam svědectví vydaly
pro nás nebo proti nám, aby se staly buď našimi obhájci neb našimi žalobníky.
Abychom však tuto důležitou povinnost, praeovati zavčas pro věčnost, vždy před
očima měli, k tomu poslouží nám výborně hodiny celého dne. Jako putující evan
gelisté přecházejí den co den bez zástavy, bez odpočinku, bez konec před očima

duše naší, a přivádějí nám neustále na paměť potěšitelné i hijgzné pravdy svatého
náboženství, jeho přislíbení a slitování, ale také jeho výhružky a tresty. Bude
zajisté mnohé křesťanské duši milo, podám-li jí tuto návod, jakby v každou
hodinu nějakou pravdu rozjímati mohla, a přidám pak ještě jednotlivé výroky
z písma svatého též jako předměty nábožného rozjímání, aby takto v'ětší roz—
manitost myšlenek základních docílena byla, a týž předmět častým opakováním
nesevšedněl.
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Výňatky z písma svatého.
Dnové moji rychleji pominuli, nežli od tkadlce plátno přístřiženo bývá

a strávení jsou beze vší naděje. (Job 7, G.)——Nic nejsou dnové moji. (Job 7, 16.)
— Dnové moji rychlejší byli nežli posel. (Job 9, 25.) »— Dnové pominuli
jako lodi jablka nesoucí totiž rychle plovoucí, jako orlice letící ku pokrmu. (Job
9, 26.) — Člověk narozený zc ženy, krátký živ jsa čas, naplněn bývá mnohými
bídami. Kterýžto vychází jako květ, a setřcn bývá, a utíká jako stín *), a nikdy
v témž stavu nezůstává. (Job 14, 1. 2.) — Krátci jsou dnové člověka, počet měsíců
jeho u tebe jest. (Job 14, Č.) ——Tisíc let před očima tvýma (jest) jako den
včerejší, kterýž pominul. (Žalm 89, čl.) — Dnové moji jako stín*) l)dchýlili se.
(Žalm 101, 12.) _ Jako stín*), když se nachyluje, odnesen jsem, (Žalm 108, 23)
Pohostinu jsem já na zemi. (Žalm 118, 19.) — *Všecko má svůj čas, & vymě
řeným svým během jdou všecky věci pod nebem. (Kaz. 3. 1.)— Co jest potřebí
člověku větších věcí nad sebe hlcdati, poněvadž neví, co jemu užitečného jest
v životě jeho, v počtu dnů putování jeho, a v času, kterýž jako stín*) pomíjí.
(Kaz. 7, l.) — Synu šetř času a vystříhej se zlého! (Sir. 4, 23) — Toto pak
vězte, že kdyby věděl hospodář, ve kterou hodinu má přijíti zloděj, bděl by
zajisté, a nedal by pedkopati domu svého. I vy buďte připraveni; nebo v kterou
hodinu se nenadějcte, Syn člověka přijde. (Luk. 12, 39. 40.) — Čas_ krátký jest.
(1. Kor. 29.) — Pomíjí spůsoba tohoto světa. (1. Kor. 7, Bl.) ——Pokud čas
máme, čiňme dobře všechněm. (Gal. '6, l().) — Jedno pak toto nebuď vás tajno,
nejmilejší, že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.
(2. Petr 3, S.) — A svět pomíjí i žádosť jeho: ale kdo činí vůli Boží, zůstává
na věky. (1. Jan 2, 17.)

Hodina první. ! matuj, jakého otce jsi dítětem, jaké

První hodina pamatuje nás na zá
kladní učení svaté naší víry, že jest
jeden Bůh. Jeden Bůh, jeden Pán, jeden
Stvořitel nebes izemě. Sám jsa od věč
nosti stvořil Bůh v času člověka z lásky
ku svému obrazu, stvořil ivšecko, což
koliv jest, a člověk má plniti zde svatou
vůli Jeho a tam dosáhnouti věčné bla

ženosti; ostatních stvořených věcí má
však použíti.jako prostředků k dosažení
svého povolání. Bohu tedy jedině patříš,
jsi jeho—majetkem, jedině jemu musíš
sloužiti docela a dokonale. Ty patříš
mně, napsal ti Bůh, když ti dal život,
plamenným písmem do duše tvé, a po

tvrdil toto své vlastnické právo, dav
svého Syna na smrť kříže. Poznej tedy,
o člověče, důstojnost svou, budiž vždy
pamětliv vznešeného původu svého; pa—

*) Při pohleduma hodiny sluneční.

hlavy údcm; neznesvěť nikdy hříchem
nějakým obraz Boží v sobě! Hřích tě
činí modloslužchníkem. Každý hřích jest
modla, které ve svém srdci buduješ
oltář, které se klaníš, místo co bys měl
pravému Bohu sloužiti. Ty máš tolik
cizích bohů vedle pravého Boha a i
snad nad ním, kolik hříchů jsi spáchal.
K jakékoli věcí mimo Boha pravého
obráceny jsou, komu Srdce tvé a síly
tvé nakloněny jsou a patří, hle, toť Bůh
tvůj. Jak tomu rozulněti máš, vysvětlí
ti následující událosť:

1\-.'[—byl bohatý muž, vykládá
doktor Lauvergne ve knize o
smrtelném zápasu, svobodný, šetrný,
miloval pořádek, byl uctivýku kaž
dému a velmi pilen v obchodě svém.
Když „došel vysokého stáří, onemocněl

své
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nebezpečně, předvídal svůj konec a
dal se docela řádně svatými svátostmi
umírajícíeh zaopatříti. Ačkoli nemoc
jeho neustále se horšila, nicméně vedl

ať se ozývá v duši tvé to potřebné jedno:
Máš jen j e dn u duši, ztratíš-li tu, ztratils
všecko. Tebe očekává jen jedna smrť
jista, avšak hodina.jest nejistá; je-li smrť

obchod svůj dále, uzavíral smlouvy, za—'
žaloval dluhy, půjčoval peníze atd. atd.
Konečně to přišlo ke smrti, již nemůže
mluviti, ba i paměť ho opouští. Tu začne
křičeti: „Pcníze! já chci peníze!“ —
Domácí přinesou mu jich plný pytlík .
z jeho skříně a položí jemu na postel.
Natáhne svou schudlou již a třesoucí
se ruku, na které již studený a smrtelný
pot vystupuje, po tom pytlíku a ohma
táva jej se všech
stran. Za chvíli na to

volá opět chrapotně:
„Ještě více peněz!“
Tu hledali ve skří

-ních a truhlicích, na
lezli několik závitků

zlata a položili je
Opět na postel. Kal
ným zrakem hledí na
ně a začne hned zase

volati: „Penízel pe
níze !“ — Jeho kněh

vedoucí prohledá
všechny příhrady, a
nalezne konečně na tajném místě ještě
více peněz, a i ty mu přinese. Nyní to
ale jdejiž rychle ke smrti. On nemůže na
hlas mluviti, jen rty jeho se ještě po
hybují. Známý jeden nahne se k němu a
přidržuje ucho své k ústům umírajícího.
Jen s_ těží rozumí slovům jeho; on
vzdycha jedině: „Penízel ještě více
peněz!“ — a umírá.

Hle, zde vidíš, co to znamena, míti
jiné bohy vedle pravého Boha a nad
ním. Což, nemáš také nějakou modlu,
na které celé srdce tvé visí? Nejsi oddán
některé náruživosti? — Rozbij falešné

'modly a klaněj se jedině pravému Bohu

tato zlá„je všechno pro tebe zlé, jakmile
jednou zle umřeš, umřeš zle pro celou
věčnost. Maš jen jednoho soudce, od
tohoto nemůžeš se odvolati k vyššímu.
Jenom jedno nebe je otevřeno, jen
v jedno můžeš doufati; když ale tam se
nedostaneš, maš peklo jisté. Můžeš jen

! jednu věčnosť očekávati; není-li tato
í bla-žena, jsi na věky nešťasten. — Jen

S nejhlah.
Pannou

!umusuea 9

jeden soud uslyšíš, a neuslyšíš-li slov:
„Pojd'te, blahosla
veníl“ pak musíš ne
vyhnutelně slyšeti:
„Odstupte ode mne,
zlořečení!“ Máš je
nom jednoho Vyku
pitele, Ježíše Krista,
Syna Boha živého;
nechceš-li slyšet' hlasu
jeho, budeš muscti
jednou slyšeti z úst
jeho ono hrozné: „Ja
tebe neznám !“Tento

Vykupitel založiljen
jednu církev s

jednou Věrou a jedním pastýřem;
nemáš—litu za svou matku, nemůžeš ani
Boha za svého Otce míti. Jen jedno
jest potřebné. Vezmi si to je dn o k srdci.

Marto, Marto, pečlivá, jsi a rmoutíš
se při mnohých věcech, ale je'dnohoťjest
potřebí. (Luk. 10, 41. 42) — Kdo se
přidrží Pána, jest s ním jeden duch. (1.
Kor. 6, 17.) — Jeden Pán, jedna víra,
jeden křest. — (Efes. 4, 5.) — Naplňte
radost mou tím, „abyste jednostejného
smyslu byli, jednostejnou lásku majíce,
jednomyslni jsouce, jednostejně smýšle
jíce. (Fil. 2, 2.) _ Jedenť jest zajisté

svému. Na to pomni, když hodiny bijí í
jednu. Jako hlas napomenutí z věčnosti

___—__.._

Bůh, jeden také prostředník mezi Bohem
a lidmi, člověk Kristus J ežíš. (1. Tím. 2, 5.)

(Pokračování)
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Blahoslavená Panna Maria, Matka dobré rady,
a původ proslulé poutnické svatyně Mariánské v Genezzaně.

I.
Vznik četných poutnických míst Mariánských v Čechách a na Moravě. — Horlivost' Čechoslovanů
v úctě cizozemských milostných obrazů a soch Mariánských. — V Čechách a na Moravě nachází se
hojný počet starých obrazů „Matky dobré rady.“ —- Důležitost dobré rady pro každého člověka,
dovozena ze zkušenosti. — První zi'ídlo vší dobré rady jest neskoněená moudrost Božská. — Proč
a v jakém smyslu blah. Panna Maria sluje „Matkou dobré rady.“ ——Církev katolická odporučuje
nám důrazně úctu a vzývání „Matky dobré rady.“ — Sama blah. Panna Maria stará se o to, aby

ji křesťané za dobrou radu vzývali.
8i

. | \

.\

l
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Cyrill a Method víru křesťanskou
_ na Moravě a v Cechách hlásati

počali, zakořenila se přičiněnimjejich

že ji ani bludařské domněnky \Viklefovy
z Anglie do Čech přinešené, ani napotom
bludařské učení Luterovo a Kalvínovo

z Němec a ze Švýcarska pocházející,
v Čechách a na Moravě vyhubiti ne- ,
mohly. ——Mimo jiné způsoby, kterými
katolíci úctu svou Rodičce Boží vzdá
vají, povstala v Čechách a na Moravě
již před válkami husitskými rozličná
poutní místa Mariánská, jako se to vůbec
v každé zemi katolické dělo a podnes
ještě děje. Ale pozoru a uvážení hodna
jest tato událost: Husité bořili, kde jen
mohli, chrámy katolické, jež veleslavní
předkové naši katoličtí velikým nákladem
a uměním byli vystavěli! A co husité
nemohli rozbořiti, hleděli pak za čšOleté
války luterané a kalvinisté vypáliti, vy
drancovati, aneb aspoň zohyzditi. Ale
přese všecko to zmáhal se během času
počet poutnickýeh míst Mariánských
v Čechách a na Moravě tou měrou, že
se eos podobného v jiných zemích kato
lických tak snadno nenajde. Sám jeden
proslulý francouz'ský spisovatel katolický
dotýká se tohoto zjevu s obdivem ve
skvostném díle svém před nedávnem
vydaném řka, že země česká jest téměř

ned v dobách těch, když sv. 5 poseta poutnickými místy a svatyněmi
Marianskými .

To vše jest ovšemmakavým důkazem,
Ýjak úzce s národem českoslovanským

úcta Matičky Boží tak hluboko do
národa českoslovanského a rozmá- ?

hala se ve stoletích napotomních tak hojně, i

srostlá jest úcta k Matičce Boží, a jak
velikou a nezlomnou důvěru lid náš v srdci

svém v přemocnou přímluvu nejbl. Panny
; Marie 11Hospodina skládá. Starší naši

spisovatelé církevní vypravují nám také
na příklad, že poutnická místa Mari
anská byla nejhlavnějším útočištěm kato—
lického lidu českoslovanského za doby
tak zvané třidcctileté války, která od
r. 1618—1648 trvala, a ve které se
hlavně o to jednalo, bude—liv Čechách
a na Moravě víra katolická víra svatá,
kterou nám sv._ naši apoštolové Cyrill
a Method hlásali, vyhlazena a místo ní
novověké učení luteránské a kalvínské

zavedeno. V těchto přetěžkých a pře—
smutných dobách, když švédská a ně
mecká vojska protestantská v Čechách
a na Moravě na tisíce vesnic, městeček
a měst plcnilo a drancovalo, když ubohý
lid náš nejsa svým životem jist do hor
a do lesů se rozutíkával, kdež napotom
Opět bídou a hladem umíral; v těchto
přetěžkých dobách zakopávali mnozi
Čechové a Moravané zbytky svého jmění
někde na blízku poutnických míst Ma
rianských, kojíce se nadějí, že Matička
Boží tyto zbytky před loupeživým a ne
lidským nepřítelem zachrání. A jako
nikdy, nezklamala Matka Božíani tenkráte
skládanou v ni důvěru. Následkem těchto
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a podobných jiných událostí rozšiřovala
se v Čechách a na Moravě za času války
třidcetileté a v dobách po ní násle
dujících úcta Marianská ještě více a sice
zvláštním způsobem. Horliví ctitelové
Matičky Boží starali se dle možnosti své,
aby v Čechách a na Moravě rozšířeny
byly bud' obrazy neb sošky Mariánské,
představující Rodičku Boží, podobným
způsobem, jako představena jest na nej—
znamenitějších a nejproslulejších pout
nických místech v jiných zemích kato
lických. Kněží vysvětlovali pak lidu
v kázáních aneb také ve spisech tiskem
vydaných, v jakých potřebách a příčinách
katolíci v cizích zemích na to neb ono

poutnické místo putují a tam před mi
lostivými obrazy Matičky Boží skutečné
pomoci zázračným způsobem nabývají.
Tím rostla a zmahala se v lidu důvěra

k mocné přímluvě Rodičky Boží. Mnohý
zbožný člověk nejsa s to, aby putoval do
ciziny, putoval aspoň nablízku k tako
vému obrazu, kterým dotčený milostivý
obraz cizozemský byl napodobován, a
nezřídka se stávalo, že tam Matka Boží
prosbu jeho důvěrnou vyslyšela. Právě
tak, jako se to děje za našich časů
s obrazy neb se soškami Matky Boží
Lurdské, dělo se to za dřívějších dob
s jinými cizozemskými obrazy marian
skými. Až po dnešní. den nacházejí se.
v některých kostelích, jako ku př. v ko
stele rajhradském na Moravě na po
stranních oltáříchtakové sošky proslulých
cizozemských soch Mariánských. Tím
způsobem stalo se, že zámožní ctitelově
Rodičky Boží na své útraty v Čechách
a na Moravě i takové kaple dali zbudo
vati, které se jednotlivým cizozemským
svatyním Marianským úplně podobaly.
Tak povstaly ku př. u nás loretanské
kaple Mariánské, kterýchž až podnes
hojný počet ve vlasti naší nacházíme.
První kapli loretanskou v Čechách zbu
dovati dal hrabě Florian Žďárský ze

Žďáru, potomek staročeské rodiny panské
v_Hájku, dvě hodiny cesty od Prahy
r. 1623. Zbožný příklad hr. Žďárského
povzbudil mnohé ctitele i\[arianské nejen
v Čechách a na Moravě, ale i v sousedních
zemích německých, že podobně kaple
loretanské na své útraty stavěti dali.

Mimo to nacházíme v Čechách a na

Moravě, a sice nejen v kostelích, Vkapkách
a v klášteřích, ale začasto iv jednotlivých
starých rodinách rozličné obstárlé obrazy,
představující Matičku Boží v podobě,
kterak-se ctí v některém proslulém ci—
zozemském poutnickém místě. Ač během
časů přemnoho takových obrazů Ma—
rianských již úplně ku zkáze přišlo, na—
chází se jich u nás přece až po dnešní
den dost velký počet.

Nuže na jeden druh těchto obrazů
Mariánských chceme zde zvláště upo
zorniti. Jsou to obrazy, známé vůbec
pod názvem „Mater boni con
silii“ čili „Matka dobré rady.“
Představují Pannu Marii s Ježíškem,
pravou ručičku kolem šíje Matičky své
vinoucím. Bývají velikosti rozličné ole
jovými barvami na plátně malované,
leckdy i nápisem latinským buď na
přední neb na zadní straně opatřené.
Nápisem jednoduše se naznačuje, že obraz
představuje Matku dobré rady, která se
horlivě ctí ve vlašském městě Genazzano

zvaném. Obrazy tyto bývají semotam
i v kostele na některém postranním oltáři
neb na zdi zavěšeny. Leckdy nacházejí
se v sakristii, kamž teprv za novějších
dob byly z kostela samého umístěny,
poněvadž. během času všelijaké zkázy a
porušení utrpěly, tak že se více do ko.
stela nehodí. Ve starších mužských a'
ženských klášteřích íacházíme též častěji
tyto obrazy, a nezřídka nalezáme je
i v jednotlivých rodinách. Ano v leckteré
starší rodině bývá obraz „Matky dobré
rady“ u velké vážnosti, poněvadž jej
mívají za“ dědičnou památku. po svých
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zemřelých předcích, a také za ochranný
obraz celé rodiny. V takových rodinách
býva dotčený obraz vždy všelijakými
okrasami ozdoben, visíva vc světnici na
předním místě, před ním bývá také
lampička, v níž se každou sobotu a na
hlavní svátky Rodičky Boží světlo roz
žehne. Z toho všeho vysvítá. patrně, že
úcta a pobožnosť k nejbl. Panny Marii
pod názvem „Matky dobré rady“ bývala
u nás v Čechách a na Moravě za dob

předešlých nemalo rozšířena, jinak by
se zajisté dotčené obrazy v tak četném
počtu ve vlasti naší
nenacházely, a v ně
kterých staršich ro
dinách tak velké cti

a vážnosti neměly,
jako se to až po
dnešní den děje. O
původu téhožvyobra
zení Matičky Boží,
jakož i o původu
a významu úcty 'a
pobožnosti, ktera se
vzdává nejbl. Panně
Marii pod názvem
„Matky dobré rady, “
ncmí 'a však lid náš

českoslovanský
našich dnů téměř

žádné vědomosti. Dívaje se buď v kostelích
neb v soukromých domech na. takové
obrazy, byl jsem sám již nejednou tazán,
co vlastně takový obraz znamena, odkud
asi pochazi a kterak se takové vyobra—
zeni Matičky Boží vůbec jmenuje. Tyto
a podobné otázky mne častěji k tomu
povzbuzovaly, abych aspoň některé za—
važnější zp 11er o „Matce dobré rady“
sepsal a uveřejnil, maje za to, že lec
kterému ctiteli Marianskému vhod budou.

Mimo to mne však ku sepsání těchto
zprav nemalo pobadal i sám název do
tčeného obrazu B'Iarianského, který velmi
důležitého významu do sebe ma. Nazev

ZEL

totiž „Matka dobré rady“ znamená, že
křesťané, ctíce obraz ten, k Matičce Boží
hlavně v takových příčinách se utíkají,
když jim v jakékoli záležitosti dobré a
moudré rady jest zapotřebí. Takových
pak případů sbíha se hojný počet v životě
každého člověka, bud' si již mladík nebo
starec, žebrak nebo bohač, učenec a ne
učcnec, svobodný neb ženatý, pan aneb
sluha atd. Říkáva se také: „Komu není
rady, tomu není pomoci,“ a naopak:
„Kde jest dobra 'ada, tuť bývá i
prospěch.“ Žilo na světě již nesčetných

lidí, a žije až po
dnes takových, kteří
za to dlouhá léta

trpce pýkají, že se
jim v nějaké rozho
dující době nedostá
valo dobré rady aneb
že dobré rady ne
uposlechli. Stává se
také nezřídka, že
člověk beze vší viny
zcela neočekávaně
do takových poměrů
a okolností přijde,
kdež si sám, byt' sebe
moudřejší a zkuše
nější byl, žádné
dobré rady neví, a

kdež ani příležitosti nemá k jinému na
radu jíti aneb se ji u někoho dopíditi.
V takových a v jiných podobných pří
padech nezbývá konečně nic jiného, než
Pána Boha k radě brati. A když člověk
i příležitost k tomu má, aby k jiným na
radu jíti mohl, dopídil by se zajisté
mnohem snadněji dobré rady, kdyby jen
nezapomínal, dříve Pána Boha za to
prositi, aby mu nějakým způsobem dobrou
radu skrze někoho dáti, aneb mu ji sám
do mysli vnuknouti ráčil. I ctnostní a
zbožní křesťané katoličtí nevzpomenou si
mnohdy na to, že dobra rada jest dle
učení naší svaté víry jeden ze sedmera
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darů Ducha sv., a že tudíž Ducha sv.
prositi máme, aby nám i tento dar hojně
uděliti ráčil.

Písmo svaté dokládá, že jakož
„všeliké dání výborné, a každý dar do
konalý s hůry jest, od Otce světla
(Jak. 1, 17): tak i všeliká dobrá rada
od samého Hospodina pochází.“ Praví
totiž Hospodin Bůh v knize Přísloví (8, 14)
výslovně takto: „Má jest rada a
pravost, má jest opatrnost a má jcst
“síla.“ A v jiném verši téže kapitoly praví
ještě Bůh, který věčná moudrosť jest,
taktoz' „Já moudrost bydlím v radě _

í obdařiv ji „spolu tak velikou a neslýa umělým přítomna jsem myšlením,“ t. j.
„Kdekoli dobrá rada, kdekoli dobré my
šlenky jsou, tuť i já jsem.“ A bychom
tomu ještě lépe porozuměli a si to do
paměti hluboko vštípili, že bez Boha a
jeho sv. pomoci není dobré rady, není
spravedlivého úsudku a spravedlivého
zákona a předpisu k nalezení, praví Bůh
v knize Přísloví ještě dále: „Skrze mne
králové kralují a ustanovitelé zákona
spravedlivé věci nařizují; skrze mne
knížata panují a mocní usuzují spra
vedlnost.“ (8, 14.) A totéž platí nejen
o králích a o panujících knížatech, ale i
o každém soukromném člověku. Chce-li
kdo své domácí a osobní záležitosti dobře

spravovati a vyřizovati, jest mu nevy
hnutelně dobré rady zapotřebí, za kterouž
Pána Boha vroucně prositi má. Proto
napomínal starý Tobiáš, muž Duchem sv.
osvícený, svého syna Tobiáška takto:
„Všelikého času dobrořeč Bohu a pros ,
od něho, aby cesty tvé spravoval, a
všecky rady tvé ať v něm zůstá
vaj í.“ (Tob. 4, 20.) Z těchto výroků
samého písma sv. jest tedy patrno, že
všeliká dobrá rada konec koncem prýští
se z nevystižitelných hlubin moudrosti
Božské, a že Hospodina Boha za to prositi
máme, aby rozum náš světlem moudrosti
své osvítiti ráčil, kdykoli dobré rady
v jakékoli příčině nám jest zapotřebí.

Proto říkává se také: „Proti Bohu není
rady, není pomoci.“

Avšak víra katolická nás také učí,
že Maria Panna, stavší se Matkou Boží a
královnou všech andělů a všech svatých,
jest po Bohu nejprvnějši, t. j. že žádný
anděl, žádný svatý tolikými milostmi a
dary Ducha sv. a takovou měrou od
Boha nebyl obdařen, jako Panna Maria.
A sv. církev katolická nás také učí, že
Syn Boží, Vykupitel náš umíraje na kříži
všem budoucím učeníkům svým v osobě
svatého Jana Evandělisty Marii Pannu,
Matku svou božskou ustanovil za matku,

chanou láskou mateřskou ku každému

křesťanu, jakou se žádná matka lidská
nikdy ku svému vlastnímu dítěti hono
siti nemohla a nemůže. Dle úmyslu a
rady Boží měla se státi Maria Panna
naší—nejhlavnější přímluvkyní u trůnu
božského milosrdenství. Jsouc Matkou
Boží a Královnou nebo a země, byla
Maria Panna od Hospodina k tomu vy
volena a ustanovena, aby přímluvou svou
u Boha více zmohla, nežli všichni__ostatní
svatí a andělé Boží.

Proto nazýváme MariiPannu Matkou
krásného milování, proto ji Matkou mi
losrdenství jmenujeme.

Nuže všeliká dobrá rada pochází
.od Boha samého, který jest moudrost
nekonečná, a za dobrou radu máme Boha
prositi, jak jsme již svrchu pravili a
z Písma sv. dovodili. A hle, tu nás opět
sv. církev katolická učí a napomíná,
abychom pomocí a skrze přímluvu Marie
Panny dobrou radu u božské moudrosti
vyhledávali. A že církev sv. skutečně

tak smýšlí a nás tal; učí a napomíná,
to můžeme nejedním způsobem dokázati.

V modlitbách od církve) sv. usta—
novených a schválených, k. p_ř.v 'lore-_
tanské litanii nazýváme Marii Pannu
„stolicí moudrosti,“ což znamená, že Syn

_Boží t. j. neskončená Moudrost božská
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sobě Marii Pannu za živý trůn vyvoliti,
v životě jejím požehnaném spočívati a
jí tudíž svou božskou moudrosti a dobrou
radou z ní se prýštíeí tak bohatě napl
niti a ozdobiti ráčil, jako se to žádnému
jinému svatému, ani samým cherubinům
nestalo. Vzývajíee tedy Marii Pannu
„Stolice moudrosti, oroduj za nás,“ pro
síme ji dle návodu církve sv., aby nám
dar moudrosti a dobré rady svou pře- Š
mocnou přímluvou u Boha vyprosila. A
zde pozorujme ještě tuto stránku: Maria
Panna sluje Matkou milosrdenství, po
něvadž se z ní vtělený Syn Boží, který
jest sám božské milosrdenství, naroditi
ráčil. Nuže, tentýž Syn Boží jest také
moudrost božská, z níž každá dobrá
rada se prýští; název tedy „Stoliee mou
drosti“ znamená vzhledem na Marii Pannu

právě tolik, jako Matko božské mou
drosti, Matko božské rady.

Dle návodu církve “sv. vzýváme
' slavení jsou, kdo ostříhají cest mých.loretanské Marie Pannu

i tímto způsobem: „Panno nejmoudřejší,
oroduj za nás.“ Názvem „nejmoudřejší“
naznačuje se dle učení katolického, že
pražádný tvor, buďsi člověk, bud'si anděl,
tak velikou moudrostí od Boha nebyl
obdařen, jako Panna Maria. Nuže, čím
více kterýkoliv svatý vyznamenán byl
nějakým darem Božím, tím mocnější jest
také jeho přímluva, když se pro někoho
za tentýž dar u Hospodina přimlouvá.
Poněvadž nás tedy církev sv. učí, abychom
Marii Pannu pod názvem „Panno nej
moudřejší“ vzývali, dává nám tím na
srozuměnou, že žádný svatý, žádný anděl
s to není, aby nám'dar moudrosti a dar
dobré rady tou měrou u Boha vyprosil, jako
Panna Maria. Jak vysokomoudrost Panny
Marie, mocnost přímluvy'její za tento dar
a za dobrou radu ceniti máme, vysvítá i
z toho, že sv. církev katolická v mešních
modlitbách a v hodinkách církevních

v téže litanii

právě tatáž slova a tytéž výpovědi do
úst Marie Panny klade, “kterých ne—,

skončena moudrost Božská sama o sobě

v písmě sv. užívá. Jsou to na příklad
tyto výpovědi z knihy Přísloví v osmé
kapitole: „Má jest rada a pravost, má
jest opatrnost, má jest síla. Skrze
mne králové kralují a ustanovitelé zá
kona spravedlivé věci nařizují: skrze
mne knížata panují a mocní usuzují
spravedlnost. Já milující mne miluji: a
kteříž v jitře bdí ke mně, naleznou

l mne“ atd. (Přísl. 8, 14—17.) 1 totéž na
pomenutí, kteréž Hospodin Bůh, moudrost
nevystižitelná nám V dotčené kapitole
dává, abychom pilně a bedlivě za světlo
moudrosti a dobré rady k Nčmu se
modlili: totéž napomenutí klade též sv.
církev katolická v modlitbách veřejných
do úst Panny Marie, předpisujíc knězi
katolickému, aby na některé výroční
svátky marianské při mši sv. a v ho
dinkách církevních takto se modlil:

„Nyní tedy synové slyšte mne: blaho

Slyšte kázeň a buďte moudří a neza
mítejte jí. Blahoslavený člověk, který
slyší mne, a který bdí u dveří mých
(t. j. kdo mne každodenně za moudrost,
za osvícení rozumu svého a za dobrou

radu vzývá). Kdo by mne nalezl, najde
život a obdrží spasení od Hospodin-a.
Kdo by pak proti mně hřešil, urazí duši
svou.“ Kladouc tato slova Písma sv. do

úst Marie Panny, nemíní tím církev
katolická nikterak postaviti Panu Marii
na roveň s Hospodinem “Bohem, který
jest moudrost nekonečná a první zřídlo
všelikě dobré rady: neboť církev kato
lická dobře ví a neustále tomu učí, že
Maria Panna při vší své nedostižitelné
výtečnosti a vysosti nikdy Bohem nebude
a tvorem Božím vždy zůstane. Ale církev
katolická přivlastňujíc dotčená slova po
svatná Marii Panně, dává nám na
srozuměnou , že moudrost božskou a
dobrou radu u žádného tvora, buďsi to
člověk neb anděl, v té míře a v té
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hojnosti nemůžeme nalézti, jako u Panny
Marie, a že tudíž ji za to pilně a bedlivě
vzývati máme, aby nám přcmocnou pří
mluvou svou potřebnou moudrost a dobrou
radu 11Hospodina vyprosila.

lřeba také zde pověděti, že církev
katolická mimo to i zvláštní mši sv. a

zvláštní hodinky ku cti a chvále Marie
Panny pod názvem „Matky dobré rady“
ustanovila, která se v.dodatku k řím
skému missalu čili mešní knize obyčejně
nachází. Svatá Stolice apoštolská zavedla
také i zvláštní kostelní svátek „Matky
dobré rady,“ který každoročně na den
'26. dubna připadá a se v některých
zemích aneb v rozličných biskupství
skutečně světí. Všecko to byla by sv.
církev nikdy nedovolila a neustanovila,
kdyby s tím úplně nebyla srozuměna,
aby úcta Panny Marie pod názvem
„Matky dobré rady“ mezi křesťany byla
rozšiřována a pěstována. Ano z dotčených
ustanovení a dekretů církevních jest na
bíledni, jak velikou váhu sv. Stolice
apoštolská na- to klade, a jak velice si
toho přejea žádá, aby věřící„Matku dobré
rady“'horlivě ctili a aby na její počesť
zejmena i mši sv. Hospodinu obětovali,
kdykoliv se jim dobré rady nedostává.

Ostatně'mámc ještě jiného důkazu
po ruce, kterak sama nejbl. Panna Maria
si toho přeje a žádá, abychom se k ní
za dobrou radu prosebně utíkali a jí
jakožto „Matku dobré rady“ horlivě
ctili a vzývali. Dějepis církevní nás o

-tom poučuje, kterak si nejbl. Panna
Maria bezpočtukráte již v jednotlivých
zemích zvláštních míst na horách neb

,v jeskyních a na jiných osamělých míst
nostech, aneb opět v některém městě a
chrámu k tomu účelu zvláště vyvolila,
aby na takových sobě vyvolených místech
věřícím mnohé neobyčejné milosti udě—
lovala, když tam s dobrým úmyslem
putují a do její přemocné přímluvy dů
věrně se odporučuji.

Nuže tedy právě takovýmto způ
sobem povstalo již před několika věky
i jedno poutnické místo, jenž Genazzano
(čti: Ženacáno) sluje, a kde se nejbl.
Panna Maria pod názvem „Matky dobré
rady“ neustále cti a vzývá.. Genazzano
jest malé městečko vlašské, pa jiho-vý
chodní straně za Římem ležící, a jen
asi šest mil zeměpisných od Říma vzdá
lené. Celá okolní krajina tohoto prasta
rého městečka jest velmi. krásná, “kol
kolem rozličnými pahorky ověnčená, na
nichž jiná města vlašská a malé ves—
ničky se nacházejí. Městečko Genazzano
stojí také na svahu jednoho pahorku, u

; jehož paty utěšená a velmi úrodná ro
vina jest rozprostřcna. Tam tedy do
Genazzano putují již od více věků—každo
ročně tisíce a tisíce zbožných poutníků
z celé Italie a i z jiných vzdálených
zemí. Putují tam k milostivému obrazu
„Matky dobré rady“ zvanému, aby si
před ním od nejbl. Panny Marie rady
a pomoci ve svých potřebách vyprosili.
A že tito poutníci ve své důvěře ne—
bývají sklamáni, jest již z té „okolnosti
na bíledni, poněvadž tam od více století
každoročně nové zástupy poutnické při
cházejí. Vznik tohoto proslulého pout
nického místa marianského, jakož i jeho
trvání jest nám tedy zřejmým důkazem,
že Maria Panna sama si toho přeje a žádá,
abychom se k ní ve všech případech
o dobrou radu proscbně'htíkali, poněvadž
by Rodička Boží dotčeným poutníkům
tolik milostí neudělovala, kdyby si toho
sama nepřála, aby pod názvem „Matky
dobré rady“ ctěna a vzývána byla.

Důvody, kterými _)sme až posud krátce
naznačili, jak užitečná a důležitá věc jest
Rodičku Boží pod názvem „Matky dobré
rady“ ctíti a vzývati, přiměly nás také
k tomu, abychom i vznik a původ dotče
ného poutnického místa v Genazzaně cti
telůin mariánským v následujícím článku
vyložili. Jan 'Křt. Votka.
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Naše matky a sestry katolické
Lucie Otílíe hraběnka. Slavatová.. ,
I. Nevěsta a ženich.

ucie Otilie hraběnka Slavatová

náleží k nejspanilejším osobám
našeho národa, a obraz života

jejího čtenářům našim nemilý ne
l bude. Jest tomu nyní 300 let, co

světlo Boží spatřila; i byly časy
tehdejší na mnoze podobny časům našim;
bylť tenkráte trpký odpor proti svatému
náboženstvíkatolickému, ale zato upřímní
katolíci věrně a veřejně se ho zastávali;
— a za času našeho vidíme poměry
podobné. Kde pak o svaté náboženství
se jedná, patří matkám a pannám misto
čestné, a právě naše Lucie Otilie, ro-_
zená paní na Jindřichově Hradci a v Telči,
taková paní byla., která manželu svému,
panu Slavatovi, vždy věrně domlouvala,
by žádného člověka se nehrozil, nýbrž
veřejně a statečně svaté náboženství hájil.

Rodiče její byli Adam, pán na
Jindřichově Hradci, na Hluboké at. d.
a.matka Kateřina hraběnka z Montfortu,
oba věrni katolíci. Měla jediného bratra,
Jáchima, který za manželku pojal Marii
Maximilianu z Hohenzollerů, pannu kato
lickou, tak že tím způsobem celá rodina
katolická byla.

Ale na panství a téměř v domě -_
žil pán příbuzný, Adam Slavata, který
řídil vrchní správu všeho panství, a ten
byl protestantem i celá rodina jeho.
Jeden ze synů jeho, Vilém, byl jinoch
náramně nadaný, a poněvadž otec nebyl
zámožný, poslal jej pan Adam z Hradce
na vlastní útraty s_véna studie do Prahy.
Gymnasium studoval u jesuitů. Jesuité
měli mnoho žáků protestantských, nikoho
z nich k víře katolické nenutili,
dojemně ji vykládali tak, že “žákům
milá památka na vždy zůstala, a mnozí
v pozdějším věku z vlastního přesvědčeni
milostí Boží katolíky se stali. — Když

ale

gymnasium s výborným vysvědčením
odbyl, poslal jej dobrotivý pěstoun Adam

; z Hradce opět na své vlastní útraty do
světa na vysoké školy, kdežto výtečnými
studiemi a čistým chováním rodičům
svým a pěstounům k veliké radosti byl.
A čím dále, tím více při něm rostla
láska k náboženství katolickému, až
konečně roku 1597 se odhodlal, k víře
katolické přestoupiti.

Výkon ten, v celém živobytí nej
důležitější, udál se na Hluboké nedaleko
českých Budějovic; neboť panství Hlu
boká. tenkráte pánům z Jindřichova
Hradce patřilo. Mysleme si, jako bychom
přítomni byli, a všecko slyšeli a viděli,
co se dálo. Zámecká kapla jest krásně
ozdobena.. Začíná mše svatá, kterou slouží
P. Kolář (čili Rotarius, kněz Tovaryšstva
Ježíšova z Jindřichova Hradce). Před
oltářem na klekátku klečí mladý sličný
muž, nedávno mu minulo čtyryadvacet
let; jest to Vilém Slavata. Když bylo
po cvandělium a po Kredo, podali mu
rozžatou _svíei, umlklo, a on
jasným hlaseni říkal vyznání víry kře
sťanské katolické. — Veliký zástup lidu
byl přítomen, všecko pozorně poslouchalo.
Kdo jest tam v tom zástupu ? Ejhle není
tam ani otec, ani vlastní matka jeho,
ani bratr, ani sestra a žádný z přátel.
Neb matka vlastní již byla zemřela, otec
pak a celé přátelstvo na něj se náramně

všecko

_rozhněvalo, že katolíkem se stal; neb
oni všiekni protestanté byli. Kde jest
pěstoun jeho, onen dobrotivý pán, který
na svůj náklad na studie jej byl poslal?
'l'aké není na slavnosti; neboť před ně
kolika měsíci jej byli do hrobu vložili.
Ale kdo jest tu? Jest tu ovdovělá pani
pěstounka a jc'í dcera., panna Lucie
Otilie, tcnkráte asi 19 roků stará, též
syn Jáchim s manželkou svou. Když
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pak minulo pozdvihování a přijímání
kněžské, mladý Vilém Slavata přiklekl
k oltáři, aby tělo Páně přijal, s ním
spolu přijímali všiekni z rodiny panské.
Podivná byla vroucnosť jeho, milo bylo
na něj se dívati, když ponejprv v živo
bytí svém velebnou Svátosť přijímal, a
Kristu Pánu pevně sliboval, že do smrti
věrným katolíkem chce zůstati. Když
bylo všecko dokonáno, poděkoval P. Ko
lářovi, který ho byl ku svaté víře při
pravil, potom přistoupil k dobrotivé
pěstounee své a poděkování číně, pěkným
slovem „matko“ ji nazval, jako že pravou
matkou mu byla a matkou do smrti zůstala.

Od toho dne velké změny se strojily
v panské rodině z Jindřichova Hradce. _
Mladý pán Jáchim byl ženat, ale dětí
neměl, a ode dvou let pořád churavěl.
Sám si toho netajil, že dlouho živ ne—
bude a proto sestře své, Lucii Otilii,
domlouval, aby se vdávala, že všecka
panství a bohatství jíailerád postoupí.
Byla tedy Lucie Otilie nevěstou, a snad
tou nejbohatší tenkráte v celém krá
lovství českém; měla totiž asi šest panství
a jměuí veliké, i není divu, že se ženichů
.hlásilo, a ovšem ti nejbohatší v zemi,
tak n. př. pán Petr Vok z Rožmberka,
pán J'áchim ze Švamberka a jiní mnozí.
Ale panna nevěsta nehlásila se k žádnému
'a když matka na ni doléhala, aby si
některého vybrala, neodpovídala než:
„Matko drahá., já si vezmu toho, koho
vy mi dáte.“ Radili se tudíž v domácnosti,
i P. Koláře na radu vzali, poněvadž
Lucie Otilie jej jakožto zpovědníka svého
u veliké vážnosti měla, i usnesli se na *
tom, že na žádné jmění hleděti nebudou,
nýbrž toho zvolí, ovšem katolíka, který
by svou nastávající manželku ctil, chu
ravého bratra pěkně ošetřil a stárnoucí
matku ve vážnosti choval. J ednomyslným
hlasem všiekni jmenovali Viléma Sla
vatu, a sama panna nevěsta vyznala,
ten že jí bude ze všech nejmilejší.

Avšak oni byli vzdálení příbuzní,
muselo se žádati za dispens a než dispens
přišla, mladý pán Vilém Slavata na cesty
se dal, aby větších zkušeností nabyl. Po
návratu slavila se svatba v pondělí po
Třech králích r. 1602. Manželství bylo
šťastné; ještě po dva roky šetřili a slou
žili mladému panu Jáchimovi, až pak
tiše a pobožně skonal a všecka mnství
a jmění své sestře odevzdal, tal? že
manžel její se psal: Vilém Slavata,
pán na Chlumu a Košumberku,
na Stráži, v Jindřichově Hradci,
na Telčia Nové Bystřici. Bylato
změna veliká; před 'nedávnem byl ještě
protestantem a nastávajícím panským
úředníhem: a teď byl jedním z nejbo
hatších pánů v Čechách a k tomu
upřímným katolíkem.

Z manželství jejich tři dítky po
cházely, veskrz chlapci: Adam, Jáchim
a František, a jak svrchu řečeno, man
želství jejich bylo velmi šťastné.

II. Nastává bouře.

Mladá paní začala panování své
s dobročinnosti. Nebožtík otec založil
v Jindř. Hradci katolické gymnasium
s kolejí jesuitskou, ž dalekého okolí se tam
scházeli studenti, chudí a zámožní, ovdo—

„vělá paní byla chudým studentům štědrou
podporoua mladá paní ji v tom pomáhala.
Každým dnem posýláno bylo mléko,“
máslo, vejce a jiné potřeby z panských
dvorů do města darem chudým studentům,
mimo to “dostávali oděv, knihy i také
byty zdarma, mladá paní jim postavila
pěkný oltář v kostele; a k ostatnímu
lidu chudému štědře se chovala. Při tom

všem byla horlivou katoličkou, kterážto
nemlčela k nátiskům od jinověrců či
něným. Byla tenkráte země česká jako
na dva tábory rozdělena, jedna strana
starodávná a historická, druhá strana pro
testantská, která se nadvlády domáhala,
a vyznati nám jest, že by již již se jí bylo
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povedlo,katolickou stranu potlačiti; avšak
na straně katolíků stály staročeské ro
diny v Čechách nad jiné mocné, mužové
a paní, kteří svatou víru svou statečně
hájili: tak Lobkovicové, pánové z Di
višova či Šternberkové, Kolovratové,
Markvarticové “či Valdštejnové, Martini
cové, z Říčan, z Vrtby, Vítkovcové či
z Jindřichova Hradce, k nimž se nyní
přidal mladý pán Vilém Slavata. Ano
tento poslední, ačkoli byl ještě mlád a Í
sotva deset roků katolíkem, stál brzy
v čele jejich a s ním věrná jeho man
želka Lucie Otilie, která jej povzbuzo
vala, říkajíc: „Manželi, nedopouštěj na
naši víru svatou! Od Boha ji máme, ona
jediná ku spasení vede, není na světě
víry pravé, než jediná víra katolická“

Blaze manželovi, jemuž Bůh takovou
statečnou manželku dal, ale neblahá ro
dina, kde netečnost' zavládá! Brzy se

podala příležitost, kde Slavata i man- i
želka jeho neohroženosť svou měli pro
kázati.

Protestanté vynutili na sísaři Ru
dolfovi II. pověstný majestát, kterým
velikých práv dosáhli, a učinili si nějaké
narovnání s některými katolíky, aby se
na panstvích katolických volně rozklá—
dati mohli. Ale takovému netečnému na

rovnání opřeli se druzí páni katoličtí a
nepodepsali ho, i tu když se jim začalo
vyhrožovati, odepřelipodpis svůj Martinic,
Slavata, Šternberg a Mencl. Protestanté
se proto rozhněvali tuze, a hlavně Mar—
tinicovi a Slavatovi hrozili, že přijde
čas, kde se jim za to pomstí.

Když ty věci v Praze se daly,
shluklo se několik protestantů v Jindři
chově Hradci, z'ádajíce, aby se jim vydal
katolický kostel nejsvětější Trojice a
při něm ustanovil protestantský kazatel,
poněvadžprý nastala svoboda náboženství.
Ale “pan Slavata i paní jeho tomu tak
nerozuměli. Obeslali celou obec hra

deckou před sebe, pan Slavata přišel a

manželka, jelikož ona vlastně paní na
panství byla, přišla s ním. Pan Slavata
protestantům vykládal, že jejich žádosti
vyhovčti nemůže, poněvadž po zákoně
zemském žádného práva nemají k žá
dostem podobným. Na to promluvila
Lucie Otilie veřejně, vykládajíc, kterak
jediná víra katolická jest víra božská,
a každé jiné učení že není než učení
bludné a zcestné, a tudíž, že žádostem
takovým vyhověti nelze, nýbrž spíše
aby protestanté uznali víru pravou a
jako věrní katolíci na služby Boží do
cházeli. —— „

S tím utichl všecken hluk v Jindři

chově Hradci, a mladá paní — byla
tcnkráte osm let vdaná — tím horlivě-ji
se snažila prospěti víře katolické, a
mileráda čítávala v životech svatých
mučenic, kde seznala, jakou láskou
ony svaté matky a panny víru_katolickou
milovaly, ji zastávaly a za ni vlastní
krev a život dáti nová-haly. Nad jiné ji
dojímala její patronka svatá panna a
mučenice Lucie. Když totiž útlá panna
Lucie předsoudem pohanským stála a
soudce pohan poroučcl, aby Krista Pána
zapřela, tu neohroženě odpovídala dívka,
že tak neudělá, i kdyby smrt jí bylo
podstoupiti. — Počkej, počkej, usmál
se soudce pohan, přestanou řeči, až na—
stane bití. — Nepřestanou, odpověděla
dívka, vždyť nám Kristus slíbil, řka: „až

' budete státi před soudem, nebojte se,
neboť bude vám dano, co byste odpo
věděli.“ — Ikdyž potom nevinnou dívku
bili, ohněm pálili, neustála víru svatou
hájiti, až jí konečně dýku do krku vra
zili a životu jejímu konec udělali. Tak
statečná byla svatá Lucie a paní Sla
vatová nemeškala ze svaté patronky
příklad si bráti s předsevzetím, že ráda
bude všecko trpěti, pakli dáno bude, za
víru svatou, jen aby věčné blaženosti
se svatými účastnou byla.

(Dokončení.)
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Slavnost svatych tři kralu.
Evandělium sv. Mat. 2, 1—13.

Když se byl narodil Ježíš v Betlemě Judově za dnů Herodesz.
krale, aj ! mudrci od východu přijeli do Jerusalema, řkoucn „Kde
jest ten, který se narodil, kral židovský?“

Narodí-li se králi syn, co tu slávy ; poznali příchod Spasitele světa a z toho
a radosti! Hned se to oznámí poddaným ; se radovali. Předně oznámil Bůh narození
a všem jiným králům a knížatům, aby Ježíše skrze anděla pastýřům a pak také
radosť nad narozením královského syna mudreům na východě, to jest V oněch
byla všeobecná. Podobně oznámil Otec zemích, které od země židovské východně
nebeský časné narození svého jedno leží, a toto zjevení připomínáme si dnešní
rozeného Syna mnohým lidem, aby snáze slavností.

sm
gar.: ) ) , \ , „na—wvfg( „,mamuwmov/„m c.. na„i , „,. ma. \ h ' „wašamuomm

Zda-li mudrci skutečnými byli králi, | do Jerusaléma, kde měl sídlo své král
nelze tvrditi, poněvadž sv. evandělium Herodes a tazali se obyvatelů: „Kde jest
o tom se nezmiňuje. Pravdě podobno „ ten, který se narodil, král židovský?“
jest, že to byli zámožní a vznešení mu- Š Snadno si můžeme pomysliti, jak se
žové, kteří se zabývali též hospodářstvím. : všickni tomu podivili, nevědouce ničeho
Těmto tedy mužům objevil Bůh zvláštní o narození Páně. Než mudrci setrvali
hvězdu, kterou před tím nikdy neviděli. pevně na svém, dosvědčujíce, že viděli
Zároveň však dal jim Bůh vnuknutí, že na nebi zvláštní hvězdu, z čehož prý
onu hvězdu poznali jako znamení novo- soudí na narození nového krále. Jak
rozeného krále židovského, o'němž bez— krasne nauč ní si můžeme z toho vy
pochyby něco _zvěděliz proroctví; a aj! brati! Hvězdou oznámil Bůh mudreům
vydali se na cestu, hledat krále 'a jemu narození Páně, a oni, nemeškají, spě—
se poklonit. Tu přišli v rychlém spěchu chají, hledají ho, nedbají obtíží cesty,
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jen aby novorozeného krále našli a jemu
božskou úctu prokázali. Jak často upo
míná, nás dobrotivý Otec nebeský na ;
povinnosti naše hlasem svědomí, a my
přece meškáme tohoto hlasu Božího po
slechnouti. Nezahanbují-li nás onino sv.
mužové? — Než poslyšme dale.

Stane-li se něco v obci, zůstane
to tajným? Zajisté ne, hned se pověst i

vivio tom rozslrl mezi lidem. Tak se stalo

v Jerusalémě, když tam přišli mudrci;
jejich příchod, jejich otazky byly něco
neobyčejného a proto se hned pověsť o
nich po městě roznesla a přišla až
k uším krale I—Ierodesa.Tento byl muž
ukrutný _a velmi ctižádostivý; a proto
uslyšev řeč mudrců hned si pomyslil,
není-li ten novorozený krá-l zaslíbený
messiaš, o němž se domníval, že bude
králem na zemi velmi mocným. On se
ulekl, boje se o svůj trůn. Taktéž po—

bouřilo se obyvšitelstvo města J erusaléma.
Aby se však dověděl pravdu, povolal He—
rodes zákoníky a vyptával se jich na.
místo, kde by se měl messiáš naroditi.
Oni mu pravili: Messiáš se má podle
proroctví Micheašova naroditi v Betlémě
Judově. Betlém bylo malé městečko
v zemi judské a přece vyvolil je Bůh
za místo narození onoho k'ale, jenž měl
netoliko lid židovský, alébrž celý svět
vykoupiti. Jakmile Herodes zvěděl o
Betlémě, již pomýšlel na zavraždění
dítěte. A poněvadž byl lstivý člověk, pře
tvařoval se, jak jen mohl. Povolal k sobě
mudrce, vyptával se jich na. čas a místo,
kdy a kde se jim hvězda ukázala.
Pak je poslal do Betléma, řka: Jděte
a vyptejte se pilně na dítě, a když na—
leznete, oznamte mi, abych i já přijdu,
poklonil se jemu. Aj toť obraz člověka
licoměrného, potměšilého, pokryteckého!
Jak _sevám líbí? Hnusnějšího nemůže na
světě býti, jako takový člověk. Pán Bůh
obyčejně záměry takových lidí překazí.
Mudrci šli dále do Betléma. Bůh, který je

až dosud vedl, neopustil jich ani tentokráte,
hvězda se jim opět ukázala a vedla je, až
zůstala stati nad místem,“kde bylo dítě.
Kdo popíše radosť těchto sv. mužů, vi
doucíeh ono svaté místo, kde se zaslíben \
Vykupitel narodil! 1vstoupili plni hluboké
úcty na místo a viděli božské dítě Ježíše
s Marií, matkou jeho a sv. Josefem,
pěstounem jeho. Viděli dítě chudé, ne

Í mající žádného znaku královského. Vi
děli chudou Pannu jeho matku a oby
čejného řemeslníka sv. Josefa, jeho otce
před světem. A přece jsouce v duši
přesvědčeni,že toto dítě jest Ježíš Kristus,
Spasitel světa, padli na kolcnaa klaněli
se jemu. Víra sv. nas učí, že na všech
místech, zvláště v kostele jsme na očích
Páně. Celé naše chovaní má tedy býti
vždycky takové, aby bylo podle tohoto
učení uspořádáno, aby bylo viděti, že
chodíme před tvaří Boha svého.

Bylť pak tehdy obyčej, že se krá
lovským osobám přinášely dary. Aby
svou úctu na jevo dali, přinesli i sv.
mudrci božskému dítěti s sebou dary,
zlato, kadidlo a myrrhu. Slušno jest,
aby každý člověk Bohu svému největší
úctu prokazoval a co nejlepšího ma,
obětoval. Což mame však lepšího, než
samy sebe, své srdce a všecky schop
nosti duše? 'Kdož by tak dobrotivému
Otci nebeskému sebe sama neobětoval?

—Když mudrci Ježíši Kristu se po
klonili, tu měli jíti nazpět a dáti He
rodesovi zprávu o všem. Než Bůh, jenž
zmaří zlé úmysly bezbožných, nedopustil
toho a napomenul sv. muže ve snách,
aby nešli do Jerusaléma, nýbrž aby šli
jinou cestou do své vlasti. Oni uposlechli
hlasu božího a tak vykonali povinnost,
jakou mame všiekni, totiž Boha více
poslouchati než lidí, když na nás něco
zlého žádají.

Tak čiň i ty, abys hodným učiněn
byl, připočtenu býti svatým třem králům
a všem nebeským občanům.
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Děvečkám služebným.
Milá Notburgo!

Pán Bůh dej Ti, milá Notburgo, šťastný nový rok, vzpomeň si, co jsem
Ti v loni o těchto dobách psala, a obnov se v duchu, abys se těšila z převzácného
pokoje srdce, který svět dáti nemůže. Pro letošek jsem si umínila, obcznámiti Tě
blíže “sesvatou Tvou patronkou, má to býti novoroční můj dar, který Ti
posýlá stará Tvá chudá, ale upřímná kmotra, má to býti zrcadlo, ve kterém se
můžeš každodenně zhlížeti a úbor svého srdce opravíti, abys se líbila Bohu a všem
dobrým lidem. Poslyš tedy:

1. Sv. Notburga dítětem Božím.

V polovici třináctého století, kdy
hrabě Menhart byl pánem Tyrolska, ná
ležela dolní část“údolí innského od Zillery
až ke Kuffšteinu vévodovi bavorskému.

Rattenberk se starým, pevným hradem,
byla pohraničná pevnost, a byla takřka
přední stráží na Innu. V městě tomto
žil na náměstí ve starobylém domě, jenž
podnes „Steinerův“ se nazývá, počestný
kloboučník se svou manželkou. Byli to
lidé ctihodni a bohabojni; neboť staré
přísloví praví, že jablko nepadne daleko
od stromu, a jediným dítětem manželů
těchto byla dceruška, jež pozdějším;
svatým svým životem největší byla jim
ozdobou,_ těšíc láskyplným srdcem za
rmoueené a nuzné, a jež podnes více
cti požívá mezi křesťany, než nejmoc
nější panovniee tohoto světa.

Na křtu svatém, jenž jí udělen byl
roku 1265, nazvána byla jménem Not—
burga, t. j. pevná záštita všech nuzných.
Toho času nebylo ještě všeobecným
zvykem, dávati dětem na křtu jméno
nějakého svatého; jménem, jež rodiče
dítěti dávali, naznačovali též, čím by
asi v životě býti a jakou ctností nej
jasněji zářiti by mělo. Také v našem
případě bylo tomu tak, s tím pouze roz
dílem, že tehdy byla již svatá téhož
jména. Byla dcerou krále škotského, a
byvši z vlasti zahnána, odebrala se do 
Německa, usadila se v Badensku, kdež
také život svůj dokonala. Na hrobě jejím
vystaven byl chrám, jenž stal se později

proslaveným místem poutniekým; svátek
její světí se 26. ledna. Zivot této světice
byl hvězdou, jež měla vésti nově naro
zené dítko po celý život.

Myslím, že všem skoro rodičům při
narození dítka jejich tane na mysliotázka:
Co bude z našeho dítěte? Je to otázka

bezúčelná, poněvadž nikdo nemůže ji
zodpovídati. Mnohem důležitější jak pro
rodiče, tak i pro dítko, jest otázka:
Čím toto dítko býti má? — Na to možno

již odpověděti. Chceme t_edy otázku tu
si položiti, poněvadž jen tak budeme
moci porozuměti, jaký význam a jakou
důležitost“ má život naší milé světice.

Každému nelze býti slavným bás
níkem, malířem, neb jakýmkoli jiným
umělcem; avšak jedno umění, umění
všech umění, musí znáti každý. Je to
uměni, abychom dosáhli co nejvíce pravé
křesťanské dokonalosti, kterou získáme
si místo .v ncbesích před tváří Boha nej—
čistšíhoa nejsvětějšího. chnáme-li tohoto
umění, nejsou nám všechny ostatní vě
domosti nie platny, právě tak, jako člo
věku hladovému,jenž nemá sousta chleba,
nic neprospívá, umí-li krásně zpívati —
zemře hladem i s krásným hlasem svým.
Dosáhneme-li však křesťanské dokona

losti, snadno potom získáme si též ostatní
vědomosti, jichž ale nám ku věčné spáse
nevyhnutelně “třeba není.

a velenutného umění

tthoto může každý lehce nabýti, má—li
jen dobrou vůli. Vlohy k pozemským
uměním přináší si člověk při narození

Vznešeného
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svém — třeba mu jen, aby se u někte—
rého mistra důkladně vycvičil. Tak též
destavá. se každému křesťanu při druhém,
duchovním narození, schopností k nabytí
dokonalosti křesťanské. Na křtu sv.,
kterým stává. se člověk dítkem Božím,
uděluje Bůh každému Ducha svatého se
sedmi dary, jež ustanoveny jsou pro
sedm svobodných umění božských.

Vycvičiti můžeme se u té učitelky,
jež učí všem uměním, u církve kato
lické, jejíž školy jsou otevřeny na celém
světě. Není nám třeba konati daleké

cesty do Říma, nebo do Jerusaléma, ne
musíme býti učenci, netřeba nám ani
krejcaru vynaložiti, netřeba nam činiti
zázraky, ani nějaké řády zakládati: ať
jsme sebe nepatrnějšími, sebe chudob
nějšími, třeba jen opovrhovanými slu
žebníky, přece můžeme a musíme umění
tomu se naučiti. Nestane-li se tak, běda
nám zde na zemi, a třikrát běda tam na
věčnosti! Nebudeme-li stati při posledním
soudu před tváří Boží ospravedlnění, bu
deme zavrženi, a pak není nám více
pomoci. V čem umění toto záleží, lze po
věděti dvěma slovy. A slova ta jsou:
Služ Bohu! Ptej se všech svatých na
nebi, co činili, aby svatými se stali, a
odpoví tobě, že sloužili Bohu. l královna
všech sva-tých, Maria, matka Nejsvětěj—
šího, vysvětluje nám svatý život svůj
krásnými slovy: „Aj, děvka Paměť“

Bůh zřejmě nam ukázal, že, chce-li
kdo svatým se státi, nezáleží ani na
bohatství, ani na urozenosti, neboť v nebi
jsou svatí a světice ze všech stavů. Ne
může se tedy nikdo vymlouvati. Nemůžeš

ku př. říci: jsem příliš chud, jsem rodu
nízkého, jsem příliš zaměstknán, a proto
nemohu svatým se státi. Pohled na Not
burgu! Byla též chudou, byla též z rodu
nevznešcného, a přece stala se vznešenou
světici. Brzy budeme šíře vypravovati,
co o životě její známo jest. Víme, že
život její byl svatým; víme, že všechno
myšlení a konání její směřovalo pouze

.k úctě Boží, že odhodlala se kračcti ve
šlépějíchTvůrce svého, jemu sloužiti.
Je nám známo, že iv nejnepatrnější
věci spatřovala dílo rukou Božích, že
vždy a všude myslila pouze na Nčho,
začež On ji též bohatě odměnil. Tím
stává se život svaté Notburgy vrlmi
zajímavým. Dcera klobučníkovašh'iva
se dítětem Božím, dívka z Rattenburlm
obyvatelkou velké říše nebeské, nepatrná,
v nízkosti zrozena panna vysoce ctěnou
světici. Urozená hraběnka nebo kněžna,
jež nestává, se jako Notburga pokornou
\děvkouPáně, jež neslouží Bohu, je
u přirovnání s ní obyčejnou žíhavkou
vedle libovonně růže, oblázkem hez
cenným vedle drahocenného démantu.

Budeme tedy doprovázeti naši světici
najejí pouti pozemské, apřihlížeti k tomu,
jak vždy a všude b yl a v ě r n o u
děvkou Páně. — Když jsem před
115.,rokem byla v 'l'yrolsku, učinila jsem
též malou zajížd'ku do Ebenu ku sv
Notburce, k 'áčela jsem po místech, kde
tato svatá panna kráčívala, tak že mohu
vypravovati () tom z vlastního názoru.
Události ze života jejího slyšela jsem
z úst hodnověrných na místě, kde děj
sám se udal. Počneme na své pouti příště.

,Ze života farářoVa.

Známo jest, že hříchy ducha, k. p. pýchy jsou mnohem tězs1 nežli hříchy
těla, .a sv. Tomáš praví častěji ve svých spisech, že jest mnohem těžší prace
obratiti „člověka oddaného hříchům duševním, než člověka ve hříších tělesných. Pán
Bůh obyčejně nechává takového na duši hříšného zabřednouti v ty nejohavnčjší
hříchy tělesné, aby se poznal a k lítosti nad hříchy svými pohnut byl. Ve hříchu

vv!
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duševním jest pravá a skutečná vzpoura proti Bohu, jest to následování padlého
anděla. Obrácení, polepšení člověka takového jest pravým zázrakem na světě.
Člověk takový dává na jevo, že Boha docela ani nepotřebuje, že mu vlastní
moudrost, vlastní jmění dostačí a svévolně pak bojuje proti úradám Božím.
O takovém člověku vypravuje jistý farář, a sice s dovolením jistých osob, následovně.
Poslyš tedy čtenáři milý a uchovej vypravování toto v srdci svém k ponaučení svému.

V jedné osadě, kde jsem čas na výpomoc, žili dva manželé v pokoji,
ve svornosti a dobře se jim vedlo, měli všeho dost. Muž byl asi přes 40 let stár
a žena byla o 10 let mladší. Byli spolu již asi 12 let a měli tři děti, z nichž
nejstaršímu bylo deset a nejmladšímu asi sedm let. V celé osadě nebylo silnějšího,
zdravějšího muže nad Michala. Pracoval za dva a také všecko na poli i doma
sám se svou ženou podělal. Mimo to byl tesařem a protože dobře pracoval, volali
jej všude, kde kdo něco měl na správu, nebo ke stavbě. I jako nádeník pracoval
za mzdu 's toutéž silou a vytrvalostí jako doma, jen když došel uznání a slyšel,
že Michal jest nejlepším pracovníkem a že pracuje za tři ba za čtyry tesaře.
Takovou chválu velice rád slyšel. Michal měl také ve všem, cokoli podniknul,
veliké štěstí. Po otci zdědil něco peněz; žena jeho dostala též pěkné- věno,
a co z počátku donesli, to přičinlivostí jejich se zdvojnásobilo. Každý byl se
sousedem spokojen; vždyť byl spravedliv, úslužný, jen musel s ním dobře za
cházeti. Chtěl-li někdo přízeň jeho si získati, musel jej chváliti — to věděl každý
a bohužel všickni mu pochlebovali. Zvláště rád slýchával, když někdo vychvaloval
jeho hospodářství, jeho šetrnost, když pravil někdo, jak všecko po otci zlepšil,
rozmnožil, jak dítky své jednou dobře zaopatří. To byla duševní nemoc, pýcha!

Tento muž onemocněl právě, když jsem v té farnosti vypomáhal. Lidé
se tomu až divili, že tak silný muž jako dub může onemocněti, vždyť by byl
mohl i s ďáblem samým se rváti, a smrť ta mu ani neuškodí. Tak soudili lidé;
ilékař nemohl hned nemoc poznati. Bolesti byly co den větší a v noci bylo
nejhůře. Lékař vida, že je čím dál hůře, radil, aby byl nemocný zaopatřen
sv. svátostmi, neboť nelze věděti, co se může státi. Nemocný nechtělo zaopatření
ani slyšeti; ale pak na prosby a přímluvu jednoho souseda svolil, zvláště když
mu rozkládal účinky sv. pomazání, že totiž ulevuje bolestem. I zavolán jest kněz.
Přišed k nemocnému, vidím jej ve strašných bolestech se svíjeti, vidím vedle
něho plačící ženu podobnou kamenné soše a uplakané dítky. Nemocný naříkal a
sténal bolestí a připravil se ke sv. zpovědi. Mezi zpovídáním vykřiknul často
velikým hlasem, a podobalo se, že se chce z něčeho vyznati, což ale nechce nijak
ven. A když jsem se tázal, co by chtěl, tu naříkal jen na hrozné bolesti. Podal
jsem mu Pána Boha, udělil svátosť posledního pomazání a napomínal jsem jej,
aby své bolesti ve spojení s-bolestmi Ježíše Krista, i jeho přehořkým umučením
trpělivě snášel, Otci nebeskému obětoval jako pokání za hříchy, aby trpěv zde,
nemusel dlouho se trápiti na věčnosti. Snad jsa zdrav, málo Pánu Bohu děkoval,
snad darů Božích neprávě užíval; za to všecko provinění má prositi milosrdnóho
Boha za odpuštění a pak bude jemu uleveno a pomoženo ne-li zde hned, tedy
ještě na.;lonom světě. Šklebení a stahování tváří připisoval jsem velikým bolestem
nemocného. Potěšiv ho, odešel jsem od nemocného dav ještě radu, kdyby bylo
hůře, aneb kdyby si nemocný přál, aby mne jen ihned zavolali, ať jest to ve

dne nebo v noci, že hned milerád přijdu. 'To se stalo ráno před polednem. Od
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poledne jsem navštěvoval jiné nemocné a slyšel jsem, že se Michalovi nedaří
lépe; že prý zuří a křičí ustavičně, že jest v pekle a že trpí pekelné muky; že
není mu žádné pomoci a. vysvobození ani zde ani na věčnosti. Tázal jsem se,
jestli žádal o kněze, a odpovědíno mi, že nechce ani slyšeti, ba že po sv. přijímání
má ještě větší bolesti a'že je s ním ještě hůře. Zároveň mi zrazovali, abych tam
ani nechodil, aby se mi něco nestalo, protože na něm viděti zuřivosť časem,
jakoby byl pokousán od vzteklého psa, a lékař již se přeptával na to, ale Michal
neměl nikdy psa a neví se ani žádný upamatovati, že by se byl někdy v okolí
objevil vzteklý pcs. I nemohl jsem jiného učiniti, než ubožáka milosrdenství
Božímu odporoučeti a šel“jsem domů na faru očekávaje, zdali přece pro mne ještě
jednou nepřijdou.

Byla to zimní noc, jaké dávno žádný nepamatoval. Venku vítr burácel,
'a sníh padal tak hustě, že ani se žádný ven neodvážil vyjíti, ba ani psa nevyhnal
žádný ven. Šel jsem pozdě do postele, ale nemohl jsem ani oka zamhouřiti. Okna
řinčela, vítr skučel, sníh prášil do oken a nemohl jsem usnouti. K tomu ke všemu
tanul mi ustavičně na mysli nemocný Michal a když jsem trochu větší hřmot
uslyšel, již jsem myslel, že jdou pro mne, abych šel k nemocnému Michalovi.
O půlnoci právě před dvanáctou hodinou přišli skutečně. Ten člověk, jenž pro
mne přišel, naříkal na to počasí, a že je mu líto, jak bude velebný pán v takové
nepohodě moci jíti, vždyť prý on sám musel tři čtvrtě hodiny jíti, kdežto jindy
tutéž cestu za čtvrt hodiny vykonal. „Pro Bůh, velebný otče, jen pospěštetl, tak
mluvil posel, „neboť Michal upadá již V zoufalosť. Tělesné bolesti jej netrápí tak
velice, jako duševní; na duši prý jej to hrozně pálí a proto že musí zahynouti.
Tělesné bolesti rád prý snese, ale tu duševní úzkosť a bázeň nemůže již snésti.
„Zastřeltc mne!“ tak nám volal odpoledne nemocný a večer se přiznával ku
věcem před lidmi, jaké patří jen do sv. zpovědi.“

Já jsem se skutečně třásl „na celém těle. Což ta nepohoda, to bylo nej—
menší, nač jsem dbal. Vzal jsem štólu a vydal se ve jménu Páně na cestu. Po
cestě jsem se“ ustavičně modlil: „Bože můj, pomoz, neb zde v tomto případu
nevím si rady. Nedáš-li mi ty dobré vnuknutí, pak bude snad ještě hůře.
Sv. Maria, Matko Boží, oroduj za toho ubohého člověka a za mne nehodného
sluhu Páně!“ Cesta nám rychle uběhla.

Již jsem byl ve světnici nemocného, podíval se na něho a viděl jsem,
že je trochu tišší. „Tedy přece jest mi Bůh milostiv! Přece budu moci vyznati
se z nepravosti svýchl“ Tak mluvil nemocný uzřev mne. „Ať zůstanou všickni
lidé zde, již jsem jim pověděl, jaký bezbožný člověk jsem.“ Tak mluvil dále ne
mocný; ale já jsem zatím lidi odstranil “z pokoje a pak jsem mu vyložil, že lidé
musí jíti pryč, nebo sv. zpověď je sv. tajemství, tak že kdyby lidé již byli slyšeli
od něho něco, že musí o tom mlčeti. Načež nemocný mi pravil: „Velebný pane,
já jsem nehodné přijal Tělo Páně jako Jidáš a proto jsem již zoufal jako Jidáš.
Než _dobrý soused mne potěšil, že prý je ještě pomoc, a _šelpro vás. Skoro po
šest let jsem nehodně Se zpovídal a nehodně přijímal, protože jsem se- nechtěl
z jednoho h_řichu zpovídati. Nejstrašnější ale bylo, já jsem si myslel, že Pána
Boha nepotřebuji,. že si sám pomohu a že mohu beze strachu proti přikázaním
Božím jednati. To jsem nechtěl žádnému říci, tomu má pýcha nedopustila.“ A
skutečně viděl jsem, jak při tom sem a tam sebou házel, jako by jiná moc v těle
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jeho vládla. . . „Ach nemohu, nemohu to říci,“ tak volal častěji, než se skutečně
vyznal. Jak ale slovo to vyšlo z úst jeho, ihned se utišil a plakal jak děcko.

Ja jsem jej těšil: „Bůh jest spravedliv. To jste zkusil. On nenecha sobě se
posmívati. To jste viděl. Ale On nechce smrť hříšníka, neboť jest milostiv a mi

On vás zadržel, když jste do pekla pospíchal. "Poslal na vas nemoc,
Pokořil pýchu vaši a pokornčho,

losrdný.
trápení, abyste poznal, že Bůh jest nad vami.
kajícího přijímá zase v náruč svou. Milosrdenství jeho jest daleko větší, než ne
pravosti vaše. Milost Boží dotkla se vás. Vy jste se pozdravil na duši a pozdra
víte se snad i na těle. A nyní vykon-Zune spolu svatou povinnost, jakou nam
církev sv. ukládat.“ (Nyní nasledovala skroušenái zpověď nemocného a svátostné
rozhřešení). Zaplat Pán Bůh, tisíckrát vam to velebný pane, odplatiž dobrotivý
Bůh. Rad budu trpěti nyní, jen když mohu doufati v blaženost věčnou. A nyní se
nemocný docela utišil. Potěšil jsem jej ještě několika slovy a slíbil jsem mu, že
jej opět navštívím. Lidem, kteří jeho výkřiky horečné slyšeli, přikázal jsem přísně,
aby zachovali tajemství, ostatně nemocný ani v bolestech nevěděl, co mluví.

Nemocný se pozdravil. Strach a zoufalství jej opustilo, ale zůstal pořad
smuten. Byla to truchliwsť ke spasení. Síla obrovská jej opustila a tím i pýcha
byla odstraněna. Ruka Páně dotýkala se ho častěji až do konce života jeho.
Viděl smrt manželky své idítek svých. Konečně rozželmal se ion s tímto světem
ve stáří 58 let s úplnou odevzdaností do vůle Boží.

Toto vypravování budiž k napomenutí a k ponaučení všem, kteří se dali
svésti zlým duchem a nehodně sv. svatosti přijímali. Jest dosti takových
hříšníků, kteří z falešného studu anebo z pýchy a nadutosti ten neb onen těžký
hřích ve sv. zpovědi zamlčí a nehodně ke stolu Páně přistupují. Ach těch ne
šťastných lidí! Kéž by mezi nimi nebyl žádný čtenař „Školy!“ A kdyby se snad
stalo, že někdo přece se dopustil svatokrádežného hříchu, at si jen připomene
tento skutečný příběh a jde a vyzná se tak upřímně, jako onen nemocný Michal.
Stydčl-li by se někdo svému'vlastnímu knězi se vyznati, jdi ke druhému cizímu

' knězi, který tě nemá, a buď ujistěn, že každý kněz rad ti tu službu prokáže.
Jen ničeho nezamlč ve sv. zpovědi! Jen upřímně se vždy vyznej! Na tom záleží
cela věčnost, spasení tvé! Dosud máš příležitost, abys ve jménu Ježíše dosahl
rozhřešení a odpuštění hříchů! Ježíši, dobrý pastýři, útočiště hříšníků — smiluj
se nad námi!

Zájmy Krista Pána v„ různých zemích.

Italie. V Římě dělo se dne 8. ; Hradci za tím úmyslem, aby položil
prosince svatořečení ze členů vítězných
církve bojující. Jsoutě to blahoslavený
kanovník de Rossi, general řadu kapu
cínského bl. Vavřinec z Brindisi, vy
znavač Benedikt Labre a klášterní panna
Klá-ra. Nám nejbližším jest bl. Vavřinec
z Brindisi, který stal se před válkou
třicetiletou zakladatelem klášterů kapu- ;

hráz šíření se protestantismu v našich
vlastech. Tentýž také účastnil se valky
vojska císařského proti Turkům, sám
postaviv se v čelo nepatrné armády a
takto příkladnou srdnatostí svou roznítiv
veškeré vojsko vedl je ku slavnému
vítězství nad nepřítelem křestanstva.

Při svatořečení líče sv. Otec zásluhy
čínských v Praze, ve Vídni a ve Štýrském i každého nového světce podotknul vším
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právem, že nyní v době utrpení a Pro
následování s mnohých stran je „_ církvi
potřebí nových orodovníkův u Boha.

Postavení sv. Otce jest nyní jaksi
nejisté. Poměr ku vládě italské stal se

posledními výtržnostmi ještě méně při
znivým a všeobecně se uvažuje možnosť,
že opustí Rím a vyhledá si nějaký
útulek jinde. Bismark ochotně by mu
poskytnul žádoucí útulek buď v Kolíně

na Rýně anebo. v městě Fuldě spolu sídle
biskupství. Avšak sv. Otec nahlížeje
nebezpečí "'vydati se do moci přítele
neupřímného, nemůže se k tomu kroku

Šodhodlati. S jiné strany naléhá „se na
švládu italskou a krále, aby se smířil
1'sesv. Otcem. Arci by se smíření jakési
dalo provésti tím způsobem, aby král
italský uznal právo sv. Otce na jeho
bývalé území, aby toto území př'jal
od sv. Otce jako za léno k pouhé
správě politické a soudní, a ponechal
Řím a okolí úplně samostatné sp'ávč
papežské a zvolil sobě jiné město italské
na příklad Florencii za své sídlo. Král
sám jsa v nesnázích snad by k tomu
svolil, kdyby ho strana zednářská nehnala
ku předu na srázné dráze revoluční.

Že Italie bezpečnou,
toho znamením jest úmysl vlády na
rozmnožení armády 0 33 pluků.

. Rakousko. Poměryv Rakousku
se kloní sice zvolna, ale přece jen stále
k lepšímu. Potěšitelno jest,. že v poslední
době husto se podávají žádosti k říšské
radě o svěcení dne nedělního a svátečního,
jak bývalo dříve dle zákona od r. 1850,
tak aby žádná práce a žádná výtržnosť
v neděli nebyla dovolena.

Dle téhož zákona nařízeno, aby
vjisté většísvátky, zvanédni noremní
také žádná divadla a jiné hlučné zábavy
se neodbývaly. Po vydání zákonů. kon
fessionalních dne 20. května 1868 nikdo
více nevšímal si zákazu církevního práce
a zábav se týkajícího. Zejména v hlavních

<

necítí se

městech učinila si to zbujnělosť židovská
skoro zásadou zneuctívati den křesťanům
sváteční. Ale Bůh ukázal, že není mu

lhostejno, světí-li se jeho den čili nic.
Dne 8. prosince (dřívější to den noremní)
vypukl v divadle na škotském náměstí
zvaném „Ringtheater“ právě před
početím představení požár, který rychlostí
blesku rozšířil se po celém, divadle
nepopřav četnému obecenstvu ani času
k útěku, tak že na 900 lidí uhořelo
nebo se zadusilo. Jen části menší podařilo

se uprchnouti anebo zachráněnu býti.
Mezi obětmi požáru čítá se dobrá třetina
Israelitů. Věřící vidí v tom prst Boží,
který dotýká se nejpřísněji těch, kteří
všemožně a svévolně podporovali zne
svěcování křesťanských dnů svátečních,
jsouce jinak zachovávánísvých svátků
pečlivi. Pokrok k lepšímu stal se itím,
že sněmovna jednajíc o opravě zákona
branného přijala vlády, aby
čekatelové stavu kněžského úplně byli

a jen

návrh

sproštěni povinnosti vojenské,
v čas potřeby (války) povinni byli konati
služby jako duchovní správcové na bo—
jišti, což vůčí malému počtu duchovních,
kterých se nyní více jak 2000 nedostává,
jest v skutku ustanovením potřebným
a pro duševní blaho lidu prospěšným.
Právem řekl v odůvodňovací řeči své

konservativni poslanec Fischer, že země
a lid křesťanský větší bude míti užitek
ze dvou tisíců horlivých kněží, kteří budou
pečovati o zušlechtění lidu a mravně ná
boženské vychování mládeže, než z 2000
vojínů. Též učitelství udělena úleva po—
dobná, jakož i to v prospěch lidu rolní-
ckého jest usnešeno, aby majitelé z dědě—
ných usedlostí, které vystačí k výživě
5 osob, pakli sami vedou hospodářství,
sproštěni byli služby řadové, a vřaděni
byli zrovna do reservy. Dejž Bůh, aby
vlasti naše i v novém roce dále se braly
na dráze pravého pokroku hmotného i
duševného.
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Německo. Poměry německéjsou
ještě jaksi nevykvašeny; pozorovati jest
sice jakýsi pokrok k lepšímu, ale posud
ještě není rozhodný a nelze posud
předvídati, zdali pověstný kulturní boj
konečně bude zastaven. Strana katolická

vyšla z posledních voleb sesílena; v Ně
mecku dodělalase strana katolická značné

většiny nejen na venkově, ale i v samém

; atd. zakázány. Doufejme však, že zed

hlavním městě Mnichově, a této většiny
své chce použití k odstranění zákona
o civilním sňatku manželském, a ku
skrácení školní povinnosti na venkově
ze sedmi na šest roků. Též v Badensku,
kde kulturní

neuškodil církvi katolické, ale naopak
vyšla z nedávných voleb strana katolická
sesílcna.

Francie. Nejméněradostnéholze
nám zvěstovati z Francie, kde zed
nářská vláda strojí se k druhému boji
proti církvi. Vyšlo od nového ministra
bohocty a vyučování již nařízení, aby
náboženství škrtnuto bylo z řady po
vinných předmětů na středních školách,
aby znaky náboženské ze škol národních
byly odstraněny, všecky průvody, poutě

boj vzal svůj počátek,

nářské strany neporůstou do nebe, a že
Pán Bůh vládne _)eště mnohými prostředky,
aby schladil bujnost'nevěreekých ministrů,
a vlastní víře nevěrných poslanců repu
blikánských, a pomáhejme církvi bojující
ve Francii horlivou svou modlitbou.

Anglie. O Anglii nemáme od
poslední doby mnoho co říci. Vláda
všemožně usiluje o zachování pokoje
v pobouřené zemi irské, což by se jí
zajisté tím dříve podařilo, kdyby odčinila
křivdu od 300 let na Irčancch katolických
páchanou, a k tomu hleděla, aby Irčanům
bylo zákonem umožněno státi se časem
majiteli najaté půdy, která jejich otcům
jest“ odňata na potrestání věrnosti víře
a církvi katolické. Pokud vláda bude
chránitijenprávaprotestantských
statkářů, nebude v ubohé zemi žádoucího
míru. -* '

Přejíce zájmům Krista Pána v novém
roce ve všech zemích hojného zdaru a
pracím na poli církevním mnoho po
žehnání, voláme církvi celé a všem její
horlivým a věrným členům k novému
roku radostné Zdař Bůh!

Milodary Božského Srdce Páně.
Stokrát a tisíckrát více jest těch dobrodiní, která náš Spasitel poskytuje

upřímným modlitelům, než co jich zde oznamujeme; jen té nejskrovnější částky bývá
zde zmíněno, aby bylo zadost učiněno slibu a ku povzbuzení druhých. Vždyť
Hospodin působí a tvoří a milosti rozdává ustavičně, a plny jsou jeho štědré ruce, aby
uspokojil, ba obohatil všechny jej s důvěrou vzývající. Když již nic na světě pomoci
nemůže, pomáhá sám světa pán a těší se ve svých dobročincch, aby lid poznal jeho
moc i dobrotu a s vděčným srdcem k němu se obrátil. — Tak nám oznámili:

Z Přerova děkuje L. V., že na
přímluvu Panny Marie vždy trvající po
moci chráněna byla zlé společnosti.

011 sv. Hor-y sdělují, že jistý
mladík, když nemohl nijak přemoci
náklonnosť_ k jisté nepravosti, která
mnohých nepříjemností mu způsobila “
a které všemožně chtěl odvyknou-ti,
konečně brzo zoufaje nad svou slabostí
vzal útočiště k božskému Srdci Páně a
Panny Marie a slíbil uveřejnění, bude—li

aspoň dva měsíce od oné nepravosti moci
se zdržeti. A ejhle! co dříve mu bylo
nemožným, ' dovedl nyní a vzdává vroucí
dík Hospodinu & Matičce Boží.

Od Pačlavic. Jedenrolníkděkuje
bož. Srdci“Páně a Panně Marii Lúrdské
za troje vyslyšení a pokládá nové těžké
navštívení za zasloužený trest, že s uveřej
něním povinných díků tak dlouho váhal.*)

*) Dar votivní 10 zl. zaslán do L. Redakce.
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Měsíc leden 1. P. 1882.
Za oživeni úcty k božskému Srdci Páně. _.

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny ObětuJ' TObě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
kterých se ustavičně na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je Obětujl ,za
tu milosť, aby poznání a láska Tvého nejsvětějšího Srdce se víc a .v1ce
rozšiřovala v lůnu církve svaté. O Ježíši, vlejdo srdcí našich pravou
pobožnost' k Srdci Tvému a uděl nám milosť, aby počet

:víc a více se množil. Amen. . ,
7 Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho;
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtcž církev, říš1;
rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

koa

CTI

10.

„II.

12.

13.

W

0 přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděli, sv. Josefc, svatí Cyrille a Methode,

orodujte za nás!
Obzvláště ale odporuěuje se:

Obřezání Páně: Požehnání s hůry rodinám, ve kterých se
ctí božské Srdce Páně. Odložení návyku klení a poslouchání
pomluv a klevet. Ozdravení kněze na těle i duchu. 1- matka.

. Sv. Makaria, pamet. 394: Za ducha svornosti ve společné práci.
Spravedlnost V soudních přích. Dar lásky v několika rodinách.

. Sv. Jenovqu, p. 512: Vychováni ženského pohlaví ve škole a
doma. Přemáhání sebe. Křesťanské panny v pokušeních zlých.

. Sv. Tita, bs/cp.m., ]. stol.: Biskupové rakouští. Misie bulharské.
Vdova ve velikém soužení postavená a její dítky. Churavý otec.

. Sv. Simeona, Styl. poust. 45.9: Katolická církev na východě.
Duchovenstvo katolické na Rusi. Horlivosť bratrstva sv. Cyrilla a
Methoda. Zachovávání postu. Přemahání zlých náruživostí. Jrkněz.

. Zjevení Páně: Obrácenínárodů. Apoštolátmodlitbyza návrat
Slovanů rozkolných do církve sv. Důvěra v božské Srdce Páně,
by se víc a více ujímala v lidu. Dar Ducha sv. studujícímu.

. Sv. Luciana, kn. m. 312: Císař a král náš se svými rádci.
Biskupové jihoslovanští a jich duchovenstvo. Vůdcové lidu našeho.
Sv. Severz'na, 017.482: Skoly vysoké, by křesť. duchem více
proniknuty byly! Obrana proti nevěře modlitbou. Dar trpělivosti
manželům v kříži postaveným. Jistý novic řádu sv. Františka.

. Sv. Julr'a'ny a Bastia-sy, muč. 300: Obchod a průmysl v duchu
křesťanském. Spravedlnost k bližnímu. Důvěra v božské Srdce
Páně v každém podniku. 1-kanovník M. Schm. Dar mlčelivosti.
Sv. Pavla, poust. 342: Za ducha horlivé modlitby. Dělnictvo
naše. By uznali, že jediná pomoc jim kyne z náboženství křesť.
S-v.Theodosia, op. 529: Vojsko naše. By důstojnictvo dbalo na
život mravný vojínů podřízených. Jejich duchovenstvo. Sirotci.
Sv. Arnošta, bskp.: Křest“ spolky mužské. Zaražcní křest. spolku
pro mládence v městě. Sestra od manžela odloučená a dítky její.
Sv. Hz'laría, bs/cp. 36.9: Oživení víry svaté v zemích koruny
svato-Václavské. Dej nám, b. S. P., kněze podle srdce tvého! iroW

Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Tvých přátel
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Jense Krista. m
Měsíc leden 1. P. 1882.

Za oživeni úcty k božskému Srdci Páně.
Obzvláště ale odporučujc se:

Sv. I'Íelzšrcz Nuly, Ím. 310: Křesťanské spolky ženské. Zařízení
křesť. spolku pro paní. Zdar snahám hodných žen. Těžce nemocná.
„Nejsv. Jinému Ježiš: Ucta nejsv. jména. Sv. Otec a kurie
římská. Zdar snahám sv. Otce na obracení národů nekatolických.
Několik nemocných žaček. Dar sebezapření v duchovním stavě.
Sv. jilm-cella, pp. m. 309: Skoly naše národní. Proti pohoršení
maličkých. Zachování nevinnosti jejich. Spolky sv. Filomeny.

. Sv. Antonía,poust. 35 (i: Duchovenstvo řeholní. Povolání schopných
ku stavu duchovnímu. Vytrvalosť v dobrém. Churaví rodičové.
Nastolení sv. Petra v ímé: Pokoření nepřátel církve sv. Misie
za mořem. Bohoslovecké semináře a jich vychovatelstvo. Dar
Ducha sv. dítkam a jich rodičům. Matka, opuštěna vdova. "rosoba.
Sv. Kanuta, krále dánského 18 06' : Obhajcové církve sv. By mocní
toho světa poznali svou povinnosť, že mají zájmy církve sv. hájiti!
By učenci se jívzastali! Dosažení potřebných milostí v novém stavě.

. Sv. Fabiana a Sebastiana: Skoly vojenské by nebyly beznábož enské.
Obrana proti mravní nákaze. Pohoršlivé tabulky. Nemocná sestra.

. Sv. Anežky,p. m. 304.: Kláštery ženské a jich ústavy vychovací.
Mládež by si nevinnosti vážila! Na úmysl velkého dosahu.
Sv. Vincence,jáhna, m. 3 03: Díky božskému Srdci Páně za
tolikera dobrodiní nam ajiným prokázaná. Chlapecké semináře,
gymnasia naše a jich učitelstvo. Pilnosť a stálosť v dobrém.

. Zasnoubení P. M. se sv. Jósefem: Zasnoubenci. Požehnání Boží
pro novomanžele křesťanské. Obnovení řehole v jistém klášteře.

. Sv. Time:/tea, las/cl).m. .97: Umírající a duše v očistci. Ucta ke
hřbitovům křesťanským. Překonání nemírné bázlivosti. “i“rodiče..
Obrácenísv. Pavla, 35: Obrácení evandělíků, helvetů, rozkolných

v ylv ! o . . o . ;
a vsech hrísnlku. Bratrstvo Srdce Panny Marie. Miele tuzemní.

. Sv. Poly/sama, bs/cp.m. 165 : Časopisy katol. Knihtisk—armabenedik
tinská v Brně. Slované v zemích nekatolických. Setryání jich ve
sv. víře a v' povinnostech náboženských. 2 dobroditelky chudých.

. Sv. Jana Zlatoústce, b. 40 7: Kazatelé slovanští. Katecheti naši.
Ucta božského Srdce Páně mezi J ihoslovany. Manželé rozloučení.

. Sv. Raimunda, lan.: By veškeré zábavy v těchto dnech počestny
byly! Odprošení Krista Pána za vše urážky. Uasné pomoci všem
nuzným a opuštěným. Utvrzení jistého mladého muže ve víře.

. Sv. Fraata/ca Sal., bskp. učitele církve 1622: Rodiny křesťanské.
Překažení všeho pohoršení v rodině. Ke cti a chvále Panny Marie
a sv. Bernarda _za dar síly a' vytrvaní při vstoupení do řádu
trapistského. Dva muži opilství oddaní. Svornosť manželská.

. Sv. Mai-m„ p. HL.v II. stol.: Služební obojího pohlaví. Církev sv.
v Bosně a Hercegovině. Za dary Ducha sv. Duše v očistci.

. Sv. Petra Nola-mica,kn. 1256: Za všecky, co podporují milosti
Boží a za ty, co se v měsícigtomto obrátili. Obnova v úctě b. S. P.
u nas samých. Zemřelí údové našich katol. bratrstev a spolků.

Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

'
Kněhtlskárna Rajln-adských Benediktinů v Brně.
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.luje kažDého (,Í'lioVěka

s'VětLe'ň-t'l.praVé VÍry.

Zdrávas Maria.
_rálovno! nám budiž zdráva. Věži pevná v duše boji,

____1._.ÉKaždý tvor Ti úklon vzdává; kotvo v bouři nepokoji,_?
hrůzám uniknuvše poroby vůdkyně i lodi v hlubinách,

sterýmí Tě ctíme způsoby. duho míru v trapných hodinách.
Velebná ó Páně děvice, Velebná ó Páně děvice,

zdráva budiž jasná světice! zdráva, budiž jasná světice.

Drahokame nehynoucí, Ubohým Tys štítem, silou,

lilie bělost' stříbroskvoucí, máti “všechněm vroucnou, milou,

vyvolená, čistá. bez viny, zrcadlem jsi božské moudroty,

růže ladná z ráje končiny. Hvězdou víry čisté jasnoty.

Velebná ó Páně děvice, Vďebná () Páně děvice,

zdráva- budiž jasná světice. zdráva budiž jasná světice.

Královno Tys naše sláva,
Věčně Věkův budiž zdráva.

Tebou "Zbožského nám pramene

milosť proudí v duše zraněné.

Velebná ó Páně děvice,

zdráva budiž jasná světice.
_ Edv. Vosmtck T.
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. Křesťanská početniee
Předmluva:

„dako v prosinci minulého roku ,
; toliko vysoké úroky, ale i všeckcn ka“ J *'7'bylo všudy mnoho řeči o Vídni,

velikého hluku nadělal. A co že to

bylo ten „krach?“ Po česku asi tolik

podobně bylo tomu asi před
9 lety, kdy tak zvaný „Krach '
ve Vídni“ po celém téměř světě

i
1

co sřicení se, neb úpadek, který tehda ;
celou Vídeň zachvátil, nejinak než jako
bouře a blesk z.čista jasna. Ba malo
která živelní pohroma způsobí tolik škody
člověku jako tehdáž způsobil ten krach.

Však jste o tom zajisté již slyšeli,v'v
kterak po de151cas před tím krachem vzni- '
kali ve Vídni rozličné nové podniky, pod
niky to obrovské, obchody odvážlivé, jež
slibovali podílníkům skvělý zisk. Co tu .
vychloubáno, kterak že nyní může člověk ;
beze všeho dření a namáhání brzy zbo
hatnouti a s několika sty za krátko býti
milionářem“ Co divu, že na takové !

sliby svěřoval lid svůj trpce vydělaný '
a těžce ustřádaný groš napořád pod- _

! chváceným, podobně dějeise až podnesnikatelům těmto?! Nějaký čas také
skutečně šlo Všecko dobře, jak slibováno; i

Žtotiž, že se velice velmi přepočtou amilionářovó vyrůstali jako houby po
. ; ' , '

dešti, nádherne domy a palace nev1dané ;
l V V ' i

posud krasy se stavely, a vsecko oplyvalo f
přepychcm a blahobytem, o jakém prve
ani ve snách nikdo nesnil. A kdyby byl
tehdáž _povážlivýčlověk jen slovem pro
jevil jakousi nedůvěru v ten nehorázný
pokrok a rozkvět národohospodářský, a

nepřátel pokroku“ a jiných podobných
titulů, o něž není co stát. -—

pro dospělé školáky.

otřásla celým městem, když ohlášeno:
„Nemůžem dále platit!“ — a ne—

pitál jest ten tam!! ---—
Není zde místa zkoumati : k do

aneb co tento všeobecný úpadek zavinilo,
kterýž jako bezedná propasť v hodině
pohřbil štěstí, blahobyt, spokojenost tisíců
a tisíců nevinných obětí, ale tolik jest
jisto: buď se na dobro přepočítali
sami onino čelní podnikatelé a peněžníci,
anebo se v nich nadobro přepočetl
a sklamal ten lehkověrný a hrabivý lid;
jestliže ——jak se později skutečně uká
zalo ——ti špekulanti znajíce dobře ne
bezpečnost a nejistotu svých podniků,
ubohý lid jen vyssáli a zachránivše
v čas své poklady zúmyslně pak úpadek
vyvolali.

Slovem,tolik je jisto, že se tehdáž
lidé ku své vlastní škodě a zkáze
velice přepočctli! —

Než, jako se stalo tenkrátc těm
nešťastníkům „vídeňským krachem“ za

ve světě tisícům a tisícům jiných lidí;

obyčejněna tu chybu v účtech
svých přijdou teprve pak, k dy
není již více k napravení!
\ Neboť jsou za našich dnů mnozí a

to i z křesťanů katolických, jenž veškeré
své smysly, snahy a práce obrací jedině

; a výhradně k věcem pozemským, jak
řekl: že se mu to všecko nezdá jíti-É
pravým způsobem, ba spíše že to vy- ,
padá, jako lehkomyslně nastrojené a,
podvodné šibalství — byl by špatně u ;
těch Vídeňáků pochodil; při nejmenším
byl by si utržil „hlupců, obmezenců,

Proto tím hroznější, čím neočeka- :
vanější byla zpráva, která jako hrom Š

by zdrávťbyli, bohatí a vznešeni, jak
by všeho dobrého užili a povždy se
dobře měli. Vede-li se jim při tom ob
stojně, pak žijí v pokoji den po dni a
rok po roce stejným způsobem.

Nechci tvrditi, že by snad byli
nevěrci, nikoliv; ba velice bys je roz
hněval, řekl—li bys jim do očí, že kře
sťanskou víru zapovrhli! Naopak, oni
mají víru křesťanskou za tu nejlepší a
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jedině pravou víru, v níž si žádají žít-i Í domýšlela. „Běda mi!“ volá 811100101?.ym
a umřiti.Ale na tom má býti také
dosť! nechť si jen víra hezky zticha
dřímá v jejich srdci a nemíchá se do
jejich veřejného života, tu by jim jen
darmo překážela.

Tak nestarají se nic o modlitbu ani
o slovo Boží, ani o svátostí, a jestliže
ještě v neděli a svátek ňákou kratičkou
mši poslechnou a snad o Velikonoci
v zpovědnici se ukážou, činí to jen
pouze „k vůli lidem,“ že to tak “: ních
starýoobyčej .a že by se na ně v osadě
podivně hledělo. Řekneš-lí ale těm a ta- 
kovým křesťanům jen vážné slovo, n. př.
aby 'předce na své náboženství a svou
ubohou duši pamatovali, odbydou tě
zhurta: „nech mne s tím na pokoji, to
není po mě chuti, já necítím toho žádnou
potřebu; pro mne a za mne-at“ se modlí
a kázaní poslouchá ten, komu se to líbí,
já musím svůj čas lépe užiti.“

\

hlasem — všecken můj pozemský zisk
jest ten tam do posledního halíře a pro
věčnost jsem si níčehož neobstarala!
Č běda, běda mi! —já jsem se
přepočetla, ——na dobro přepo
četla—o celý život —--procelou
věčnost!

Než, marný tu nářek, tam se sice
chyba v počtech/- pozná, ale napraviti
ji nelze více. K tomu milý člověče je
teď — teď na zemi jedině čas. Zde,
a nyní musíš míti péči o to, abys byl
dobře zapsán tam v té hlavní účetní
knize Pána Boha; zde musíš dobře po

Š čítati, aby příjmy a vydání, zisk a dluhy
stály aspoň v rovnováze.

A tu jsem si myslil, že se ti, milý
čtenáři, zavděčím, pomohu—li ti trochu
při tomto tak důležitém účtování. (Velice

líto by mně bylo, kdyby snadi ten neb
; onen žák ze „Skoly Bož. Srdce Páně“

V tomto svém přesvědčení a dle
těchto zásad žijí sami sebou jsouce spo
kojení svůj život dál a při tom si po
čítají, že mají všecko v nejlepším po
řádku; neboť jsou a zůstali katolicky
pokřtěni a víry té se posud nezřekli,
nikoho nevraždí, nikoho neokrádají, ne
.vypalují, nebo cosi podobného; nýbrž
naopak jsou v tom a tom dobročinném
spolku zapsáni a dávají almužnu a kdy
koliv je jaký ples, koncert nebo divadlo
„ve prospěch chudých“ — pokaždé se
is rodinou zúčastní; zkrátka, porovná- ;

' jakoby něco takového nepotřeboval, anebvají—lí sebe k jiným těm bezbožníkům
nynějšího světa, počítají si na prstech ,
nebe za jisté!

Ale nastojte! z nenadání vypukne
„kra_ch,“ t. j. mimo nadání prasknei

tak nešťastně se měl jednou přepočítati.)
V počtech pak, jak víš, jest nej

důležitější věcí, uměti dobře 11ás ob ilku,
jednou jedna jest jedna atd. a kdo tu
nemá v malíčku, ten se snadno v počtech
svých zmýlí a ošidí. Podobného cosi
máme i my křesťané v tom duchovním
účetnictví. I umínil jsem si v letošní
„Škole Božského Srdce Páně“ aspoň
tuto „křesťanskou násobilku“
trochu se žáky opakovati. Co tím minim,
brzy laskavý čtenář pochopí. Jen prosím
nestahuj čelo a nestav se nikdo tak,

jakoby měl na to účtování ještě dosti
; času. Povím ti to milý čtenáři jak už
i

l

i

kdesi cosi v těle — a jich životu ve
i jehož jméno jsem již zapoměl, sešli sezdejšímu je konec! Když pak tu duše

jejich vyšedši z těla na onom světě:
před nejvyšším „účetním“ má účty sklá- ,
dati, ó tu s hrůzou a zděšením seznává,
——že nemá všecko v pořádku, jak se '

' je můj zvyk —hned v živém příkladě,
co o takovém odkládání platí.

Tam a tam v jistém městečku,

dva staří kamarádi. První z nich má

velmi špatnou pověst:, v poslední době
spáchal opět hrozné zločiny, ale uměl
se tak šikovně skrýti, že mu spravedlnost

3*
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lidská nemohla přijíti na stopu. Konečně
ale byl vyzrazen a právě se chystá po
licie jako sprostého zločince jej zatknouti
ana hrdle pokutovati. Náhodou zaslechl
o tomto úmyslu starý známý zločineův
&co náhoda chtěla, zašed do jisté krčmy
nalezne zde „hledaného ptáčka“ ve spo
lečnosti veselých kumpánů za džbánem.
Pokyvnuv naň zasedne s nim stranou,.
a tu se mezi oběma rozpřede asi násle
dující rozprávka:

Zločinec: Ah, kamaráde, že se
necháš zas jednou viděti! Co pak je
nového?

Přítel: Nevím nic, co by se ti
líbilo, — ale, jak vidim, tobě se pořád
dobře vede?

Zlo čin e e : Ovšem, — výborně!
Přítel: Ale dlouho ti to již tak

nepůjde!
Zločinec: Když nepůjde, necháme

to ležet!

řítel: Ano, ano, již se povídá
tak leccos o tobě, že to s tebou nejde
pravým způsobem. '

Zločinec (úsměšně): Tak, tak?
povídá se? Jsem velmi zvědav slyšeti.

Přítelz' Jak snad víš, byl před
měsícem" nalezen “v lese hajný od pyt—

Zločinec: Tak! čeho se tu bát?
trest smrti je zrušen, a to ostatní? . . .
a pustili jlž horší, než jsem já! . . . Nech
těch řečí kamaráde a tu raděj pi! —

Přítel: Ale, co myslíš? k tomu
není ted' času. Věz, co ti povím. Policie
jest ti už na stopě, vím to z jistého pra
mene, — co nejdříve tě zatknou a po
sadí za mříže, ani hodinu to nebude trvati

* a budou zde!

láků zastřelen — a ten pytlák — —
to prý jsi ty — jak se povídá! A onehdy,
když hořelo v hořejším mlýně, spáchána
jest při tom spolu veliká krádež, a ten
palič, ten zloděj to ,prý máš býti zase
jen ty! jsouť prý i svědkové, jenž to i
přísahou chtějí ztvrditi.
klade za vinu ona loupež před týdnem
a to a ono . . . "

Zločinec: Aj, aj, co všecko ti
lidé o člověku vědí!

Přítel: Ano, ano již všecko se ví,
— ale jak? ty se toho nic nehrozíší

Zločinec: Ani mi nenapadne!
P ří tel: Nebojíš se vyzrazení? ne

bojíš se soudu a policie ařžalářeasmrti
provazem?

Podobně se ti

!

Zločinec: Hodinu tedy myslíš?
* —- O tož tedy té hodiny dobře užijeme!

Bratři a kamarádi pojďte --—pijte a ve
selte se se mnou!

Přítel: Ale probůh! nejdélejedna
hodina času a svobody ti ještě zbývá!
Věř mi to bratře!

Zločinec: Vždyťvěřím!ale vidíš,
já už jsem jednou takový veselý chlap,
že si svou veselosťnikým nedám kaziti!
Pořáde vesel býti, to je můj život. Bratři!
ať žije rozkoš! . '. . .

Co se dále stalo, může se laskavý
čtenář sám domysliti. Tebe toliko příteli
prosím, pozastav se tu maličko a odpověz
si sám u sebe na tu otázku: „Co myslíš
otom zločinci —jak ti přichází?
-— Neznáš nikoho, kde si právě tak
lehkomyslně počíná. ——a to u věci
mnohem důležitější — kdo není ani jist,
že mu ještě hodina času zbývá? — —

Ano, ano, míním zde tu ubohou duši;
která jest v té křesťanské početnici ta

l. Nejvzácnější jednotka.

Asi 400 let před narozením Krista
Pána žil jistý pohanský mudrc, jmenem
Diogenes, podivný sice „pavouk,“
jak se říká:, ale moudrý a duchaplný
byl, ta čest se mu musí nechati, mou
dřejší aspoň než mnohý ten novomodní
professor z vysokých škol. Kde nikdo
nic zvláštního neznamenal, viděl on věci
prapodivné a někdy vtipným i pichlavým
způsobem ukázal je pak druhům svým.
Tak na př. byl jedenkráte v městě, kde



bydlel, výroční trh. Tu stály V řadách
pytle s rozličným obilím, tam na kupáeh
ovoce a jiné plodiny zemské, tam oděvy

3.7)

a rozdílný nábytek pro veškeré stavy $
lidské; opodál stál zase dobytek všeho i
druhu, kupci a prodavači zabíhali a po
bíhali semo tamo, vespolek smlouvajíee,
hulákajíce a ošizujíce jeden druhého,
jak to vůbec na takovém trhu bývá.

Bylo právě poledne a slunce oza
řovalo celé tržiště jasnou a' teplou září,
an tu z postraní ulice přichází na trh
Diegenes. Ale pohledte naň, s jakou
přichází. S vážnou tváří kráčí pomalu
cestou v ruce nesa —, ač bílý den —
lucernu a v ní svíci rozžatou.
se mezi to množství na trhu, svítí tu a
tam některému do tváře, nejinak, než

podivné počínání řka, že sice viděl na
trhu bytosti, jenž se pilně staraly o obilí
a dobytek, o jídlo a pití pro své tělo,
a jiné potřeby tělesné horlivě sháněly
— ale — člověk že má netoliko tělo,

nýbrž i duši, která má rovněž své zas
potřeby, duchovní pokrm a nápoj a že
tedy jenom ten jest pravý a celý a do
konalý člověk, kde také o svou duši
pečuje, alespoň v té míře jako o tělo;
takového ale že mezi těmi kupci a pro
davači nenalezl ni jednoho! _—

l)1e tohoto mudrce jest tedy celým
člověkem jen ten, kdo o obě části — o duši

' i tělo tak se stará, jak toho každá za
1 tlačí ;

jakoby byla čirá tma a jakoby v te :
tmě někoho nebo něco hledal. Delší dobu

se mu smáli, konečně ale chopí ho kdosi
za rameno a táže se: „Diogenel kýho
ďasa to tropíš? — koho pak hledáš
s tím světlem ?“ — Diogenes obrátiv
se na tázajícího si lucernou hezky po—
svítil a dí krátce a vážně: „hledám
—hledám lidi!“ — to řkakráčelsvou
cestou dále.

|

Rozuml se, že na řeč tuto vypukl '
nehorázný smích a nikdo se dále o smysl '
podivné odpovědi'nestaral. Toliko žáci
jeho doptávali se, co tím mínil říci,
kterak jen uprostřed lidstva mohl lidi
'hledati — neviděl-li snad les pro samé
stromy? I vysvětlil jim tedy Diogenes své

V 9
Večer V onu tichou dobu

K odpočinku všecko kývá.
A tu člověk pro svou mdlobu
Také rád si odpočívá.

Večer v onu tichou dobu,
Když se „Anděl Páně“ zvoní,
Odlož, člověče, svou zlobu,
Pro niž snad kdo slzy roní.

sluhuje; tedy prve o duši jakožto dražší a
vzácnější část, a pak teprv o tělo. Dobře
si milý čtenáři výrok ten pamatuj.

A nyní i já dnes zkusím nápodobiti
Diogcna. Rozsvítím tuto ve „Školc“ nej—
prve lucernu a půjdu s ní na ten trh
veřejného života a budu hledat, najdu—li
člověka — celého, dokonalého.

Začnu- třeba hned u tebe laskavý
čtenáři, postuj na chvíli a nech moulu
cernu na sebe posvítiti —jsi—li—člověk
——-celý? '

Jen neodraeuj od světla pryč tváře
své, mohloby se mysliti, že, nemáš
dobrého svědomí, nebo že se obáváš býti
poznánu za člověka polovičního, nebo

>dokonce za ňákou sůvu noční, nebo cosi
podobného, jež se světla štítí. — Tedy
pozor! Nejprve rozdělám světlo a co
tím minim? — Avšak o tom až příště.

VO er
Večer v onu tichou dobu.

Pozoruj ten tajný šepot:
Všecko, všecko spěchá k hrobu!
Kdy ti zazní smrtky klepot?

Večer v. onu tichou dobu

Nezapomeň svého cíle;
Dbej vždy o své duše zdobu,
Nepromarni žádné chvíle!

P. Sark. N.
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Duchovní hodiny,
poopraveny &.natahnuty od + Libora Scholze.

(Pokračování.)

Hodina druhá.

rvní hodina pominula; hle, již
bijehodina druhá. Druhá hodina
nám připomíná ona přikázaní,

'fif)která Bůh lidem dal a která všecka
ostatní v sobě obsahují: „Milovati
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budeš Boha nade všecko a bližního ,
svého jako sebe samého.“ Milovati budeš

Boha nade všecko! Nic na světě, a kdyby i
ti to bylo sebe příjemnější a vzácnější,
nesmíš milovati více nebo tak jako Boha
svého, ale musíš to milovati méně. Vyjma
jedině Boha nesmíš žádného tvora mi- ;
lovati pro něho samého, ale jen pro 3
Boha, musíš ho milovati s úmyslem a
ohledem na Boha, že to Bůh chce, jak
dalece ti slouží za prostředek, milovati
Boha, musíš Boha milovati ve tvorcch
jeho. „Neboť Bůh,“ praví sv. Bernard,
„žárlí v lásce; máš—li nějakého jiného ?
miláčka, tedy tě opustí.“ Dále musíš
Boha milovati z celé mysli své, ze všech
sil těla i duše; všecky myšlénky tvého
ducha, veškerá přání tvého srdce, všecka
předsevzetí tvé vůle, všecky činnosti
tvých smyslů musejí se zabývati láskou
a službou Boží; všecko tvé myšlení, tvá
vůle, tvé řeči, tvé skutky, tvé utrpení
musíš na něho co na poslední cíl akonec
obraceti. — Miluješ ho? Miluješ ho snad
nejen jazykem, ale i srdcem, skutkem,
zachováváním přikázaní Božích? Vždyť
pak tě on také tak neskončeně miloval.
On tebe dal tobě, on tobě .dal sebe. To
ale nedostačovalo ještě jeho lásce, on
činí ještě mnohem více: on sám se dává
tobě. On se ti dal, když se vtělením
bratrem tvým stal a na kříži za tebe
se obětoval a zemřel; a vždy se ti ještě
dává co pokrm duchovní a chléb an
dělský v nejsvětější svátosti oltářní a jako
beránek při nekrvavé oběti mše svaté;

on se ti chce dáti za věčnou, nehynoucí,
'blaženou odměnu v nebesích, jakož to

také sv. Tomáš Aqninský ve svém chva
lozpěvu o nejsvětější svátosti oltářní tak
krásně vyjadřuje:

Ej! chléb dávno slibovaný,
V Izáku obětovaný,
Chléb Mojžíše pravého; —
Manna s nebe padající,
Pocestné posilňující
Do ráje nebeského.

Při stolu krále nového

Nový na místo starého
Beránek se věnuje;
Světlo pravdy hned rozliání
Temné vyobrazování,
Ježíš se obětuje.

ó pastýři stáda svého!
Nech nás s mocí chleba svého

Kráčet na cestě cnosti;
Bud' nám za věno spasení,
Ne k soudu-a k zatracení,
Pokrm této svátosti.

Dejž té hodně přijímati,
Znovu neukřižovati,
Ved nás k šťastné věčnosti;
Posilňuj nás v pokušení,
Ať jsme hodni nalezeni
Stolu věčného hosti.

(Beěák, kancional.)

A tohoto tak neskónčeně lásky
hodného, tak neskončeně milujícího Boha
bys nechtěl navzájem milovati? O rci
se svatým Ignaciem raději;

Duše Kristova, posvětiž mne!
Tělo Ježíše Krista, vysvobod' mne!
Krev Ježíše Krista, opoj mne!
Voda z boku Kristova, obmej mne!
Utrpení Kristovo, posilniž mne!
O předobrotivý Ježíši, vyslyš mne!
Ve svých svatých ranách skryj mne!
Nedej od sebe odloučiti mne!

Od nepřítele zlého zachraň mne!
V poslední hodince mé zavolej mne!
Dejž k sobě potom přijíti mne!
Abych se všemi svatými chválil tebe
Až ná věky věkův. Amen.
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Miluj bližního svého jako sebe sa
mého, peěuj a pracuj dle sil svých 0 jeho
dobro, jakoby to bylo tvoje. Miluj všecky
lidi bez rozdílu inepřátely své. Bez to
hoto druhého přikázaní nemůžeš plniti
ani první. „Kdo praví, že miluje Boha .

'a svého bratra nenávidí, jest lhář-,“praví !
apoštol lásky. Miluj bližního svého; neb

Í Martin slyšel, jak ku sboru andělů, jehoon jest obraz Boží jako ty, dítě Otce
nebeského jako ty, nejdražší krví Kri
stovou vykoupen jako ty, člen a úd
jedné svaté Církve jako ty, ustanoven
a oprávněn k nebeské blaženosti jako ty.
Miluj ho jako sebe samého, t. j. učiň
mu všecko a sice tak

věrně a srdečně,

jakobys to všecko z
opravdivé a šlechetné
samolásky činil sobě.
Miluj ho konáním
tělesných i duševních
skutkůrnílosrdenství, „„

nebot' láska účinná
jest měřítkem pravé
lásky. Miluj ho; ne
boť v něm miluješ
Boha samého, jak to
on sám vyslovil: „Co
učiníte nejmenšímu
mých bratří, to jste mně učinili.“ Tuto
pravdu znázorňuje nám velmi krásně
legenda o svatém Martinu:

Sv. Martin byl ještě -ve vojenské
službě pohanského císaře a nebyl ještě
ve svátosti křtu znovuzrozen, když jednou
u brány města Amiens potkal polonahého
žebráka', jenž okolojdoucí o almužnu
prosil.
'všímnul. Martin myslel, že ho Bůh pro
něho nechal; ale všecko, co měl, rozdal
již dávno, nebo měl ve zvyku laskavě
každé bídě dle možnosti uleviti, a ne

S nejblah.
Pannou „_' .„—

_v'7.' 
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“zůstalo mu již nic, leč jeho zbroj a jeho
Rychle se rozmyslel, '

vytáhnul meč z pochvy, rozdělil svůj l
VOjenský oblek.

plášť na dva. kusy, dal jednu část že—
brákovi a přehodil druhou přes ramena
tak, jak to šlo. Někteří vidouce ho takto
vystrojeného posmívali se mu, jiní zase
obdivovali jeho dobročinnost a styděli
se, že onomu polonahému ze svého nad—
bytku nic neudělili. V následující noci
ale zjevil se mu Spasitel ve snách a

doprovázejících pravil: „Martin, ještě
nekřtěnec, ošatil mne tímto pláštěm.“

Srdce, kteréž kráčí dvojí cestou,
nebude míti štěstí. (Sir. 3, 28.) — Nad
zlodějem je hanba a žel, a nad člověkem

dvojího jazyka potu
pení nejhorší. (Sir.
5, 17.) A ti dvá usta
novení od nebezpe
čenství vysvobození
jsou, z počtu šestkrát
sto tisíc pěších, aby
uvedeni byli v. dě
dictví, do země, kte
ráž teče mlékem a

strdí. (Sir. 46, 10.) Mi
lovati budeš Pána
Boha svého z celého
srdce svého a z celé
duše své a ze vší

mysli své. Druhé pak jest podobné tomu:
Milovati budeš bližního svého jako sebe
samého. Na těch dvou přikázaních všecken
zákon záleží i proroci. (Mat, 22, 37.

l 39. 40.) — 1 ukřižovali s ním dva lotry:

Nikdo se ale nešťastníka nepo- .

jednoho na pravici a druhého na levici.
(Mar. 15, 27.) — Pohleděv pak uzřel
ty bohaté, kteříž metali dary své do '
pokladnice. Uzřel pak i jednu vdovu

' chudičkou, ana vrhla dva penízky. A
řekl: V pravdě pravím vám, že tato
chudá vdova více vrhla nežli všickni;
nebo všickni tito z toho, což jim zbý
valo, dali dary Bohu: tato pak z ne
dostatku svého, všecku živnosť svou,
kterou měla, uvrhla. (Luk. 21, 1—4.)
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Blahoslavená Panna Maria, Matka dobré řady,
a původ proslulé poutnické svatyně Marianské v Genazzaně.

II.
Zvláštnosti naskytujicí se při vzniku poutnických míst. — Vznik a proslulosť Mariánských svatyň
poutnických spočívá a závisí na zázracích. — Poutnická svatyně genazzanská jest bohata na
doklady dějepisné. — Starobylý kostel „Matky dobré rady“ v Genazzaně, jehož obnovu a rozšíření
ctih. Petříčková podnikla. — Zázračná objevení se obrazu Matky Boží v témž kostele. — Vznik

poutí do Genazzana. — Popis zázračného obrazu.

“*.—L. . ' ' V '
."„.„ebude od místa, upozornit1zde na _ sb ěhle na temz inls tě. A proslulost
( , “' , ,v . v. . vlyl v ' ' v ' v

židé ? něktcre zvlastnosti pl'l vzniku a ta l'OZSll'lse obycejně jestě v1ee, kdyz
\“) & původu poutnických míst vůbec,v některé z těchto zázraků od duchovní

* a tudíž i poutnických svatyň Ma- ; vrchnosti dle předpisů církevních pravi
„ rianských, kteréž bedlivého uvážení dclně zkoumány a za skutečné zázraky

hodny jsou. O vzniku totiž čili 0 uznány byly. Stalo se také již mnoho
původu poutnických svatyň nemíváme kráte, že některá svatyně Marianská
často žádných takových zpráv, které proslulá sice byla již po delší čas mezi
by v současných a dějepisně zjištěných lidem obecným, který k ní velmi rád
listinách výslovně byly zaznamenány. ? putoval, ale tak zvané vyšší třídy, tak
——Obyčejně zachovaly se o vzniku zvaní vzdělanci se _jí ani téměř nevší
těchto svatyň jen rozličné zbožné pověsti mali. Najednou však pronikla důvěra
vústném podání, přecházejícím s jednoho k téže svatyni i tyto třídy společenské,
pokolení lidského na druhé. A tyto po- tak že zrak celé země, celého národa
věsti a toto ústné podání bývaly teprv k svatyni té byl obrácen, aniž by kdo
po dlouhých letech, mnohdy teprv po příčiny dostatečné takového objevu udati
_uplynulých stoletích ve spisech zazna— mohl. To stalo se častokráte již v dobách,
menány. Z druhé strany jest však na když pohromy obecné, válka totiž, mor,
jisto postaveno a závažnými doklady hlad atd..některou zemi svíraly. Když
dějepisnými stvrzeno, že taková místa tedy za takových smutných dob pokorní
poutnická již ode dávných století bývala _ prosebníci a nábožní poutníci v některé
neustále od četných zástupů poutnických svatyni Mariánské útěchy a pomoci sku
každoročně navštěvována. Mimo to se tečně nalezli, napotom jim ovšem jakékoli
může každý ze zpráv o' jednotlivých : svobodomyslnické námitky a rozumářské
místech poutnických zaznamenaných a výklady toho přesvědčení ze srdce více
mnohdy i tiskem vydaných snadno Otom nevyrvaly, že Matička Boží v této svatyni
přesvědčiti, že každá poutnická svatyně své zvláštních milostí zbožným poutníkům
Marianská stala se jen tím způsobem uděluje, aže tudíž tamní socha neb obraz
proslulou, poněvadž tam pokorné prosby její vším právem milostivým neb zá
a žádosti jednotlivých poutníků na při- ; zračným sluje. Na tomto tedy zbožném,
mluvu Rodičky Boží byly vyslyšeny, a 3 osobnim přesvědčení, jakoži na zázracích
sice v případech takových, kdy již žádná od duchovní vrchnosti stvrzených, spočívá
lidská pomoc, žádné umění lidské nic úcta lidu katolického k místům pout
více nezpomáhalo. Slovem, přední anej- nickým vůbec a zejména k svatyním
hlavnější základy, na nichž proslulost f Marianským. Proto se také žádný pravý
poutnických míst vůbec a tudíž i svatyň katolík nikterak tím másti nedá, když
Mariánských spočívá jsou zázraky . o prvním vzniku a původu některé pout—
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nické svatyně Marianské dostatečných ve
starých listinách zaznamenaných zpráv
nemáme a je_mnohokráte jen z pouhého
ústního podání vážíme.

Nuže jedna čásť těchto všeobecných
poznámek o poutnických svatyních Mari- ,
anských platí též o vzniku a původu
Marianské svatyně v Genazzanu, o které
ctitelům Marianským nyní vypravovati
budeme. Vznika proslulost této svatyně
spočívá, hlavně na četných a velkých
zázracích, které se na oslavu tamního
obrazu Rodič-ky Boží udály a se dílem
až podnes dějí. Co se
však týka dokladů

dějepisných,. t. j.
hodnověrných listin,
dále pak stálého, ži
vého, nepřerušeného
podaní ústního a jí
ných pomníků děje
pravných, z kterých
se bezpečné zprávy
o dotčených zázrač
ných událostech b 'áti
mohou: v ohledu tom

neváháme tvrditi, že
svatyně genazzanska
v poměru k jiným
podobným syatyním
jest velmi bohata
na takové doklady
by se o tom chtěl zvláště přesvědčiti,
tomu odporučujeme výtečné dílo vlaš

'ského dějepisec Rafaela Buonana, o pů
vodu této svatyně 'jednající.*) Žádný
vzdělaný i sebe učenější dějepisec není
a také s to nebude vědeckými dů—
vody vyvrátiti podstatnosť a hodno
věrnost dokladů dějepisných v díle tomto

uvedených.

-*) Název díla tohoto zní: „Della imagine
di Maria Ssa. del buon Consiglio, che si venera
in Genazzano, per Raň'aele Buonanno prete dell'
oratorio Neapoletano. Seeonda ed. Neapoli, tipo
graňa dell' Immacolata 1880.

dějepisné. A kdo .

Po těchto poznámkách přistupujeme
tedy k vypravování o vzniku svatyně
genazzanské.

V městečku Genazzanu stával již
před rokem 1467 od dávných časů farní
kostel, zasvěcený ku cti a chvále Rodič-ky
Boží pod názvem „Matky dobré rady.“
Byl to jenom malý a velmi jednoduchý
kostelíček, který pak během času
zhoubnou povětrnosti tak velikých zkáz
utrpěl, že v druhé polovici věku XIV.
byl téměř již na spadnutí. Nastala tedy
nutná potřeba starati se o zbudování

nového a také roz—

sáhlejšího kostela far
ního, poněvadž se
počet obyvatelstva
genazzanského mezi
tím tak rozmnožil,
že prostora starého
kostelička pro ně
nedostačovala. Ale ',

jakož se i za našich
časů v leckteré ven—
kovské aneb městské

obci v podobném při
padu děje, dělo se
_tenkráte i v Genaz
zanu. Potřebu zbu

dovati nový rozsá
hlejší kostel uzná-val
však stavby samékaždý, žádný se

.ujmouti a jí aspoň započíti nechtěl, obá
vaje se velikých výloh a mnohých sta
rostí s podnikem takovým spojených.
Konečně slitovala se tedy sama Rodiěka
Boží, kterouž obyvatelé genazzanští ode
dávných časů pod názvem—„Matky dobré
rady“ za svou zvláštní ochrankyni ctí
vali, o stavbu nového a rozsáhlejšího
kostela, a. postarala se o ni celou řadou
podivuhodných událostí.

V Genazzaně žila tenkráte jedna
stařiěka ctihodná paní, jménem Petruccia
(t. j. po česku Petříčková). Pocházela
rodem svým z Genazzana a byla vdovou,



po jakýmsi Janu di Noccra. Byla také
ode dávných let již zapsána do třetího
řádu sv. Augustýna, jakž se to v Italii
až podnes často sbíhá, že velmi mnoho
nejen chudých, ale i zámožných osob„
ze všech stavů do třetího řádu svatého *

Augustýna neb sv. Františka nebo sv.
Dominika za tím účelem vstupuje, aby
se u vykonávání křesťanských povinností
stavu svého snadněji zdokonalovatí mohly.
R. 1465 čítala Petříčková již osmdesátý
rok stáří svého, v celém pak předcháze
jícím životě svém bývala vždy zaměst

nána konáním řezaných skutků milo
srdenství. Známa byla též všeobecně pro
svou zvláštní úctu a pobožnosť k Marii
Panně pod názvem „Matky dobré rady“

tak stavěti, aby i kapla sv. Blažeje
s rozšířeným kostelem v jeden celek
spojena byla. Stavba prospívala po jistou
dobu velmi dobře, zdi nové budovy po
stupovaly čím dál tím více do výšky,
na kapli sv. Blažeje činily se též opravy:
tu však stalo se, že stařičké Petřičkové
peníze došly, a že nemajíc pražádné jiné
podpory a pomoci stavbu dovršiti ne—
mohla. Ale proto neztratila Petříčková

' pevné důvěry v Matičku Boží, která ji
ku stavbě vyzvala a jí svou pomoc při
slíbila. Mnozí lidé vysmívali se arci ubohé
stařence a dělali si z ní všelijakých žertů
a úsměšků ; ona však odpovídala jim vždy
trpělivě a neohroženě: „Nedomnívejte se,

. moji drazí, že pokus ten jest nezdařilý;
a k sv. Augustýnu. Tuto ctihodnou sta

Matička Boží a sv. Augustýn budovuřenku vyvolila si tedy „Matka dobré rady“
za tím účelem, aby v Genazzaně nový a
rozsáhlejší kostel byl zbudován. Sama ;
Matka Boží jí tu radu vnukla, by se o
zbudování nového kostela starala., ale zá
roveň jí také potřebnou odvahu a sílu

od Hospodina vyprosila a jí připověděla, :
že jí v tom celém, díle vždy nápomocna
bude. Zbožná Petříčková uposlechla hbitě i
této dobré rady, a. nedbajíc na vysoké
stáří své dala nový kostel stavěti.

Aby si potřebných peněz k této

neboť dříve ještě než já zemru, dovrší

tohoto kostela.“ Slova tato proroeká vy—
plnila se skutečně za kratičký čas a sice
způsobem stkvělým a zázračným.

Neuplynul ještě ani celý rok od
, doby, co se na stavbě kostela pracovati

přestalo, a hle právě na svátek sv. Marka,
Š t. j. dne 25. dubna 1467, když se dle

starého obyčeje v Genazzaně též svátek
Matky dobré rady slavíval, slyšeti bylo

5 najednou ve vzduchu "velmi líbeznou

stavbě zjednala, prodala jednu částku
svého majetku. Měla také svůj vlastní
dům v Genazzaně a dvůr téhož domu

:.jakýsi stkvělý mráček, níže a nížeji ke
vlastně s jednou kaplí starého kostela, _

na jedné hrubé, obmítkou nenavrhnuté zdí
jehož “výroční svátek na den 3. února _
padá, byla zach cena. Právo patronatní :

hraničil právě se starým kostelem čili

která sv. mučeníku a biskupu Blažeji,

této kaple náleželo též Petříčkově, ostatní
„částka starého kostela patřila však cti- ;
hodným otcům z řádu sv. Augustýna,
kteří již ode dávných letv tamní správě
duchovní pilně pracovali. Se schválením i
těchto řeholníků a v úplném s nimi do- ;
rozumění počala tedy Petříčková novou '
budovu kostelní v dotčeném svém dvoře ;

harmonii, zvony na věži kostelní počaly
zvoniti, aniž by jimi ruka lidská byla
pohybovala, a zároveň objevil se nad ko
stelem genazzaňským vysoko ve vzduchu

kostelu sestupující, až se konečně usadil

kaple sv_Blažej e, kterou Petříčková obno—
vovati započala. Potom stkvělý mráček
najednou zmizel a na zdi samé objevil
se'krásný obraz, představující Rodičku
Boží, která Synáčka božského v náručí
svém držíe, vzhledem svým milostivým
a přelaskavým na každého velice líbezný
a důvěru vzbuzující dojem způsobila.
Stkvělý mráček nad kostelem se vzná
šející a vždy nížeji sestupující, líbezná
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hudba, již ve vzduchu slyšeti bylo, a
zvonění zvonů na věži kostelní přilákaly
ovšem četný počet zvědavých diváků ke
kostelu. A když pak stkvělý mráček
sestoupiv až na dotčenou zed' najednou ;
zmizel a na neovrhnuté zdi přemilostný 3
obraz Rodičky Boží se objevil, trnuli
úžasem dotčení zvědaví diváci, až se
konečně do hlasitého jásotu dali, provo
lavajíce: „Sláva, slava Matičee Božíi“
Zvonění všech zvonů Vdobu neobyčejnou,
velký a hřmotný jasot daleko široko se
rozlehající přilákaly pak nejen ostatní
obyvatele genazzanské ke kostelu, ale
i mnoho cizích, kteří tam za příčinou
trhu právě se zdržovali, a mimo to i lid
přespolni z blízkých vesnic. Všech pří
tomných zmocnilo se neobyčejné nadšení,
jedni jásali, druzí zpívali velebice Ho
spodina a Matičku Boží, jiní stáli jako
ustrnuti majíce zrak svůj na milostivý
obraz upřený, jiní opět padnuvše na
kolena svá, z hloubí srdce se modlili.
Dostavilo se tam téhož ještě dne i více ;

' nému obrazu byl zamezen aneb aspoňlidi churavých. Sotva že však milostivý
obraz uzřeli, zmocnila se jich vřela a
pevná důvěra, že před tímto obrazem
na. přímluvu Matičky Boží opět budou
uzdravení, a jakmile ji za pomoc vzývati
počali, cítili již, že prosba jest vyslyšena
a že skutečně Opět zdraví nabyli. A kdo.
by mohl vypověděti aneb popsati, jak
asi bylo okolo srdce oné zbožné stařičké
Petříčkové, když všecko toto slyšela a ,
viděla a když sama na své vlastní oči
uzřela milostivý obraz Matičky Boží,
kterak právě umístěn byl na zdi kaple sv.

Í že úcta lidu katolického k témuž obrazuBlažeje, k níž ona patronátní pravo měla!
— Pověst o' těchto věcech roznesla se

ovšem jako bleskem po všech'okolních
a vzdálenějších vesnicích a městech, ná
sledkem čehož hned v příštích dnech
davy přespolních poutníků ze všech stran
do Gena'zzana spěchaly, a čím dále se ;
zprávy ty po vlažské zemi rozšiřovaly,
tím více poutníků tam neustále přicházelo.

- dle

ZPI'áVy o zazraeíeh, které se tam před
milostným obrazem děly, přišly také do
Říma a obrátily pozornosť církevní vrch
nosti na Všechny tyto neobyčejné objevy
a události. A když pak neustále nové
zástupy zbožných poutníků ze všech stran
do Genazzana se hrnuly a nové zazraky
se tam před milostným obrazem neustale
děly, vypravil tehdejší sv. Otec Pavel II.,

svědectví souvčkých spisovatelů
vlašských, již v měsíci červenci téhož
roku 1467 dva proslulé a učené biskupy,
Gauceria totiž biskupa kapského a Mi
kuláše biskupa faranského z Říma do,
Genazzana za tím účelem, aby tam vše
pilně prozkoumali a mu pak spolehlivých
zpráv podali. Zprava, kterouž tito dva
biskupové po svém návratu do Říma sv.
Otci ústně dali, nebyla sice písemně za
znamenána, ale že pravdivost zázračných
událostí v Genazzaně papeži potvrdili,
jest úplně na bíledni. Neboť sv. stolice
římská neučinila pak ničeho, čím by
přístup poutnických průvodů k milost

obmezen._ To však by se zajisté bylo
stalo, kdyby dotčení dva biskupové
pravdivosť oněch udalosti zázračných ne
byli uznali. Dále se ví z bezpečných
dokladů dějepisných, že již v druhém
roce po zázračném objevení se obra-zu
stavba chrámu genazzanského skvostně
byla dovršena, a sice z dobrovolných
příspěvků, což Opět zjevným důkazem
jest, že sv. stolice proti vzniku svatyně
genazzanské ničeho nenamítala. Vi se
také bezpečně z dokladů dějepisných,

neustále rostla a novými zazraky po
vzbuzovana byht.*) Ucta a důvěra k mi

*) Svrchu uvedený dějepisec Vlašský uvádí
v díle svém tyto dějepisné doklady na str. 40—80.
Myje zde jen proto doslovně neuvádíme, poněvadž
by spisek náš vc velkou knihu zrostl, ale odvo

i laváme se na ně jakožto na nezvratné doklady
dějepisné,



_ 42 „_-.

lostnému obra-zugenazzanskému udržela

se pak po více století, tryiyaž po dnešníden a během těchto stoleti udělovali sami

římští papežové rozličných výsad a mi
lostí duchovních svatyni genazzanské.
Po dlouhých zkouškách a po mnohých
zázracích vydala konečně sv. římská
kongregace pro církevní obřady ve jménu
sv. Otce i zvláštní dekret čili nález,
kterýmž výslovně za pravdivou událosť
uznala a prohlásila, že dotčený obraz
blh.PannyMariezázračně objevil se
v G enazzaně na kostelní zdi chrámu
Páně, náležícího ctihod. poustevníkům sv.
Augustýna. Toto zázračné objevení obrazu
Rodičky Boží jest tedy nejhlavnějším zá
kladem poutnické svatyně v Genazzanu.

počtu děly, způsobily také proslulosť,

pravé strany obličeje božského děťátka.
Ježíšek pak tiskne se k ní, maje hubičku
poněkud zašpoulenou, jakoby Matičku
svou chtěl políbiti. Oděv Panny Marie a
Ježíškův jest dle obyčeje nazaretského.
Panna Maria má tmavozelený šat, Je
žíškovy šatečky jsou červené. Panna
Maria má mimo to ještě modrobarevný
plášť, který pokrývaje zadní část hlavy
přes pravé rameno přímo dolu splývá,
ale na levé straně její vine se tentýž
plášť okolo šíje J ežíškovy, tak že i pravé
ramínko jeho zakrývá a pak teprv dolu
padá. Obruba pláště jest zlatým třepením
ozdobena. Šat Panny Marie, jakož ,i

, Ježíškův má okolo krku zlatou portu, a
tak jest i rukáv šateček J ežíškových dole

Toto zázračné objevení obrazu Marian
ského a ostatní napotomní zázraky, které
se tam na přímluvu Matky Boží v hojném '

kteréž svatyně genazzanská již od ětyr ?
set let po celém světě požívá.

Dříve než ostatní události a okolnosti

o vzniku téže svatyně vypravovati po

na kteréž se obraz nacházel. Íelý tento
kus zední obmítky jest velmi tenounký.

celého milostného obrazu číta 64 centi—

centimetrů (čili 11!2 střevíce). Jak na
naší dřevorytině lze viděti, vyobrazena
jest *na něm polopostava Rodičky Boží
s Ježíškem, který na její levici sedě,
pravou ručičkou šíji Matičky své objímá
a levou ručičkou se obruby šatů jejího
drží. Hlava Panny Marie jest kvlevé
straně poněkud nakloněna tak, že obličej
její, líbezný úsměch značící, dotýká se

u ručičky zlatou portou obrouben. Okolo
hlavy Panny Marie a také Ježíškovy
jest dosti široká, okrouhlá a zlatá záře,
a mimo to rozprostírá se ještě přes celou
šířku obrazu -nad hlavou Panny Marie
a Ježíškovou jakýsi barevný oblouk,

' který duhu napodobňuje. Zázračné sochy
a obrazy Rodičky Boží na proslulých

čneme, položíme zde poněkud zevrubnější "
popis zázračného obrazu: Obraz ten není ,
ani na plátně ani na.nějaké desce malován, *
nýbrž na zední obmítce, poněvadž pů
vodně (jak později povíme) vymalován ;
byl na jedné zdi kostelní, s kteréž se „
pak právě ta částka obmítky odloupla, ;

místech poutnických bývaji, co se pro
vedení práce umělecké týká, obyčejně
velmi jednoduché, ano častokráte nachází
se v nich i všelijakých poklesků proti
uměleckým pravidlům. V ohledu tom
činí však zvláštní výminku milostný
obraz genazzanský; neboť dle-úsudků
slovutných umělců a znalců jest na něm

aobličej Matky Boží a také Ježíškův
Jest čtverhranný, výška jeho a tudíž i ; mistrně proveden. Neví se až podnes,

kdo asi ten obraz maloval, ale znalcové
metrů (čilí dva střevíce), šířka pak 48 ' umění malířského praví, že tento neznámý

malíř musil býti buďto velice nadaný a
znamenitý mistr, aneb že spíše byl muž
velmi svatý a že při malování právě
tohoto obrazu nějaká andělská ruka
štětec jeho řídila. Mnozí znamenití ma
lířové pokoušeli se již o to s velkou
pilností, aby tento milostný obraz co
nejvěrněji napodobnili, avšak nepodařilo
se to až posud žádnému z nich, tak že



__43_.

všechny až posud zhotovené nejlePší
kopie daleko za původním vzorem zů
stávají. Jest to především jistý výraz
obličeje Rodičky Boží, který se nedá
napodobniti. Celý obličej její jest velice
líbezný a útlý, zároveň však září z něho
jakási velebnosť. Na první vzhled zalíbí
se ]lŽ člověku, ale zároveň vzbudí v něm

také velikou úctu. Cos podobného platí
též o obličeji _Ježíškově. Jest velice
příjemný a líbezný, ale na vysokém
čeličku jeho spočívá jakási neobyčejná
velebnosť. — Milostný obraz má i tu
zvláštnost do sebe, že barvy jeho délkou

velice líbezný a přívětivý; najednou se
však změní a jest pln vážnosti a přísnosti.
Někdy jest celý její vzhled smutný a
tvář její zbledlá; jindy opět jest celý
vzhled pln života a tvář její celá za
červenalá. Stává se také, že oči Matky
Boží jsou plny radosti a spokojenosti;
při jiné příležitosti jsou pak zase za
temnělé a téměř slzavé, znamenajíce
smutek a bolest. Slovem, obličej téhož
milostného obrazu měnívá se velmi často,

a rozličným vzhledem svým dává na
: srozuměnou, že toho neb onoho člověka

času nevybledly, jako se stává u jiných Š
obrazů. Jsou až posud tak živé a čerstvé,

tento obraz již několik set let stár jest.

na něj pohlížejícího buď Boží požehnání
neb nějaký trest, buď nějaká milosťaneb
nějaké neštěstí očekává. Tyto podivu

že se tomu každý diví, kdo pomne, že *

Na témž obrazu má obličej Matky Boží ;
ještě i tu vlastnost, že celý jeho vzhled
a i barva jeho velmi často se mění.
Jsou doby, že vzhled Matky Boží jest

hodné vlastnosti pozorovali na milostném
obrazu častokráte rozliční poutníci a
mimo ně i jiní liodnověrní svědkové,
kteří pak zvláštní & přísahou stvrzené

A.

svědectví o tom vydali.*)

„anwa—N'

III.
Otázka, odkud pochází posvátný obraz genazzanský. — Poznámky země- a dějepisné o Albanii. —
Milostný obraz „Matky dobré rady“ býval původně v Albanii a kterak odtud přenešen byl do (ienazzanu.

' — Živá tradice o tomto přenešení zachovala se po všechen čas nejen v Genazzanu ale i v Albanii.

Jakmile se překrásný obraz Rodičky
Boží v kostele genazzanském byl objevil,
zmocnila se všech očitých svědků této
podivuhodné události__velká žádostivost
zvěděti, odkud asi obraz pochází. Po
dobnou zvědavost osvědčovali také přes
polní poutníci, do Genazzana příchozí.
Hned v prvním překvapení povstala
mezi obyvatelstvem genazzanským do
mněnka, že prý milostný obraz odjinud
nepochází, než ze samého ráje, a proto
jej i „Matkou Boží rajskou“ jmenovati
počali. Po kratičké době přišlo však na
jevo, že milostný obraz pochází ze země
albanské a že z tamního města hlavního

do Genazzanu zázračným způsobem byl
přenešen.Nyní tedy budeme vypravovati,
kterak se to sběhlo, a k snadnějšímu

porozumění jednotlivých zpráv podáme
nejprve kratičkou poznámku o zemi
albánské.

Albánie sluje země, tvořící zá
padní svah tak zvaného poloostrova bal—
kánského čili slovansko—řeckého, k moři
Sinému, kteréž jinak moře Jaderské se
nazývá. Jest to dlouhé, ale jen úzké

_ a hornaté pásmo země. Na severní straně
hraničí s Cernou Horou a s Hercegovinou,
na východě s Macedonií, na jižní straně
s Thesalií a s Epirem a na celé _západní
straně s mořem Jaderským. Celá Albanie
zaujímá asi 800 čtverečních mil a v ní
přebývá nyní šestero rozličných národů,
t. j. Turci, Arnauté, kteří jinak bud'

*)Svědectví takové uvádí svrchu dotčený děje
pisec Buonano na str. 195—200. Viz také str. 43.
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Albanci neb Škipetaři Ějí, dále Srbové,Valaši, kteří se také acedénští Valaši
nazývají, aby rozeznání byli od Valachů
v Rumunsku bydlících, dale ještěŘekové,
Židé a Cikáni. Co do náboženství jsou
obyvatelé albanští buď moham dáné neb
pravoslavní neb katolíci aneb židé. V staro
dávních dobách byla zem albanská na
více katolických biskupství rozdělena a ;
až po dnešní den nachází se tam více 2
biskupů—katolických, ale všickni žijí na i
způsob misionářů, poněvadž turecká
vládajiného církevního zřízení katolíkům
nedovoluje. Arnautů čili Škipetarů počítá
se v celku okolo 400.000; asi 5 neb 6000
z nich přiznává se k náboženství pravo
slavnému a nazývají se Toškové; ostatní
Arnautové jsou buď katolíci aneb moha
medáné; ale počet katolíků, kteří opět
zvláštním jménem Gheyové slují, pře
vyšuje počet mohamedánů. Hlavní město
Albanie jest Skadr čili Skutari, ležící
v severní části země nedaleko hranic i

černohorských, v rovině krásné, najižní
straně velkého jezera. V Skadru bydlí š
asi 20.000 katolických a asi 25.000 mo
hamedánských Arnautů, dále asi 2500 ;
Srbů a 200 Turků, Mimo to jest tam '
také více rodin cikánských.

vedly se od nejstarších dob téměř neustále Í
půtky a války. Za starého věku vládli
tam Řekové a Římané, ve středověku
Bulhaři, napotom Normanové z Italie
příchozí a po nich opět Srbové, kteří sobě
za časů cara“ Štěpána Dušana Silného
v XIV. století celou Albanii podmanili.
Když pak Turci Cařihradu dobyvše na
poloostrově balkánském se usadili, uvá
děli nejprvé malá knížata křesťanská
v Albanii v poplatnost' svou, aby se
tímto zp.-fischem celé Albanie úplně
zmocniti mohli. Avšak proti Turkům
povstal roku 1443 slovutný hrdina kře
sťanský Jiří Kastriota, v dějepisu vůbec
pod jménem Skanderbeg (t. j. pán čili

šlechtic neb kníže Alexander) známy,
který v kratičké době Turky z Albanie
vypudil a napotom vlasť svou a víru
křesťanskou po celých 23 let až do smrti
své tak udatně hájil, že vůbec turko
bijcem nazýván byl. Skanderbeg zemřel
na počátku r. 1467 a čtyry léta po smrti
jeho byla již Albánie od Turků tak pod—
maněna, že se tureckou provincií stala
a ji až po dnešní den také zůstala.
Rozumí se samo sebou, že Turci hned
jak Albanii podmanili i víru katolickou
pronásledovati a vyhlazovati počali. —
Lecktcrý z Albanců, obávaje se buď
ztráty časných statků svých neb jiných
útrap a soužení, zapřel víru křesťanskou,
jiní “Albánci vystěhovali se raději ze
země, aby všemu pronásledování ušli;
ale velká čásť jich zůstala ve vlasti a
zachovala až podnes víru otců svých,
víru katolickou. Ano, mezi Albanci na
cházejí se až podnes jednotlivé kmeny,
kde velmi horliví a pevní katolíci jsou,
jako na př. tak zvaní Miridité v severní
části zemi bydlící.

Nuže tedy milostný obraz Rodičky
Boží, který se dne 25. dubna 1467 zá
zračným způsobem v Gennazaně objevil,

: nacházel se dříve v hlavním městě
0 zemí albanskou a o panství vní albánském, ve _Skadru, kdež v jednom

malém kostelíčku nad hlavním oltářem

na zdi byl vymalován. Četné milosti a
dary nebeské, jež Matička Boží ctitelům
svým u tohoto obrazu udělovala, byly při—
činou, že nejen u obyvatelů skaderských,
ale v celé tamní krajině ve veliké úctě
byl a že k němu ctitelové Marianští
často putovali. Avšak v století patnáctém
potkala zemi albanskou veliká pohroma,
následkem kteréž i milostného obrazu

skaderského pozbyla. Když totiž svrchu
dotčený hrdina křesťanský Jiří Kastriota
čili Skanderbeg na počátku roku 1.467
zemřel, znamenali a cítili hned nejen
Albančané, ale i Turci, .že právě on
svým rozumem a svou udatností až posud



__45._

byl nejhlavnější překážkou, pro kterou
si Turci celou Albanii nemohli podmaniti.
Po smrti Skanderbega vtrhli tedy Turci
s vojskem svým opět do Albánie a pod
manili ji sobě; neboť ubozí Albančané,
nemajíce dostatečné obrany, nemohli jim
toho zabraniti. Tušíce zároveň se strachem

a hrůzou, jak zuřivě a ukrutně si divoký
Turek V zemi počínati bude, utekl se
velký počet Albančanů do sousedních
zemí, hlavně pak do Italie, aby alespoň
život svůj zachovali.

V tomto všeobecném zmatku a za

příčinou tohoto stěhovaní se Albančanů
do jiných zemí zůstaven byl“ dotčený
posvátný obraz Matičky Boží všelikému
opovržení a svatokrádežnému zneuctění
divokých tlup tureckých podmanitelů.
V této veliké a závažné tísni osvědčila

však nejsvětější Rodička Boží své něžné
a zvláštní zalíbení k témuž svému po—
svátnému obrazu, odstranivši jej podivu
hodným, zázračným způsobem, aby jej
nepřítel víry křesťanské svatokrádežně
zneuctívati a se mu rouhati nemohl.

Kostelík, v němž se posvátný obraz
-Marianský nacházel, střežili od více let
dva zbožní mužové, majíce nedaleko
něho svůj vlastní byt. Mladší slul Jiří
a byl rodem svým ze Skadru, druhý o
něco starší byl rodem Slovan, a. sice
buď _Dalmatinec neb HercegO'an. Jme
novali jej lidé obyčejně Slavoncem (De
Schiavis čili De Slavis), poněvadž Al
baínčané Dalmatince, Hercegovany a
Bosňáky vůbec Slavonei nazývali a posud
nazývají. Oba dva zastrašení byvše
nastávajícím nebezpečenstvím přemýšleti
počali, mají-li se z Albanie do ciziny
vystěhOvati aneb ve své vlasti zůstati.
Odchod do ciziny se jim valně nelíbil,
poněvadž si kostelíček Marianský velmi
oblíbili
na zdi namalovanému vřelou
pevnou

Jsouee tedy na rozpacích a nevědouce

a k obrazu milostnému v něm
úctu a

důvěru v srdci svém chovali.

sobě žádné dobré rady modlili se po
korně a vroucně před milostným obrazem,
vzývajíce důvěrně Marii Pannu, aby

; jim dobrou radu do mysli vnukla a

: jakéhosi
: pak ve

je v nastávajícím nebezpečenství do své
zvláštní ochrany vzíti ráčila. '.llrvajíce
na modlitbách, cítili se oba dva v mysli
své ponoukáni, aby Albanii opustili a
se do ciziny odebrali. Ale zároveň cítili
v sobě také jakési vyzvání, aby jen
Matičku Boží na své cesty sledovali,
poněvadž ona sama ve svém milostném
obraze bude jejich ochranou a vůdkyní
na cestě do ciziny. Jiří a Slavonec vypra
vili se tedy bez odkladu na cestu; před
konečným odchodem svým šli však ještě
na rozloučenou navštívit milostný obraz.
lÍ počali se před ním klečíce znovu
vroucně do ochrany Rodičky Boží od
poručovati. Mezi tím, co na modlitbách
svých trvali, spozorovali s podivením,
že se milostný obraz se zdi, na kteréž
vymalován byl, najednou odlupuje. Když
pak ode zdi zcela již byl odloučen, vi
děli na své vlastní oči, kterak se do

bělounkého mráčku zahalil a

vzduchu se vznášeje, přímo
k západní straně, t. j. k Italii ubírati
se počal. Vidouec všecko to, trnuli oba
dva podivením za. milostným ob'azein
hledice; avšak jakási vnitřní moc počala
je pak hned puditi, aby se i oni sami
k západní straně na cestu vydali a mi
lostný obraz sledovali. Vydali se tedy
oba dva na cestu kráčejíee přímo za
bělounkým mráčkem, z něhož jakási záře
prokmitala. Nikde se nezastavili, ne
umdleli také cestou, ač dlouhá byla,“ a
tak došli konečně až ku břehu moře

Jaderského čili Siného, které se mezi
Albanii a Italii rozprostír'. Stojíce na
břehu mořském a vidouce, kterak mi
lostný obraz nad mořem se vznášeje,
dále k západu do vlašské země se ubírá,
pocítili najednou v sobě velikou důvěru
a odhodlanost mysli, aby se jen dále
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po hladině mořské za ním pěšky ubírali,
což také beze všů rozpaků učinivše,
šťastně na Vlašský břeh moře Siného
se dostali.

Tak vypravuje doslovně staré ústní
podání, které i v mnohých starších
Spisechjest zaznamenáno. Nebudeme zde
uvažovati dostali-li se

dotčení dva poutníci právě tímto zá
a rozsuzovati,

zračným způsobem z albanského břehu
přes. Siné moře na břeh vlašský, [io-_;
něvadž o té pověsti církevní vrchnosť ř
svého úsudku až posud zřejmě nepro
nesla, tak jako úsudek svůj o tom vý
slovně vydala, že se dotčený obraz mi
lostný zázračně v Genazzanč byl
objevil. Možná tedy, že se oba dva pout
níci albanští i obyčejným, přirozeným
způsobem v nějaké loďce přes Siné
moře přeplavili, a že pověst' o jejich
zázračném přechodu téhož moře později
v ústném podání k ostatním podstatným
zprávám přimísena byla. Avšak po

' četných zázra-cích,

tolické, kdež Božím řízením sv. stolice
apoštolská založena jest, se dostali. Jak
mile však do Říma vstoupili, zmizel před
očima jejich bělounký mráček, v němž
posvátný obraz Rodičky Boží byl za

halen. Poutníci albanští j'ali se tedy
v rozličných kostelích římských posvátný
okraz toužebně hledati, majíce za to, že
snad v některém z nich se uhostil. Hle

dali jej tam usilovně po celé tři dní, ale
nadarmo. Po třech dnech rozhlásila se

v Římě najednou zpráva o velikých a
které se dějí ve

vlašském městě Genazzano, asi šest/mil
cesty od Říma vzdáleném, a sice před
krásným obrazem Matičky Boží, který

3 se v tamním kostele zázračným způ

l

známkou toutoneupíráme nikterak a ne- ;
' svou úctu vzdali a si před ním na mocnouchceme nikterak upírati, že se itakový

zázrak státi mohl; neboť v životopisech
některých světců Božích nalézáme sku
tečně podobných událostí zázračných, že
přes hladinu mořskou aneb přes nějakou
řeku bez loďky na protější břeh přešli,
jako ku př. sv. Raimund vyznavač, jehož
výroční svátek se dne 23. ledna světí.
Vždyť se toho i v samém sv. evandělium
dočítáme, že Syn Boží nejednou po hla—
dině jezera hlubokého suchýma nohama
kráčel, a že i sv. Petr toho potud učiniti
dovedl, pokud se ve své důvěře ve všeu
mohoucnosť božskou viklati nepočal. A
mohl-li se takový zázrak na oslavu světců
Božích nejednou státi, medle proč a za
jaké příčiny nebyl by možný i na oslavu
nejblah. Matky Boží?

Dostavše se tedy poutníci albanští
na břeh země vlašské kráčeli pak dále ;

„za obrazem posvátným, až konečně do
samého Ríma, do středu celé církve ka

sobem byl objevil. Oba dva poutníci
albanští uslyševše zprávu tu,. odebrali
se ihned s jásotem na cestu do města
Genazzana. Na cestě své sešli se již
s četnými jinými poutníky, spěchajícími
rovněž tak jako oni. do Genazzana, aby
tam zázračnému obrazu Marianskému

přímluvu M'atičky Boží od Hospodina
rozličné dary a milosti vyprosili. Přišedše
konečně do Genazzana a uzřevše obraz,
jenž se před několika dny byl zázračně
objevil, poznali hned na první vzhled,
že jest to tentýž obraz albanský, za
kterým až do Říma byli putovali. I padli
před ním na kolena svá vzdávajíce Bohu
a Matičce Boží nejsrdečnější díky, že
milostivý obraz opět nalezli. Vykonavše
svou pobožnosti, jali se pak tamním do-.
mácím lidem a poutníkům příchozím vy
pravovati, odkud obraz vlastně pochází,
jak velikých zázraků Matička Boží na
jeho oslavu již byla učinila, a kterak
oni sami za ním putujíce “do Genazzana
se dostali.

Obyvatelé Agenazzanští naslouchali
sice s podivením tomuto vypravování,
avšak mnozí z nich zdráhali se uznati
je za věrohodné, poněvadž poutníky
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albánské neznali a tudíž také nevěděli,

mají-li jim uvěřiti čili nic. Mimo to za
líbila se již mnohým genazzanským oby
vatelům domněnka svrchu'v podotknutá,
že milostný obraz Mariánský, který se
tam zázračně byl objevil, ze samého Ě
ráje pochází, t. j. že jej andělé Boží
do Genazzana přinesli, a že obraz nebyl
rukou lidskou malován, ale že jej na
rozkaz Boží některý anděl zhotovil. Této
domněnky uchOpili se mnozí obyvatelé
genazzanští tím pevněji, poněvadž se zá
roveň obávati počali, že by v jiném
případě do rozličných nesnází přijíti mohli.
Myslili si totiž: Býval-li obraz milostný
dříve již na některém jiném místě, pak
se tamní obyvatelé k němu Zajisté hlásiti
a jej nazpět žádati budou, až se dovědí,
že nyní v Genazzaně jest, a z nároků

_takových povstanou mnohé obtížnosti pro,
Genazzano. Za příčinou těchto okolností
zdráhali se tedy mnozí obyvatelé genaz—
zanští svědectvídvou poutníků albánských

novými svědky donuceni, za pravdu
uznati, .že obraz ze Skadru zázračným
způsobem byl do'Genazzana přenešen.

Když r. 1477 turecký sultán SelimII.
konečně i pevnosť skaderskou do moci
své dostal a celou tíži jařma pohanského

* na Albanii beze všech obav uvaloval,

uznati za pravdivé. Avšak zdráhání nic ,
neprospělo; neboť záhy dostala se pověst“ ;
o četných zázracích v Genazzaně k vě
domosti jiných vystěhovalců albánských
a slovanských, kteří dříve v Skadru neb Ž
v tamním okolí přebývali a dotčený mi- '
lostný obraz Marianský v kostelíčku pod
pevností dobře znali. Tito albanští a
slovanští vystěhovalci připutovali tedy
mezi jinými poutníky do Genazzana. ;
Vidouce tam obraz zázračný poznali jej
hned a veřejné svědectví všude vydávali,

vystěhovalo se opět mnoho Albančanů do
Italie a stále se tam usadili. Někteří

z těchto nových vystěhovalců, jimž ska
derský obraz Matičky Boží z dřívější
doby dobře byl známý, putovali pak
také do svatyně genazzanské. A když
tamní milostný obraz uzřeli, dokládali
určitě a důrazně, že je to tentýž obraz,
který dříve v kostelíčku pod skaderskou
pevností se nacházejícím býval a teprv
před desíti lety odtamtud zmize'
Genazzanským obyvatelům nezbylo tedy
nic jiného, než za pravdu uznati, že
milostný obraz skutečně ze Skadru
přenešen byl způsobem zázračným do
Genazzana. Zpráva tedy, kterouž oba dva
první poutníci albanští, Jiří a Slavonec
hned z počátku v Genazzaně prohlašo
vali, osvědčila se býti úplně pravdivou.
Jiří a Slavonec neopustili pak více město
genazzanské; usadili se tam zcela a oba
dva tam také svou rodinu založí-li. Ro
dina Slavoncova udržela se v Genazzanu

až do prvních let století osmnáctého,
napotom vymřela. Ale za to žije a trvá
tam až po dnešní den rodina, kterouž
Albanec Jiří založil. Jeden z potomků

že skutečně pochází z Albánie. Někteří Í
z nich obdrželi při té příležitosti ve svých
potřebách i zázračnou pomoc od Matky
Boží, jak'z nejstarších zápisků svatyně
genazzanské viděti jest.

Následkem těchto svědectví ztratila

dómněnkaGenazzanských, že by milostný
obraz z ráje pocházel, vší pravděpodob- i
nosti a víry; ale někteří se jí přece ještě Š

]

houževnatě drželi, nevšímajíce si svědectví *
tak závažných. Během času byli však

jeho, jmenem Čeněk Giorgio (t. j. Jiří),
jsa notářem a archivářem gcnazzanským
sestavil sám r. 1872 ze samých úředních
listin úplný rodokmen svých předků,
počínající od r. 1467, když Albanec Jiří
se Slavoncem do Genazzana připutovali a
sahající až do nynějšího času. *) Z rodo
kmenu jest patrno, že posloupnost v této
rodině až posud nikdy nebyla porušena
a že mezi členy jejími bývalo vždy více

*) Tentýž rodokmen uveřejněn jest ve spisu
svrchu uvedeném na str. 210. Viz také str. 86.



vědecky vzdělaných a veřejné úřady
zastávajících členů, kteří tedy úplně
schopni byli, abyspůvodní zpránu svého
praotce Jiřího o zázračném přenešení
milostného obrazu věrně a správně
z jednoho kolena na druhé přenášeti Í
mohli. Na hodnověrném svědectví této

rodiny, jakož i na svědectví ostatních
svrchu uvedených svědků utvořila a
udržovala se tedy stálá a hodnověrná
tradice nejen v Genazzaně, ale vůbec
po světě, že 'milostný obraz ze Skadru
zázračně přenešen byl do Genazzana.
Tatéž tradice nachází se pak zazname
nána ve spisech v XVII. století složených
a tiskem vydaných. V století XVIII.
vydali o ní starší a představení genaz
zanští zvláštní, písemní a přísahou stvr
zené svědectví, v němž mimo jiné vý
slovně dokládají, že se výroční památka
zázračného objevení se obrazu Marian
ského v Genazzaně již od nepamětných
časů vždy po celé tři dny slavívala
osvětlením domů, všelijakými ohňostroji
a střelbou, a že také mládež genazzanská
o této slavnosti vždy zvláštní, obecně
známou písničku vesele zpívala, v které
se itato slova nacházejí: „Matka dobré
rady z Albánie odešla a do mé otčiny ,
přišla. Sláva Matce dobré rady!“

Mimo to koluje až po dnešní den
i v samé Albanii stálá tradice, že ge
nazzanský obraz „Matky dobré rady“
ze Skadru pochází, byv tam zázračně
přenešen. A s tradicí albanskou sou
visí také ještě jiné památky dějepisné,
v Skadru až podnes zachráněné. Dle
hodnověrných svědectví, kteráž mnoho
závažných svědků v minulých stoletích
a také za nejnovějších dob podalo, stával
v jednom předměstí hlavního města

nyní říkají, malý kostelíček, zbudovaný
na počest Rodičky Boží. Až podnes
zachovaly se tam z něho některé zříceniny

Y

derskou. Jest to několik kusů pustých
zdí, v nichž okna bývala, zejména pak
jedna zeď, která za hlavním oltářem a
přímo na proti hlavním dveřím kostelíčka
stávala a ve které se jakýsi výklenek
nachází. Turci, dostavše pevnošť ska
derskou do své moci zpustošili tento
kostelík Mariánský. Avšak zřejmé tresty
Boží, pustošitele obyčejně hned v zápětí
stíhající, odstrašili Turky konečně od dal
šího hubení zřícenin stávajících. V tomto
tedy kostelíku Marianském býval před
4 sta lety nynější zázračný obraz ge—
nazzanský a byl původně ve svrchu
dotčeném výklenku na zdi vymalován.
Malba děla se dle úsudku znalcův umění

malířského v XIII. století. Ve výklenku
je až podnes asi tolik místa bez zední
obmítky, jak vysoký a širokýje posvátný
obraz genazzanský. Některé zbytky
barev na tamní zdi blíž výklenku po
zůstalé podobají se též barvám na mi
lostném obrazu genazzanském. Křesťané
albanští držíee se pevně starobylé tradice,
že obraz genazzanský původně na této
zdi býval a že zázračně do Genazzana

* přenešen byl, navštěvují až podnes tyto
zříéeniny kostelní a modlívají se tam
kleče před dotčeným Výklenkem. Stalo
se pak během času mnohokráte, že Ro
dička Boží vroucné prosby na témž
místě k ní vznášené vyslyšela, ano že
se tam i více patrných zázraků událo,
k. př. že tam jedna úplně slepádívka
okamžitě zraku nabyla. Téměř každého
roku objeví se také nad dotčenými
zříceninami zvláštní neobyčejná záře,
leckdys podobu bělounkého mráčku ma
jící a z důli do výšky se vznášející.
Bylo také viděti, kterak jakási vznešená,

i světlem oděná paní s výše nebeské na
Skadru, jemuž Turci Ali Beg Mahalási „ zříceniny bývalého kostelička sestoupila

a teprv asi za hodinu v témž světle do
vysosti Opět se navracovala. Památka

“ na tyto a jiné podobné objevy udržela
na patě “hory přímo pod pevností ska— . se ve Skadru a v tamním okolí živou,
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ústní tradicí a mnohé z událostí těch

jsou ipísemním svědectvím hodnověrných
svědků stvrzeny. Lid tamní křesťanský
jest také úplně přesvědčen, že milostný
obraz skaderský zázračným způsobem
přenešen byl do Genazzana. Ve Skadru
světí křesťané katoličtí až podnes výroční
svátek na počest Rodičky Boží a. milost
ného obrazu jejího, který se v bývalém
kostelíčku tamním za dřívějších dob na
cházival. Děje se to na třetí pondělí
měsíce října a slavnost bývá vždy velko
lepá; neboť k ní množství lidu z blízkých
ai ze vzdálenějších krajin a také četných
kněží přicházívá. Sám arcibiskup ska
derský sloužívá při velké asistenci hlavní
služby Boží na tentýž den. Ale kazatel,
jenž při této slavnosti káže, neodváží se
tak snadno, aby o zázračném přenešení
milostného obrazu ze Skadru do Genaz—

zana zmínku učinil. Kdykoli se, i za

nejnovějších časů, kazatel této události
v kázaní jen slovem dotkl, vzdvihl se
vždy okamžitě mezi ubohými křesťany
albanskými hlasitý nářek a tak usedavý
pláč, že sám kazatel slova svého více
neslyšel a dále kázati nemohl. Trvalo to
pak vždy dlouho, než se nářek a pláč
lidu ukonejšil. Ubozí katolíci albanští
mají“ totiž od dávných časů za to, že
předkové jejich ztrátu milostného obrazu
Mariánského hlavně tím zavinili, po
něvadž se jedna část Albánců od sv.
stolice římské odtrhla a se cařihradského

rozkolu církevního přidržela. Titéž ka
tolíci albanští se však až po dnešní den
nadějí kojiti nepřestali, že milostný obraz
„Matky dobré rady“ z Genazzanu opět
do Skadru nějakým způsobem nazpět
přijde, až se národ albánský církevního
rozkolu odřekne a se sv. stolicí římskou

opět sjednocen bude.

Žaly božského. Srdce Páně.
(Pokračování).

\ . . 2. Společnost a spolky..

' Š' áš věk nynější je samé se spolčo
l vání, samý spolek; a společnost

. takového vývinu nemívala jako
právě za našich dob. Proto také
mnohý už tak se zažil do spo

lečnosti, do spolku, že ani sám pro sebe
ani u své rodiny nenalezá více ni pokoje
a spokojenosti, ni radosti a útěchy: po
hání, nutká ho to do společnosti, do
spolku. Mnozí rodičové, mnohé manželky
by nám mohli o pravdě uvedených slov
svědčiti, kdyby chtěli na své děti, na
své manžele si stěžovati.

Proč jim ale také nepřejí trochu té
společnosti a nějakého pobytu ve spolku ?!

Ach o přání by tu nebylo, kdož-by také
nepřál svojim zábavy a obveselení; ale
jde tu hlavně o ctnosti “rodinné,

občanská, měšťanská snad nikdy ,

které za naších zvláště časů
zve mnohých společnostech ku

zkáze přicházejí: láska k domá—
cnosti křesťanské, oddanost k rodičům,
k choti a dětem, vzájemná poslušnost,
skromnost a spokojenost křesťanská,
hlavně ale bohabojnosťv přemnohé
společnosti nynější se usmrcují nejedním
jazykem, nejedním příkladem špatným.
Tu častojinak hodný syn, vzorný manžel,
milující otec rodiny pokazil se, vychladl,
ano úplně se zvrátil, stav se surovým,
zpurným, lehkomyslným, ničemným.

Bůh nejvýš dobrotivý pohlíží s trůnu
nebeského jak na jednotlivce tak na celé
společnosti a spolky, Kristus Pán ve ve
lebnéSvátosti posvěcuje jednotlivé far
níky i spolky i celou obec společně co
společnost, Duch svatý chce přebývati
jak v srdcích jednotlivých tak i v celé
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společnosti, andělé nebeští ostříhají jedno
tlivce i celou společnost (dle výroku ?
mnohých světců mají nejen jednotlivci
svého anděla str ce, nýbrž i jednotliví
národové, města, obce, společnosti), ale
ach jak všecky tyto úmysly Boží bývají
zmařeny ve mnohých společnostech našich
časů,jak hluboké rány zasazují božskému
Srdci Páně v nynějším věku přemnohé ?
spolky a často jinak chvalitebné spolky.

Povězme to hned upřímně: hlavní
účel mnohých těch spolků jesti zevnější
okázalost, chlouba, marná sláva světská,
pak ihned co druhý účel (ne—lihned první)
jesti: pití, zábava, hudba a tanec, slovem

_rozkošnictví; a co nejsmutnější, nejžalost—
nější: většina těch spolků zaráží usmr— ;
cuj í cí. dý k u — do samého středu Srdce

Křesťan pravý:
1. Svatvečer: Zpytuje svědomí, připra

vuje se na sv. svátosti.
2. Jitro: Spěchá na ranní mši svatou,

spojen s Kristem svátostním trvá
celou hodinu v pobožnosti.

3. Dopoledne: Slýehá kázaní a obcuje
velkým službám Božím, naslouchaje
zbožným zpěvům církevním.

Společné sv. přijímání.

4. Odpoledne: Odpolední služby Boží.
5. Večer: Modlitba, odporučení se do

ochrany Boží.

Kolik tu osob, ba celých společností ;
pro takový výlet zanedbává nejsvětější
povinnosti své: modlitbu, mši sv., kázaní, =
odpolední požehnání. Ano, jakoby na po
kušení světa nebylo dosti, p ořád aji se
na železnicích v neděli a ve
svátek zvláštní, lacinějši'jízdy „zá—š_
bavné,“ aby jen ještě více lidí bylo
zdržováno od služeb Božích. A- tak ví

dáme v městech a již i na venkově

Páně .— znesvěcováním dnů ne
dělních a svátečních! Kromě kře—

“st'anskýeh (náboženských) spolků žádný
jiný spolek pouze zábavní neb společenský,
národohospodářský nešetří dne Páně,
ano právě o nedělích a svátcích se pravi
delně pořádají schůze, výlety, zábavy; a
jdou-li 2 svátky za sebou, tož zrovna
stvořeny jsou pro výlety našich
spolků: nezmešká se práce ani polní
ani řemeslnická (an se k vůli veřejnosti
přece jen pracovati nemůže), sváteční
oblek bez toho se musí vzíti, doma ale
už vše zevšednilo, tudíž ven, výlet musí
býti na svátky, k. p. svatodušní, nebo
stýká-li se svátek s nedělí hlavně v letě.
Jak se tu svátků takových užívá?

Posviťmc si na to světlem porovnání:

Spolky:
Zpytují tobolky, přípravy na potřeby

vlastní i spolkové.
Celé hodiny strojením se probijcjí, pak

spěchají ku společnému se scházení
na dráhu.

Zpěvy rozkošné, dráždivé, často rozpu
stilé se rozléhají celou jízdou i na
místě výletu; řeči světské, často
beznáboženské, ano proticírkevní se
pronášejí.

Společné hodování trvající až do
večera.

Slouží se světu, tělu a ďáblu.
Divadlo, ples nebo taneční zábava až do

rána.

k takovým společným výletům a jízdám
zábavným dělníky, řemeslníky, služebné
i pány bez nejmenší upomínky na nedělní
a sváteční,povínnosť křesťanskou chvátati
po dráze, po voze i „po svých“ z měst
a osad ven do světa, k zábavě, roztrži
tosti a rozkošnictví.

Kdo ze všech těch davů lidstva

myslí na kostel, na služby Boží? Však
kdyby kde i myslil, ani nemůže
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mše sv. se zůčastniti! Záhy z rána pří

pravy a scházení se, jízda nebo cesta na
místo výletu zaujímá veškeren čas až
do 10 hOdlIl,kde ovsem obyčejně velké

služby Boží začínají, i mohli by sice
všickni ještě povinn0stem svým kře
sťanským zadostučlnití; ale umdleni,
utrmáceni jsouce, jakož 1 starostlivi o

..

„dobré místečko“ v hostinci nebo v za- ;
hradě, běhají sem a tam, „posilují se“

po cestě neb jízdě, „libují si“ v pohodlí
svém ——a nikdo, zajisté ni jedinký
nejde ani na velkou, ba ani na „poslední“
tichou mši svatou, na kterou by ovšem
i nyní “ještě dosti času měli.

A tak nastalo poledne, kterým i j
.zábava sama již nastává trvající až do
večera, do noci; odpoledne už dokonce

o . ' .I V V I
am — SChOPDlnebývají návstevy kostela! ;

Než — nejen výletníci a spolky, i
na sta jiných lidí o takových výletech
a zábavách spolkových bývá zdržováno '
od služeb Božích, přikázaných v neděli
a ve svátek. Vozkové, hostinští, sklep

plné ruce obstarání, připravování, po
sluhování; sta a tisíce lidí po celé trati,
kudy se výlet béře, zaneprázdnění bý
vají více než všedního dne a nemohou

Před několika lety se takovýto
— „dobročinný“ výlet o svatodušních
svátcích uspořádal do L. k odpomožení
nouze v R. panující: právě mezi ká
zaním (1/211) bral se zábavný vlak
kolem našeho kostela, mezi ppzdviho—
váním (1/2152)zněla hudba, střelbablmnoz
a zpěv výletníků do kostela .-. . a-když
jsme se „opovážili“ v druhý svátek proti
takovémuto nejhrubšímu znesvěcení nej
větších Hodů Božích v kázaní přimě
řeném svatému evandčliu (o světle a
tmě, „milovali lidé více tmu nežli světlo,“
sv. Jana 3, 19) rázně vystoupiti: byli
jsme v celém okolí jakožto nesnášenliví
vykřičeni, ano za hřích se nám poklá
dalo, že nemáme soucitu s nešťastnými,
kterýmž ten — „dobročinný“ výlet měl
prospěti!

Slyším tu nejednoho z našich sou
druhů volati: „zrovna jako u nás!“
Ba právě: co zde vylíčeno, děje se skoro
všude! ba můžeme směle beze skora

%říci: všude! všude po vší zemi, všude

, _ _, _ . l po všem světě, zvláště společnosti, spolky
nící, kuchařky mají od rana do noci %

proto do kostela se dostati ani při nej- !
lepší vůli.

() jak tu bývá Bůh urážen! o jak
tu krvácí božské Srdce Páně—lA co při
tom-nejsmutnější: lid to neuznává,
že tím Boha hněvá, že to hříchy těžké
a smrtelné, že to hrozné zlo vyvolávající
pomstu Boží! —Ano— tak daleko sahá
zaslepenosť—výtěžek takových vý
letů často se považuje za „dobrý skutek,“
přispělo se jím nešťastným .pohořelým,
postiženým jinou nehodou.

— nchledíme ani k jiným přesmutným
neřestem — zvláště zneužíváním \dnů

nedělních a svátečních nejhlubší ránu
zasazuji božskému Srdci Páně; a protož
na nás pravých křesťanech, zvláště na
spolcích čili bratrstvech n á b o ž e n
sk ých je, dvoj- ba stonásobnou hor
livostí ve dnech Páně zvláštní náhradu,
odprošování a zadostičinění Jemu po
dávati za všecky ty přečetné apřetěžké
urážky — zařizovati hlavně smírné
sv. při jím ání společné nebo střídavé.
Velké zlo dá se jen velkým dílem
náboženským nahraditi !všeobecnáurážka
velebnosti Boží po vší zemi dá se jen
všeobecnou pobožnosti po vší zemi
rozšířenou napraviti!
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Naše matky a sestry _katolické
Lucie Otílíe hraběnka, Slave/cová..

(Dokončení).

_ 1 III. Nebezpečenství smrti.

m přišelrok 1618, pro naši
* * zemi českou, moravskou a

slezskou nešťastný. Umluvili se
'p, náčelníci protestantů, že zaženou

spravedlivého krále českého a za
pána udělají toho, koho sami chtíti

budou. Běda pak katolíkům českým!
nečekalo jich nic lepšího, než čeho katolíci
v jiných zemích protestantských za
koušeli, jako v Anglii, ve Švédsku,
v Hollandsku a v zemích německých,
kde katolíci ukrutně pronásledováni byli
a krev svou prolévali. — Což se kato
lických Čechů nikdo nezastane? zdaliž
král český nebyl katolíkem? Ovšem měli
tenkráte Čechy dva krále katolické;
jeden, Matyáš, byl stařičký, ve Vídni
na smrť nemocen; ——druhý, zvolený
nástupce jeho, posud vlastním králem
nebyl, a dokud starý král živ byl, ničehož
porcučeti nesměl. — Tak _setedy kato
lických Čechů nikdo nezastane? zdaliž
se protestantů všickni boji ? Ovšem mnozí
se báli a slova promluviti neodvážili,
vědouce, žeby asi zlý osud je potkal;
——ale byli také mužové neohrožení,
kteří žádného vyhrožování se nebáli.
Hlavně tu sluší jmenovati tři muže kato
lické, v nejvyšších úřadech zemských
postavené, kteří v čelo katolíků se
srdnatěpostavili.Byli to Slavata, Mar
tinic a Lobkovic, a pozoruhodno
jest, že každý z těchto tří mužů měl
manželku horlivou katoličku, tak Bořita
Martinic měl Marii Eusebii rozenou
hraběnku ze Šternberga, Zdeněk Lob—
kovicmělslavnouasrdnatou Polyxenu
rozenou Pernštejnovnu, a Vilém Slavata
měl nám již známou. Lucii Otilii.

'Ejhle co může hodná manželka!

Protestanští stavové si položili sněm
proti králi svému. Bylo v úterý dne
22. května 1618. Náčelníci protestantů“
sešli se v domě „u Montagů“ řečeném,
tajnou radu brali a uzavřeli, že Slavata,
Martinic a Lobkovic musí umříti. Lob

kovic ale tenkráte v Praze nebyl, tudíž
nad Martinicem a Slavatou hrozný ortel
smrti vynesli řkouee: Umříti musí, neb
oni v cestě nám stojí. — Tuto úradu
svou sdělili některým důvěrným účast—
níkům, a ti zas jiným, čím se stalo, že
věrný jeden přítel hned téhož dne poslal
tajnou výstrahu Slavatovi, aby on a
Martinic zítra do sněmu nešli, ani prý
jich tam chtějí usmrtiti, i domýšleti se
snadno můžeme, že i paní Slavatová
podobnou důvěrnou výstrahu obdržela.

Dozvěděvše se o tom Martinic a

Slavata odebrali se napřed do kostela
a před Rodičkou Boží vroucně prosili
za milostivou přímluvu a za dar osvícení
Ducha svatého. Z kostela šli spolu do
domu Slavatovic, který se nacházel
v ostruhové ulici, tam kde nyní stojí
palác hraběte Thuna. — Přišli, již bylo
šero, hleděli zármutek svůj utajiti, ale
neutajili, vždyť paní Slavatové tajno to
sotva bylo. ——Byli tu spolu a radili se
před Bohem řkouee: Půjdem zítra do
sněmu či nepůjdem? Otázka byla vážná
a těžká na obě strany. Půjdem-li do
sněmu a tam nás usmrtí, kdož pak
potom se zastane věci katolické? a _co
bude z našich žen a dítek našich? —

A zas nepůjdem-li do sněmu, nýbrž
někde se ukryjem, vykřiči nás za bázlivce
a teprve zpurněji na katolíky udeří. —
Oboje strana byla těžká; — Psáno sice
nečteme ale domysliti se můžeme, že
pan Slavata se tu svěřil manželce sv .
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neb ji znal a velice ctil jakožto ženu
moudrou a statečnou.. Vyslechla jej, na
svatou patronku svou,
vzpomněla a pokynouc hlavou odpo
věděla: „Manželi drahý, jdi zítra.
Bůh bude stebou. Nic se neohlížej
na mě ani na dítky naše, Bůh tě '
doprovodí! A“kdyby tě zabili,
umřeš jako mučeník a my to do
smrti za čest budem pokládati, že
máme otce mučeníka!“

Tak asi pravila statečna manželka,
a slovo její rozhodlo, Slavata a Martinic
si řekli: Staň se tedy vůle Páně, zítra
přijdeme do sněmu.

vstal a s manželkou šel do kostela na

Páně se posilniti. Přišedše domů, něco
posnídali a otec vstal, aby dětem svým
dal s Pánem Bohem. Nevědělit' synáčkové,

jest uplakana a otec teskliv nad míru.
Nikdo jim sice ničeho neřekl, ale přece
něco tušili, neb takova jest“ duše lidská.,
že rozumí byt' i jazyk mlčel, ale srdce
k srdci mluví. '

„Otce, kam pak jdete ?“ tazal se nej
starší syn, tenkráte asi čtrnácte let starý.

„Neboj se dítě, pravil otec, ja zase
přijdu, — buďte děti hodné, poslouchejte
matku.“ — Dale však mluviti nemohl,
mlčky je požehnal svatým křížem, děti
s pláčem líbaly ruku, dal s Pánem Bohem
a odešel. — Odešel napřed na processí,
neboť byla středa v křížové dny, zde
se shledali s'hrabětem Martinicem, oba
pak s Pánem Bohem do sněmu na zámek.

Paní Slavatova teď byla

jim pověděla, kam se otec tolik loučil.
Matka jim ovšem pověděti nesměla, ale
těšila je, aby se nebaly, a Pana Boha
a svatého náboženství nade všecky po
klady světské si vážily.

svatou Lucii :

sama ,
s dětmi doma. Děti na ni doléhaly, aby ?

K osmé hodině ráno bylo slyšeti
silný hluk v ostruhové ulici. Protestantští
stavové přijížděli a s nimi velika síla
protestantského vojska a lidu, na koních
i pěšky, všickni ozbrojení; jední se ještě

, hrnuli ostruhovou ulicí, když přední již
byli na zámku s povykem hlučným.
Dům Slavatův tak stál, že na obě strany
bylo viděti a pozorovati, aut" z jedné
strany jdou okna na ostruhovou ulici,

, z druhé strany na zámek.
Jak asi paní Slavatové bylo, když

slyšela takový hluk a věděla, co to všecko
: znamená? Pomysleme si na její místo,
| .

: kdybychom se my v takové úzkosti na
Když se ráno rozednívalo, Slavata ; cházeli. S jedné strany důvěra v Boha

a jeho svatou Rodičku, s druhé strany
mši svatou a k sv. přijímání, neboť;
obyčej měli, aspoň jednou za týden Tělem i

úzkost svírající. — Povola dítky své,
kleknou a modlí se za drahého otce.

Jde na desátou hodinu, náramný výkřik
ze zámku se rozléhá, za chvilku padají

%střelné rány. Tu přiběhne posel ulekaný,
co se děje, ale znamenali dobře, že matka i že pan Slavata jest mrtev; oknem prý

i jej a hraběte Martinice vyhodili do pří
kopu 60 loket hlubokého. Dítky to slyší,
k drahé matce běží,—tu pláč, tu křik
celého domu. Aj matko věrná, to byla
chvíle, která tě potkala, chvíle trpčí, než
kdyby vlastní srdce meč proklal. Ale
hrdinská matka tu stojí, nie neklesá.,
nýbrž manžela Bohu poroučí, život svůj
a život dítek svých Bohu za oběťpodává.
Netrvalo dlouho, přichází posel druhý,
že prý pan Slavata není mrtev, nýbrž
těžce poraněn v krvi na zemi leží a
protestanté po něm bez ustání střílejí,
aby prý ho dorazili. — Tato zpráva
hrozna ještě bolestněji dojala než zprava
první, a později vždycky říkávala, nej
trapnější že jí tenkrate byla nejistota,
je-li manžel živ a co se s ním děje..
V tu chvíli padne před bolestnou Ro
dičku Boží na kolena, a prosí pro ten
meč, který Její srdce byl pronikl, aby
manžela neopouštěla. — Za chvíli tu

Í třetí posel, že'pan Slavata jest živ, a
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statečné kněžně Lobkovicové se povedlo,
jej odnésti a v domě svém ukrýti. Tu
se paní ,Slavatová vzchopila, dětem při
kázala, aby z domu neodcházely, a sama
pospíchala k Lobkovicům.

Důy Lobkoviců na Hradčanech
stojí nedaleko královského zámku. Všecky
ulice a dvory byly plny lidu, kteří kři
čeli, sem tam přebíhali ve zmatku ná—
ramném. Paní Slavatová se dostala až

skoro ke vratům, ale dále pro tlačenici
nemohla; lidé se tlačili do vrat a jiní
ze vrat, proklínajíce Lobkovicovou, že
jim Slavatu nechce vydati, aby ho za
bili. Konečně se dozvěděla Lobkovicová, :
že Slavatova manželka před domem stojí,
i pro Bůh ji prosila, aby nyní nepři—
cházela; „počkejte nějakou'chvíli,“ jí
po důvěrném poslu vzkázala, „váš manžel
jest tu dobře ukrytý, nikdo neví, kde
se nachází._ Doufejte, milá přítelkyně
v Pána Boha, spíše zabiti se dám, než
bych ten nepřátelský lid sem pustila.“

Pani Slavatová to vyslechla i byla
moudrá dosti, že ihned odešla. Jen málo ;.
kroků vzdálí jest chrám sv. Jiří, ve
kterém sv. Ludmila pohřbena leží. Sla
vatová tam vskočila, klekla na hrobě '
sv. mučenice Ludmily a prosila za radu.
A aj tu “jí napadla výborná myšlenka:
Když žádný přítel pomoci nemůže, snad
pomůže nepřítel; dojdi k hraběnce Thur
nové; bylť zajisté protestantský hrabě
Thurn největším nepřítelem Slavatovým,
který nad jiné všecky usiloval o smrť
Slavatovu.

Došla k Thurnovům, hraběnka se
na smrť'ulekla. „Drahá přítelkyně, pro—
sila paní Slavatová, víte co se přihodilo,
pro všecko Vás prosím, přispějte ku
pomoci. Vy jste jediná, která pomoci
může. Proste svého manžela, aby se sli—
toval a našeho otce nám zachoval.“ —
HraběnkaThurnová se zarazila a slova
ta ji tolik dojala, že ihned svolila učiniti

doložila; neb co Vás potkalo dnes, zítra
může jaotkati mne!

Ihned se Thurnová vzchopila &.
chvátala na královský hrad. Tu ji všecko
poznalo a z cesty ustoupilo. Ptala se
po svém manželi, i dovedli ji k němu.
Zavolala jej stranou a. se slzami prosila
aby odpustil Slavatovi: „pamatuj na
jeho ubohou manželku a nevinné dítky!
Muži, muži,“ doložila, „co dnes potkalo
Slavatovic, zda-li zítra nemůže potkati
nás?“ Tak domluvila a Bůh tolik po
žehnal slovům jejím, že Thurn svolil a
slíbil, že Slavatovi nic více se nestane.
Ale na tom Thurnové nebylo dosti;
promluvila tu s jinými protestantskými
pány a každý měl tolik cti, že pomoci
přislíbil., I skutečně“ se hned ozývaly
hlasy, aby od 'Slavaty dnes upustili, že
prý zítra se okáže dále. Thurn pak, jenž
před chvílí byl nejvíce rozzuřený, již
zkrotl a přikázal lidu, aby se'domů ro
zešel. Když byli lidé odešli, postavil
silnou vojenskou stráž před domem Lob
kovicovým a sám též domů se odebral.

Zde nými vizme, co žena může!
, Zde máme tři ženy jako v obraze jednom,

při každé z nich vidíme, že velikých
věcí dovedla.' Jedna, hraběnka Thur
nová, skrotila protestanty, že ustála
zuřivosťjejich, druhá, kněžna Lobko
vicova, jakožto žena hrdinskéhosrdce
se nebála, pana Slavatu ukrytí, a sama
jediná celému zástupu se postaviti, třetí
konečně,paní Lucie Otilie Slava
tová se nám tu dnes jeví v nejkrás
nější povaze své: manžela věrného po
vzbuzuje, aby se neohlížel ani na ni
ani na dítky, nýbrž za svatou víru třebas
i smrť podstoupil, smrť jeho Bohu obě
tuje a konečně jako Věrná manželka se
stará, aby mu život zachovala! % Ne
chválí nadarmo Svaté Písmo ženu sta—

tečnou, ano dí: „Zenu statečnou kdo
nalezne? Jako poklad z dalekých zemí

seč bude, ato sice hned. Ráda to učiním, l přivežený jest cena její.“



Udělal se večer, paní Slavatová šla
opět k Lobkovicům. Teď se tam snadno
dostala. Paní Lobkovicová ji šetrně uví
tala a k manželi dovedla. To bylo shle
dání! Manžel tu ležel samá rána. a samá

krev; — i byl při dobré paměti a drahou
manželku svou hned poznal. Manželka
pak vněm viděla muže jako mučeníka,
a jestli kdy si ho vážila, ctila ho dnes
tím více, i nic se neostýchala, políbiti
ty rány zkrváccné, které z lásky ku sva
tému náboženství byl utrpěl. Šestnácte
roků bylo' uplynulo, co si jej byla vzala,
a. dnes to poznávala-, že do smrti lepšího
manžela dostati nemohla. Když pak jej
byla potěšila a s ním se pomodlila,
chvátala k dětem domů.

se tedy dále, pořád v zemích prote—
stantských, v nebezpečí neustálém, že
snad přijdou o život, aneb aspoň o těch
něco peněz, které na cestu měli. V městě
Liebštejně bylo již na mále a jen rychlá
moudrost Slavatova jim pomohla. Došli
do Erfurtu a zase přístřeší žádného se
jim nedostalo, — do VVíírzburgu, kde

gjich též pdbyli. — Ale tu jich došla

Doma pak vypravoval; dětem a
veškeré čeládce, že viděla otce. Tu bylo i
vyptávání a dlouho do noci se modlili
za otce drahého. Ráno, bylo to na den
nanebevstoupení Páně, jej opět navští

.,Ýila a tak každý den, než se pozdravil.
I když se byl pozdravil, z domu Lob
koviců nesměl, vyjímaje do blízkého
kostela; protestanté jej drželi jako
v žaláři.

Tak ušel rok. Po roce si vyžádal,
aby směl do teplických lázní na zotavení.
Dovolili mu a s ním šla jeho manželka,
dítky, manželčina stařičká matka a něco
čeládky.

IV. Útěk a'.radostný návrat.

Mezitím „vypukla v Čechách válka
strašná. _Starý král Matyáš umřel, ale
protestanté nového spravedlivého krále
nechtěli přijmouti, nýbrž jiného pro te
stantského si zvolili a válka byla "
hotova. Pan Slavata., věrný své víře a
svému králi, vězel v novém nebezpe

uprchnouti. Manželka, její stařičká matka,
děti a čeládka, všecko s ním do, země

_saské. Ale i kníže saský byl protestant
'a zakázal jim V zemi zůstati. Odebírali

zpráva, že spravedlivý král český Fer
dinand II. byl právě nyní též zvolen
za císaře a přes “Hirzburg pojede; Sla—
vata ncmeškal se mu představiti. Císař
pán již dříve jej byl znal a teď s nej
větší milostí jej uvítal a přikázal, že
v městě Pasově důstojný příbytek se
jim má přistrojiti.

V Pasově měla rodina jejich sice
pokoj, ale nová starost' nastala; peníze

; totiž byly došly. Pani Slavatová, druhdy
tak bohatá., nyní se musila ucházeti o
podporu a pokorně tak učinila a pod
poru dostala. Z Pasova docházeli na pouť
k Matiěce Boží v starých Etinkách, kde
nové síly nabývali, a paní Slavatová tolik
se tu potěšila, že i po smrti jako u nohou
Rodičky Boží zde odpočívati chtěla.

Štěstí se nyní obrátilo. Protestantské
vojsko v Čechách ztrácelo jednu bitvu
po druhé, katolíci je před sebou hnali
od Budějovic dál a dál až k samé Praze,
kdež na Bílé hoře poslední ránu jim
zasadili, tak že jejich protestantský tak
zvaný jalový král musil z Čech utéci
as ním i zlý hrabě Thurn, jenž takové
pronásledování na Slavatu byl uvalil.
Teď utíkal sám, a nikde žádného stání
nemaje, utekl napřed k lidu falckému,
potom k Uhrům, pak až k Turkům,
potom zase do republiky benátské, pak

g k dánským a konečně k Švédům, kdež
čenství a nebylo jiné rady, nežli z Cech : s vojskem švédským do Čech vtrhl a

strašně plenil, až byl odtud zahnán,
prohrál bitvu u Stínavy a brzy na to
umřel. Tak se na něm splnilo, co jeho
manželka mu předpovídala: Muži, muži,
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co dnes potkalo Slavatovic, zítra může
petkati nás! —

Spravedlivý král Ferdinand II. se
stal po bělohorském vítězství pánem
v Čechách, v
ihned k sob povolal a nejvyšší úřady
v zemi jemu svěřil, i do stavu hraběcího jej
a všecky syny a potomky jeho povýšil.

ného a moudrého Slavatu

při nejlepší paměti sv. zpověď a přijavši
svátost oltářní a posledniho pomazání
tiše v Pánu skonala. Tělo jest po žá
dosti její převeženo k Matičce Boží ve
starých Ettinkách, aby tam ve chrámě

; svatém odpočívalo, duše pak, jak silně
Š doufáme, u Pána Boha a nejsvětější

Marie Panny/v nebi se raduje.
Paní hraběnka Slavatová skoro po třech '
letech opět spatřila svůj Jindř. Hradec,
celá obec'ji radostně vítala, a byla zase
tím, čím dříve bývala, matkou chudých,
příkladem bohabojnosti a neohroženou
ochranou katolického náboženství. Brzy
po jejím návratu zvláštní útěchy se jí ?
dostalo. Přišla k ním na Jindř. Hradec j
nevlastní matka páně Slavatova; byla Í
60 roků stará, ovdovělá a protestantka.
Dříve jí často domlouvávali, aby k ná
boženství se dala, avšak neobtěla. Po
slední události jí oči otevřely. Tu viděla,
kterak protestanté oltáře boří, svaté
obrazy trhají a nohama šlapou, — atu
začala poznávati, že takové vyznání
přece nemůže od Boha býti; — dále
věděla, že syn její byl. oknem vyhozen
do propasti 60 loket hloubkya Rodička
Boží je) z jisté smrti vytrhla: to ji na
klonilo Rodičku Boží ctíti, — až pak
konečně na Jindřichův Hradec se do

stala a viděla na oči vlastní, že její ne
vlastní syn Vilém a jeho manzelka a celá
rodina tak laskavě se k ní chovají: to vše
s milostí Boží ji pohnulo, že katoličkou
se stala k nesmírnému potěšení c_elé ro
diny. Život Lucie Otilie nyní tiše plynul až

0001_v e Vídni se rozstonala,a vykonavši

' Zde jsme viděli, čtenáři milý, man
želku a matku šlechetnou, jednu z těch
mnohých žen výborných, které vděčným
srdcem Ježíše'Krista milovaly a svaté
náboženství hájily. Velikých zajisté mi
lostí Kristus Pán ženám a matkám pro
kázal; neboť vězme, že u pohanů ne
bývala žena než jako otrokyně manžela

svého: ale Klistus Pán ji povýšil k té
důstojnosti, která původně před tváří
Boha Stvořitele jí patřila; a že Marii
Pannu, jižto blahoslavenou mezi ženami
nazýváme, povýšil za vlastní Matku
svou a Matku veškerého křesťanstva.
Za to pak vězme nápodobně, že nikdy
nebylo v církvi svaté, aby výtečné ženy
a. matky nebyly hájily svaté náboženství
Pána Ježíše Krista, a bohda i náš věk
se toho nedočká. Vidíme sice, kterak
mnozí vlažní katolíci svou víru svatou

zanedbávají, ano ve schůzkách svých
anebo v novinách ji tupí: ale není tajno,
inepřátclé to vědí, že věrní katolíci
neohroženě ku svatému náboženství se

hlásí, i bohda manželky a matky kato
lické z lásky ku Kristu Pánu se přičiní,
aby manželky a bratry své ku srdnatému
počínání povzbudily, tak jako Lucie
Otilie Slavatová byla konala.

Zrnka.
Jfoudrosťjnk se zračí? Řečniť méň, mysliti více.

Ten moudrosti nemá, kdož mnoho rád štěbetá.

Sotva 'z tisíce jeden věrný se prokáže přítel, —
Jak bílý krkavec zřídka se objevuje.

K výšímurčen orel, proto hmyz plazivý nelapává—
Proč lne k hrudám člověk cíl maje tak vznešený?

[

Spánek jest patrný smrti obraz, takto se hlásá—
Proč ti milý spánek? Proč tě děsí ale smrť?

Píííoda ploc dvojitou lidskýjazg/k obdala hradbou?
Ud ten plzký vcn méň aby vyskakoval.

Jak soptící jen sama může se spáliti Etnaz.
Tak no jiné závist; než sebe vždycky ničí.

P. Sark X.



_57__

Neděle první po devitniku.
Evandělium sv. Luk. 8, 4—15.

Za onoho času, když se scházel zástup mnohý a z 11
k Ježíšovi, mluvil v podobenství: „Vyšel rozsevač, aby rozsi

Ve dnešním evandělium udává Pán

Ježíš příčiny, proč jeho svaté učení za
jeho putování“ zde na zemi mezi lidmi
tak málo se ujímalo. Dokazuje, že ne
p'0zornosť, po

hodlnost &
láska k esvčtu

sílu slova _)eho

mezi židy ud u
sily. Než dů
kaz ten ne

týká se toliko
časů Kristo

vých, nýbrž
plati též o li
dech za naší
doby. I nyní
kladou veliké

překážky sv.
evanděliu,tak
že svou po
svěcujícíapo- —

lepšující moc !% i„jen na málo idlllšó
lidech uka— *

zuje. Tážeš _
se proč?
Proto že

hlavní příčina
marného po

slouchání
slova. ' Božího

skryta jest ve smýšlení & ve mravech

,

nynějšího světa. Neboť předně překáží
pozornému poslouchání slova Božího
zvláštní chuť našeho věku; pak po celém
světě rozšířená lehkomyslnosť &konečně
panující choulostivosť v životě.

Po čem dychtí nynější svět nejvíce?
Co miluje nade všecko? Veselosti, rado

v

vánky, plesy, divadla; na takové věci

věnují lidé nejvíce ča81
škodlivá, že nemají za
čtení, leč na tom, které
lahodí, které jejich obra:

„Dejte jim třebas písn
postillu; anebo jim řekl
chali kázaní, tu uvidite,
ušklíbnou, jak dají s

fjevo! Sotva jim n'apa
pravdy, při nichž pod
žádného vtipu, žádné ž
Duše' jejich plná smyslu;
světáekých náklonností,
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slovo “Boží o zapření sebe, 0 pokání,
o přípravě ke smrti káže. Mezi tím co
poslouchají kázani, napadají jim všeliké
myšlenky, jimiž se v“ zahálčivých ho
dinách zabývali, & tyto zapudí pak vše—
likou pozornĚt'. Božská prostota písma
svatého, jeho nepřekonatelná a přece
jednoduchá výřečnosť, pravá cesta, po
které vede lidi ku pravé osvícenosti a
polepšení života, upřímnost"jeho v káráni
nepravosti, přísnota mravů, toťjsou samé
věci, které se zkaženému krasocitu lidi
protiví a jim ku pohoršení a bláznovstvím
jsou. ——Než i panující lehkomyslnost ny—

na srdce lidské. Za takové doby, kdy
lidé jen po smyslných radostech se shá
nějí a prostředky vyhledávají, aby si

může lehkoinyslný člověk něco takového
učiniti, jenž trvá v ustavičně roztržitosti,
jenž nikdy na stav duše své ani nepo
mysli, jenž dobré dojmy lehko přijímá
a lehko opět ztrácí? Kterak může za
kusiti sílu a sladkost slova Božího, kdo
ze srdce svého udělá tvrdou silnici, po
které dobré i zlé myšlenky, dovolené i
nedovolené žádosti ustavičně, bcz pře
kážky se procházejí?

Konečně maří ovoce slova Božího roz

šířená choulostivosť a rozmařilost' života..

Choulostivost'jest všeobecnou nemoci lidí.
3 Takoví lidé marnivi a lehkomyslni, jakými

nějšiho světa překáží vlivu slova Božího '

rozkoše připravili, musí lehkomyslnosť
se zmáhati. Proto nalezáme lidi, kterým
nic není nad smyslnost, nad tělesné
rozkoše, nad pozemské štěstí. Jsou lidé,
kteří v celém jednání svém žádných
pevných nemají zásad, nýbrž hned tak,
hned onak myslí a jednají. Jsou lidé,
kteří tisícerou podobu na sebe berou,
podle toho, jak potřebují. Jsou lidé, kteří "“
v nejdůležitějších věcech tak bezstarostni ;
jsou jako při nejnepatrnějších věcech.
Takoví lidé nejsou k ničemu ani na.
tomto, ani na onom světě. Toť ona lehko
myslnosť, která se co den zmáhá a jest“
příčinou,že čím dále tím méně jest dobrých
a horlivých křesťanů, tím méně bodrých
a věrných občanů a svědomitých otců a
hospodářů. Nejvíce lze tu lehkomyslnost'
pozorovati při kázaní. Což divu, že do
tak-lehkomyslného srdce slovo Boží ne
vnikne a v něm žádného nenese ovoce?

To jest zrovna tak, jako když padne
símě na cestu, kde nemůže se ujmouti.
Kterak poroste a ovoce ponese ? Má—lislovo
Boží rozum osvititi a srdce zušlechtiti,
musí padnouti na dobrou půdu, totiž vy
žaduje modlitbu, pozornost, rozjímání a
pečlivé zachován-i v duši. Kterak ale 1

tento svět přeplněn jest, jsou zároveň
lidé bez tělesné i duševní síly, bez srdna
tosti, nerozhodni, za to ale všem smyslným
choutkám a hloupostcm celým srdcem od
dáni. Oni nemohou slabému srdci svému

žádné radosti odepříti, ač jim rozum před
kládá smutné jejich následky. Štiti se
práce,\namáhání a starosti. V hanebné
nečinnosti a. ve smyslných radovánkách
prospí dny života svého, až je konečně
bolest, nemoc, smrť ze sladkého spánku
vyburcuje a duši jejich straChem a zou
falstvím naplní. U takových lidí, i když
se símě slovaBožího ujme, bývá udušeno
a. nenese žádného ovoce. Choulostivý
člověk kterak může míti radost na Pánu

Bohu a na jeho slovu,“když nezná jiné
radosti než světské a uspokojení zví
řeckých choutek ? Kterak se může takový
člověk, jeinuž každá práce těžkou, každé
sebezapření nemožným se býti zdá, se
odhodlati, aby tělo své krotil a bojoval
proti hříchu a dobýval sobě nebe? Jak
může milovati neviditelná dobra nebeská,
kdo miluje jen, co smyslům lahodí?

Z toho lze poznati, jakému zlu,
jakému neštěstí v šanc se, vydáváme,
jestliže se necháme panujícím duchem
nového věku ovládati, jestliže jej sobě
oblíbivše pravdami evanděliekými po
hrdáme. Jednu jen duši máš, o člověče,
tu-li ztratíš, čim ztrátu nahradiš?

...,.__.____._._.... „, _.-.7.
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Svatá Notburga
vzor hodné kuchařky.

Údolím innským vede od Batten—
berku k Rotholzu pohodlná silnice; na
sever od Rotholzu strmí na nevysokém _
pahorku, starými duby a štíhlými jedlemi ;
porostlém, zříceniny starého hradu. Vše- ?
zničujícím zubem času zůstala ušetřena ?
pouze pevná věž, ve které zůstáva rolník
s manželkou a dítětem. O několik kroků

dále je malá kaple. Na těchto zříce
nináeh dovědělajsem se o životě aosudech
sv. Notburgy a prohlédla jsem si dů
kladně všechny místnosti, ve kterých
sv. panna žila. — Majiteli hradu „Rot—
tenburg“ nazvaného, byli ode davna
páni Rottenburgští. Za času, kdy Not
burga v Rattenberku se narodila, vládl
tam Jindřich, jenž byl též vychovatelem
Menharta II., hraběte tyrolského. Tento
vysoký úřad pojistil
burgským veliký vliv na vládce země a
na celé Tyrolsko; za krátký čas stali
se nejmocnějšími rytíři a nejbohatšími
velkostatkáři v celé zemi. Na zámku

Rottenburgském vedl se tenkráte velmi
panský život; množství služebnictva bylo
tam k obsluze vznešených hostí, jimž
byla neustale brana hradní otevřena.

Avšak jednoho dne kráčela dozámku
dívka, kterou nikdo nevítal a kterou
pouze Bůh na cestě její doprovázel.
Dívka ta byla — dcerou klobučníka
z Rattenberku, Notburga. Bylo to roku
1283, a jí bylo právě 18 let. Byla dívka
pěkně zrostla, silná a ve všelikých pracích
zběhlá, o čemž svědčilo to, že byla při
jata do služby u panstva tak urozeného.
Manželka hradního pana Juta (v česk.
toliko jako „Dobra“) byla velitelkou tak
dobrou a přívětivou, že ji okolní lid na
zýval „matkou. chudých.“

pánům Rotten- Í

Notburee přidělenbyl úřadkuchařky, ,
což nebylo tak snadnou věcí, poněvadž
jí bylo k tomu hleděti, aby panský stůl

vynikal nejen dobrotou, nýbrž ivkusnou
úpravou jídel.

V kaple na Rottenburku, kde mi
byly příběhy ty vypravovány, visí na
stěně veliká tabule, na které je nama
lováno dvacet obrazů ze života sv. Not—

burgy. Tři z nich blíže si prohledneme,
abychom poznali, jak si dívka na hradě
počínala.

První obraz: Domácí nemoc.
Říkava se o Tyrolácíeh, že jsou-li v ci—
zině, velmi snadno stíženi jsou tak zv.
domácí nemocí, t. j. touhou po milém
domově. Též Notburga byla v cizině,
avšak touha její nesměřovala k Ratten
berku nýbrž nahoru k nebesům, kde
měla Boha, svého nebeského Otec a
Marii, nebeskou Matku. »fJako mnohá
chudá dívka služebná při práci své obíra
se v mysli svými rodiči, tak Notburga
duší svou dlela v nebesích. Často klekla

při práci před jednoduchý obraz ukři
žovaného Ježíše a Jeho bolestné Matky
a modlila se.

Srdce její bylo krbem, v němž láska
k Bohu zaníccna byvši, v mohutný vy-
šlehla plamen, který nejen ji, nýbrž

U lidí bohatých
a vznešených jest často zakoušeti chu
i jiné lidi rozněcoval.

dobné služce mnohá protivenství a opo
Notburga tedy s dobrou se

poradila, vyhledavši si dříve než do

vrhovaní.

služby vstoupila, srdce přátelské, jemuž
by sdělovati mohla stesky své a prositi

. o dobrou radu. A srdcem tím jest srdce
ukřižovaného Ježíše a Jeho bolestné

Matky.
Druhý obraz: Horlivosť pro

spásu d u ší. Mezi četnou hradní čeledí
byly též osoby, které byly pravým opakem
Notburgy — laska Boží byla jim věcí
neznámou a o spásu duše se nestarali,
pečujíce toliko o rozkoše tělesné. Po
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něvadž na blízku hradu nebylo hostinců,
scházeli se v neděli a ve svátek v če

ledníku. Tam hojně popíjejíee hráli
v karty amluvili, co jim víno na jazyk
přineslo. Že to nebyly řeči mravné,
rozumi se samo sebou. Notburga hned

první neděli to spozorovala. Jaký pů
sobilo to žal srdci její, Bohu vroucně
oddanému, ana viděla, že její spoluslou
žící den sváteční znesvěcuji, Boha těžce
urážejí a duši svou strhují do kalu
hříchů a neřestí! Spravcdlivým hněvem
jata, horlí proti bezbožným -řečem a
zištné hře, uvádí jim na mysl vševě—
doucí oko Boží a prosí je, aby hříšného
jednání zanechali.

Bylo to její povinností? Zajisté;
neboť každý člověk je povinnen, aby
samovraždu bližního svého překazil. A
hřích vraždí duši člověka, zbavuje ji
posvěcující milosti Boží a slove proto
hříchem smrtelným. Notburga potěšena
byla brzo spásonosným výsledkem svých
napomenutí; nebylo ani jinak možno„
poněvadž řeč, která ze srdce vychází,
snadno též srdce jímá.

Třetí obraz: Milosrdná sestra. ;
„Chudé budete míti Vždycky kolem sebe,“
pravil jednou Kristus. Toto proroctví

se též za času Notburgy vyplnilo. V bo
hatém hradě rytířském, ve kterém žila
tak šlechetná paní, jako Juta, mohlo býti
každodenně pohostěno značné množství
chudých lidi, nemocných a pocestných.
Notburce působilo největší radosť, mohla-li

' mezi nuzné bratry a sestry své rozděliti
zbytky jídel a nápojů, nebo nějakou
částku peněz, které od pánů svých ob
držela. Obraz nás poučuje, že učila
nuzné lidi bázni Boží a odevzd'anosti

do sv. Jeho vůle. To byla právě draho—
cenná lalmužna, kterou nám Kristus Pán
sám s nebe přinesl, totiž chléb slova
Božího. I žebrák a nemocný může býti
šťasten, je-li spokojen; nespokojenému
ani celý svět nestačí. Učíte-li tedy chu
dobného spokojeným býti a odevzdaným
do vůle Boží, činíte ho bohatším, než
kdyby mu někdo daroval plný měšec
peněz. Tuto almužnu rozdávala Notburga
poučnými slovy svými, čemuž. naučila
se též ode svého' Spasitele; nebot' Kristus
pokaždé, když uzdravil nemocného, při
pojil nějaké krátké naučení, jako ku př.:
„Jdi, nehřeš více, aby se ti něco horšího
nepřihodilo !“

Milá čtenářko! Následovala jsi již
někdy příkladu Spasitele svého?

Svatý Vavřinec z Brindisi.

'—r5 v.

'" kupové v Rimě; po dobytí

vládou italskou hrozilo nebezpe—
čenství, jako by oddělena mčla

býti hlava od ostatního těla, papež totiž
ode svého'stáda a jejich pastýřů, biskupů.
Než 8. prosinec roku právě uplynulého
ukázal, že mamy byly všecky plány
nepřátel, ukázaloť se, že všecky údy

svého. Byliť čtyři blahoslavenci a sice

(film shromáždili se četní bis—
Jan Bapt. Rossi, Vavřinec z Brindisi,
Labre a bl. Klára z Montefalko, až' dosud
všickni v řadě blahoslavenců se nalézající,
vřaděni, po přísném zkoumání komise
zvláště sv. Otcem k tomu ustanovené,
výrokem neohroženého Lva XIII. do

_počtu světců, jimž na.počest nyni chrámy
a oltáře se stavěti smějí.

Přihlídneme-li blíže k rodišti těchto

čtyř světců, spočívala kolébka všechněch
, na poloostrově italském; tu snad mnohý

jsou zdravy, příjímajice krev ode středu ; předpojatý milovník své užší vlasti. řekne-:
„Zase sami Vlaši, jako by ani nikdo jiný
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nemohl býti svatýmf' — Slyšelt' jsem
sám vícekrátc na vlastní uši řečpodobnou,
proto se o ní zmiňuji. ___,_Mnohý však,
jenž tak mluví, a mnohý poslouchaje ho,
nevi třebas ani, byť i rodiště světcovo
byla krajina italská, že týž častokráte
i jeho sourodným bratřím velké dobro
diní prokázal, aproto by nejen rodná
zemč měla se z jeho povýšení radovati,
nýbrž i ta, v níž působil.

Tu pak i
mezi těmito

čtyřmi světci

shledáváme je
dnoho, jenž pro
nás Čechoslo

vaný větší dů
ležitost má,

jestit' to svatý
Vavřinec z
Brindisi, gc
nerál řádu ka

pucínského, po
něvadž nej c
nom jeho při
spčním, jak
dále řečeno

bude, řád ka—

pucínský “do
Čech a na Mo
ravu uveden

byl, nýbrž po
něvadž on sám
více roků ve

krajinách našich působil, založiv klášter
v Praze na Hradčanech, blíže Loretty,
jakož i něco později klášter kapucínský
v Brně (1604) a v Olomouci (1614), a
jazykem nejenom vlašským, nýbrž i
německým a českým símč slova Božího
ve krajinách našich rozsíval.

Pročež bude dojista, jak doufáme,
krajanům našim milo, podáme-li krátký
životopisný nástin muže tohoto.

Vavřinec narodil se dne 22. v měsíci

červenci r. 1559. v neapolském městě

' Julius Caesar.

Brundusiu. Otcem jch
z Rossi. Na křtu

Již v

jevila se milosť Boží
milé své vlastnosti na:

„malým andílkem.“
užívati počal, již učil
jemuž sloužiti jeho n<
proto dal jej otec 1
4. roce do kláštera

takto a prospívaje net
ipřed lidmi“, osiřel ně
roce úmrtím otce své"

Matka, chtějíc, a
nástupcem otcovým,
z kláštera domů, než
přímluva vychovatelů
k tomu, že ač se sr
svolila, aby mladý JI
Benátek ku šlechetně

Petrovi z Rossi, u'
vzdělání nabyl. Potěši'
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čící matku příkladem matky synů 'Ma—
kabejskýeh, nastoupil cestu svou po
moři do Benátek, kam se šťastně po
několika dnech dostal. Nevěda, kudy by

ku strýci přišj, otázal se vedle stojícího
mladíka, jenz náhodou byl žákem strý
eovým a později stal se věrným přítelem
Juliovým, neví-li o Petrovi z Rossi.
Mladík pln radosti, že poznal pověst- :
ného Julia, dovedl ho ke strýci, jenž'
pohnut udělil mu požehnání a oteovsky o
něho pečovati slíbil. Na radu jeho svlékl
Julius roucho řeholní a oblékl roucho
kleriků, jichž vychování Petr z Rossi
řídil. Nesvlékl však s rouchem řeholním

také lásku k životu řeholnímu.Jako dříve,
tak i v Benátkách byl všem vzorem ;

Ějak to obyčejem bylo, postaven bylneunavné píle a zbožnosti. Jeho nejmi
lejší zábavou bylo navštěvovati s přítelem
svým chrámy a zde posluhovati při:

_službách Božích. Nejraději chodil do
chudičkého kostela kapucínského, kde
vždy v neděli a ve svátek celé odpoledne
ztrávil. Doma pak žil tak přísně jako
řeholník dle zvláštních pravidel, jež si
sám sepsal. Vraceje se jednou se svými
příbuznými z kostela kapucínského, byl
postižen, právě když se p'řeplavoval přes
rameno mořské, prudkou bouří; všickni
zoufalí nad životy svými, ano, kapucíni
na břehu stojící udělili jim generální

.absoluci, jen Julius důvěrou v Boha
posilněn, těšil _je, že se jim nic zlého ne- :
stane, požehnal rozzuřené vlny znamením a
sv. kříže, a hle, bouře okamžitě přestala.
Pověst o tom se okamžitě rozšířila, a
všickni etili zbožného mladíka, jehož _
Bůh zázračným spůsobem zachránila :
vyznamenal.

Dospěv Julius k 16. roku věku
svého, rozhodl se, že vstoupí do řádu !

nici ze hříchů svých se vyznala a odkapucínského, jenž se mu obzvláštějak
pro svou chudobu, tak pro své blaho- "
dárné působení líbil. Provincial, P. Va—,
vřinec z Bergama, představoval mu všecky !

. italských a všude se znamenitým výobtíže se vstoupením do řádu spojené,

; stalo

tím ale ještě více mladíka roznítil. Po—
těšen touto horlivostí, přijal Julia is pří—
telem jeho do řádu a odeslal je po ně
kolika dnech do Verony, kde měli rok
zkušebný v noviciatu ztráviti. Rozloučiv
se se svým strýcem odcestoval Julius
na určené místo, kde při obláčce obdržel
od provinciala dne 18. února 1575 jméno
Vavřinec. Mladý novic řídě se přísnými
pravidly řádovými, neustál v sebezdo—
konalování, ano činil ještě více, než
povinností jeho bylo, tak že onemocněv,
teprve po dlouhém rozvažování předsta
vených směl složiti slavné sliby, což se

dne 15. března 1576. Při tak
vzorném a dokonalém mladíku domní

vali se představení, že není třeba, aby,

2 roky pod _dohlídku, nýbrž poslali ho
do Paduy, by tu na vysokých školách

.vedením P'. Františka z Messiny dalšího
vzdělání nabyl. Zde činil Vavřinec ne
obyčejné pokroky nejen ve vědě theo
logieké, nýbrž naučil se zde mnoha ja
zykům, mezi jinými též českému a ně
meckému; hebrejsky mluvil tak plynně,
že v jazyku tom i kázával. . Dokončiv
svá studia, byl dvaadvacetiletý Vavřinec
poslán do Benátek, kde zastával úřad
lektora, a posvěcen na diakona, aby
mohl v postním čase kázati. Připravuje
„se k těžkému úřadu tomu modlitbou a

postem, vystoupil veřejně v chrámu
sv. Jana, kde byl strýc jeho farářem,
a výsledek kázaní jeho byl úžasný, neboť
veliké množství hříšníků, pohnuto jak
slovem tak i příkladem mladého kazatele,
bylo na pravou cestu obráceno; tak jistá
vznešená dáma, která pouze ze zvěda
vosti na kázaní jeho šla, byla tak dojata,
že ihned se slzami v očích ve zpověd

té doby bohabojný život vedla. Dosáhnuv
potřebného stáří, byl Vavřinec posvěcen
na kněze. Kázal pak v četných městech
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sledkem; v Pavii zvláště studující mla
díky mocným slovem svým od prosto
pášného života na cestu ctnosti přivedl.
] mnoho židů obrátil na víru křesťansko

katolickou, při čemž mu jeho znalost'
jazyka hebrejského velmi spomáhala. —
Pověst o tak znamenitém kazateli a vý
borném muži brzy se roznesla po celé
Italii, ký div tedy, že byl r. 1587. za
quardiána v Benátkách zvolen, nad čímž
se Vavřinec, lekaje se veliké zodpověd
nosti, nemálo rmoutil. Jako všude, tak
i v postavení tomto vynikal Vavřinec,
jsa nejlepším příkladem svým bratřím.
Horlivosť jeho ve zbožnosti a umrtvo
vání sebe neměla mezi; ano, meškaje
ustavičně v oratoří na modlitbách nebo

zabývaje se v knihovně nábožným čtením,
musil míti bratra, jenž ho upomínal,
aby se také v jídelně ukázal. Chudobu i
miloval tak, že nepřijal od zbožných
věřících nikdy více darů, než mnoho-li
třeba bylo na jeden den; ostatní rozdal.

Těmito jeho vlastnostmi pohnuti,
zvolili ho bratří provincie Toskánské
r. 1590. v Cortohě za provinciala své
provincie. Bolesť nad náhlým odchodem *
milovaného quardiana v Benátkách byla
ohromná. Aby tuto ztrátu si vynahradili,
zvolili r. 1593. na kapitole v Benátkách
odbývané Vavřince za provineiala benát
ského. Radost“ nad návratem jeho byla
ohrómná; zástupy lidu obléhaly ustavičně
klášter, v němž Vavřinec bydlel. Tu
vykonal Bůh na, přímluvu Vavřincovu
první zázrak. Nacházclt' se mezi zástupy
člověk slepý, jenž se ustavičně ku předu
tlačil a Vavřince volal. Vavřinec uslyšev
volání jeho, přistoupil k němu, požehnal
jej znamením sv. kříže a dotkl se očí

——-—-m_v:a=\“gfr'

„Škola n. s. P.“ 1882.

jeho. A hle, v tom okamženi slepec
prohlédl. A mnohými zázraky jinými
oslavil Bůh miláčka svého, uzdraviv na
přímluvu jeho mnoho těžce nemocných,

_o jichž uzdravení již lékaři pochybovali.
Plně věrně povinnosti úřadu svého,

procházel Vavřinec pěšky provincii svou
při prohlídce klášterů, tu napomínaje,
tu chvále, všude ale vlastním příkladem
největších účinků dosáhl. Tu obdržel
zprávu o chorobě strýce svého; ivrátil
se hned do Benátek k loži druhého otce

svého, jenž potěšen nad návratem jeho,
v náruči jeho vypustil ducha.

Vavřinec nikdy si ničeho horoucněji
nepřál, než aby byl zbaven všech úřadů;

1 proto těšil se, že na kapitole r. 1596.
přání jeho se vyplní. Avšak shromáždění
bratří zvolili ho za vyslance na gene
rální kapitolu, jež 31. května v Rímě
se odbývala. Zde byl za druhého gene

, rálního dcíinitora zvolen. Práce od před
stavených mu uložené vykonal k úplné
spokojenosti všech. Požívaje pověsti sva
tého muže, byl ode všech ctěn a milován;
sv. Otec pak zvláště si jej oblíbil a
uložil mu obrácení židů na víru, při
čemž mu zvláště jeho znalost hebrejštiny
prospěla.

Že iv cizině si ho vážili, toho
důkazem jest, že bratří Švýcarští ne
přítomného Vavřince za svého provinciala
zvolili, což on ovšem zahrnut mnohými
pracemi, přijati nemohl. _

Působiv po 3 léta blahodárně, byl
ve svém úřadu generálního definitora
na kapitole 31. května 1599 odbývané
potvrzen; kromě toho však vznešen naň
jiný důležitý úřad.

(Dokončení)

a'_.\ ..-.
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Masopustní rozjímání.

"-'ohu díky, že nejsme pohané a
" a že v zemích koruny sv. Vác

slavské jasné nám září světlo
božské víry Kristovy. Nám není
již více třeba vzdávati česťbůžkům,
ale volno jest nám klaněti se je

dinému, pravému a živému Bohu. A
předce jak h'anebnou nám tu ještě ďábel
zanechal modlu, již tak ninozi nedbajíce
toho, žejsou křesťané, tak veliké přiná
šejí oběti, a to nejvice za dnů maso—
pustných. Bachus, pohanská modla, bůžek
opilství, rozpustilosti a nestydatosti, slavné
slavi tu hody. O kdož sečte nepřehledný
ten zástup etitelův Bachových, a kdo
že by se nehrozil nad skrovným počtem
těch, jimž ohavnosti jest rozpustilosť ta
pohanská! I zdá se, jakoby na mnohých
mistech lidé sami tloukli na dvéře pekla
a nutili ďábla, aby vyvedl s sebou celé
to hejno k věčnému ohni odsouzených
zavrženců; zdá se, jakoby hořící svíce
křesťanství

telný hrad cirkve zbořen a na sesu
tinácli, na troskách jejich jakoby svůj
trůn zbudoval pekelník. V pravdě, jestliže
kdy stává rozdílu mezi světem a cirkvi,
tedy nápadný ten rozdíl jeví se za dnů
přítomných, duch světa a duch církve.
Poohledněmež se jen v cirkvi, co tu
vidime? Oltáře zahalené v roucho modré

a to na znamení pokání. Svět naproti
tomu ukazuje nám takové obleky a oděvy,
jež nevidáme po celý rok, a jež si sy
nové a dcery světa zaopatřiti musí, byť
by později měli jíti žebrotou. Ve chrámu
umlklo slavné Gloria, Alleluja a Te Deum
a jen zpěvy smutku a kajicnosti lze ještě
slyšeti. Ve světě panuje veselosť, vždy
se tam rozléhají zpěvy a písně i nej—
rozpustilejši. Církev předčítá svým vě
řícím 'evandělium, kteréž jedná o bo
lestné cestě Kristově do Jernsaléma .a

_připojuje hlasem výstražným událost,

pojednou zhasla, nedoby-Ě

.kteráž se sběhla se člověkem slepým;
avšak svět pohříženv radovánkáeh jest
slepým ku všemu, co zřídil duch cirkve.
Na mnohých mistech bývá vystavena
nejsv. Svátost olt., aby věřící zbožnou
modlitbou hleděli ukrotiti hněv Boží pro
hříchy a nepravosti, kteréž se pášou
v těchto dnech. Vizte jak znamenitý to
boj v závodě! Nemusímeliž tu konečně
zvolati: O jak nezhojitelná lpi na člo
věčenstvu jéště slepota!? Ano mnozi se
domnívají, že by pozděj ani živi nebyli,
kdyby se ve bláznovství, výstřednosteeh,
sprostotě 'a neřestech nevyznamenali.
Proto pryč s těmi penězi, jež pro po
třebu uloženy byly v truhle, ať užijeme,
hodujme a pijme — ale později trpme
zase bídu a nouzi, toť ohlas na jásot
veselých dobrodruhů! Ale nevi-liž to
rozvázanost' všech nižších člověka, obraz
Boží, zohavujícíeh náruživostí? Kdo je
sečte, a kdo pomyslí na smrť, soud a
peklo? Jsou i takoví, jenž po celý rok
jsou na sebe dosť Opatrni a bedlivi, ale na
konec masopustu dovoluji si taková vy
ražení, jež sice ne hříšna, přece ale ne
bezpečna jsou. Tak příkladně řečeno:
dívka, která svůj věnec panenství za
drahocenný má poklad, a jej co nejbedli
věji střeží po celý rok, i ona jak ráda
se ohliží po zábavě aradovánkáeh, aniž
jest tak příliš úzkostliva jako kdys jindy.
Jest ale satanovi ve dnech rozpustilosti
více co věřiti? Nenapominá tu sv. Petr:
„Střizlivi buďte a bděte; nebo protivník
váš ďábel jako lev řvouci obchází, hle
daje koho by sežral?“ Kdy tedy obíhá
ďábel? Snad jenom v adventě nebo
v postě? Snad na veliký pátek aneb
o velikých slavnostech? Po celý život
činí nám nástrahy; zlostněji než 'vlk
beránku, jestřáb holubicí a chrt zajíci:
povždy zůstává si stejný, pln zloby a ne—
návisti proti člověku. Sv. Augustin pravi,



že ďábel jest jako pes na řetěze přivá—'
zaný. Řetěz ten ale přetrhnje nejvíce
ve dnech posledního masopustu a pře
padá ty, jenž bedlivi nejsou. To však
týká se ponejvíce mládeže, kteráž jsouc :
od něho sváděna k hříchům a často

i hrozným, rozličné předstírá výmluvy
a námitky, jako:

1. Masopust že prý čas radosti a
všeobecného veselí. Pro křesťana jest
celý rok dobou radosti, jestliže šlechetně
smýšlí a naději budoucího života se těší.
Alc což zvláštního má tento čas do sebe?

Snad, že tu peklo své vítěžství slaví a
Bůh se hněvá a uráží? Není On pánem
všeho času? Nebudeme musiti z každé

hodiny nerci-li z každého okamžení skla—
dati účet a to přísný? Aneb jsme snad
v- některé době roku sproštěni, kde ne
musíme sv. jeho zákon plniti, tělo a
žádosti jeho křižovati?

2. „Člověk se musí jednou obve
seliti a rozradovatí.“ Ale jaké jest ob
veselení, jaká zábava, kde tak snad
jeden neb druhý "zdraví ztrácí, pak nejsa
schopen práce, běduje a naříká? Či
nejsou mnozí, jenž myslí, že nic není
po veselosti, když se nepije a rozum
nepropije, v karbanu veliké peníze ne
prohraje a i jiných neslušností se ne
dopouští? O jak ďábelské to učení! Ano
tak se bohužel stává, že mnohý jsa ne- 5
vinná holubice sveden bývá a brzo počne
zkřehotati jako krkavci, jeho soudruzi,
od nichž sveden byl a sklamán.

3. Blížící se půst, praví zase jiní,
jest bez toho dosti dlouhý a smutný a
my bychom si neměli ničeho dovoliti?
Jak že? cos takového že může vyslo
viti křesťan? Lidé zlomyslní a jen ta
koví, osmělují se blížící se půst nazý
vati „dobou smutnou! Kde 'jest čas a
duch prvotně církve, kde ta upřímná
lítosť nad hříchy! Či nemáme dosti
příčiny, napravovatí to, čím jsme se dříve

byli provinili? Anebo snad chceme míru
hněvu Božího dovršiti, aby poznovu
padala síra a oheň s nebe na pokolení
nešlechetné? My slyšíme a vidíme, že
ti, jenž mnoho chtějí veselosti zažíti a
dle světa t. j. novomodního pohanství
se řídí, vymlouvají se i jiným: Ale
k čemu bys se strachoval, vždyť nebude
soud ani peklo, poněvadž není Boha.
Než tak může mluviti i v našem osví

ccném a svobodném t. j. otrockém sto
letí jenom blázen, jak stvrzuje písmo
sv. Čas posledního masopustu, kterého
mnozí zle užívají, má nám býti právě
dobou přípravy ke dnům spásy, abychom
došli milosti, které nám k dosažení nc
hynoucího blaha tak velcpotřebné jsou.
Nikdo se netaž, co zlého děje se při
takových veselostcch, že by nikdo snad
přítomen býti nesměl? Nikoli, takové,
o nichž se zde mluví, nejsou, leč nedo
volené a zůstanou jimi; neboť tak také
učí výslovně sv. Pavel, řka: „Přikazuji
vám, abyste se nesměšovali s těmi, jenž
jsou smilni, neb lakomci, neb modláři,
neb opílci, neb dráči, neboť takových
není království nebeské“ ——Každý se
může veseliti a radovati, ale při nich
nesmí býti hřích aniž nebezpečenství
k hříchu, zkrátka radosti, kteréž jsou
nám dovoleny, musí býti nevinny. Kdo
by se nemohl radovati, aniž by musel
býti rozpustilým; vždyť sám sv. apoštol
praví: Radujte seaopět pravím radujte
se, ale v Pánu! ——Chce-li se tedy kdo
radovati v Pánu ve dnech těchto, jest
nezbytno, aby se vystříhal všeho, čím
se uráží Bůh, aby se vzdaloval i těch,
jenž zlořečí, klejí a snižují se pod ne
rozumné zvíře, překročujíce míru a ve—
škeren cíl; musí se střežiti i takových
skutků, jenž jsou skutkové temnosti.
Dlužno však ochotně připojiti se k těm,
o nichž jest známo, že se radují, aniž
by trpěly kázeň a dobrý mrav, a aniž
by se bylo co obávati, že svědomí bude
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stíhati výčitkami. _Každý nechť vzpo- dilosť a ješitnost, eo nyní máme za
\ .., . _,, . . .., I I .

mene: Svět pomiji 1 zadost jeho, a již rozumne a nezvratné. Proto radujme se,
o popelci budeme pokládati to za zpoz- ale v Pánu!

_; ' -_ 3%? Milodary b. Srdce Páně.
*; \; l v '
,B an působí povždy, vcera 1 dnes, od

věčnosti jsa nejvýš dobrý a milosrdný

a všemocný, nepřestává oblažovati své

rozumné tvory, aby tím větší příčiny
měli Jeho svaté Jméno velebiti. —

Slavnýt' Bůh ve skutcích milosrdenství

svého, veliký jest ve svých světcích

a rád se dává oslavovati pro dobro

; činy, které na jejich přímluvu koná

nám lidem, zvláště na přímluvu Boho

rodičky, což dosvědčují opět následující zprávy:

Z (liecese Ii.-H. Jistý knězdě- Z Předmostí. Jistý školák měl
kuje pokorně blahosl. Rodičce Boží za obě nohy oteklé, tak že mu nebylo možno
uzdravení z více velmi těžkých nemocí, choditi. Matka jeho začala se s ním
které všechny najednou ho stihly. Mnoho vroucně modliti k božskému Srdci Páně
zbožných, nevinných duší se zaň modlilo, a k blah. Panně Marii Filipsdorfské a
jak se později dozvěděl, k Panně Marii modlitba tato nezůstala bez účinku. Zmí
Fílipsdorfské a Lúrdskě a Matička Boží něný synek jest již od onohopodotknutěho
se ustrnula, — a bylo vyhráno, proti neduhu osvobozen, může nyní choditi i
lidskému nadání! V.R. v Ch. praeovati, zaěež nejvrouenějšídíkybuďtež

z Tlumačova. Vroucné díky , vzdány nejsv. božskému Srdci Páně ivzdávám božskému Srdci P. za uzdravení ! blah. Panně Marii, Rodičce BOŽÍ
méhomanžela. Když mně lékařvšechnu Z Hradce Králové. Nedávno
naději na uzdravení odebral, obrátila jsem se rozstonala v mé domácnosti moje se
se k lékaři nebeskému a začala jsem ko- střenice,_ dívka čtrnáctiletá, silným zá
nati devítidenní pobožnosť k b. Srdci P., = nětem pohrudniee. Jednou odpoledne stě
se sljbem,_uzd1—aví-lise manžel můj, že ' žoval jsem si na to jistému dobrému
ve „Skole B. S. P.“ veřejné díky vzdám. příteli, jenž se mi nabízel, že Opatřípro
Čest“ a chvála budiž vzdána bož. Srdci Í, nemocnou něco vody z mariánského

Páně! ——Podobně jedna rodina vzdává Í pramene Lúrdského od zdejších ctihod.
diky za mnohé milosti, které dosáhla od , školských sester. Já děkoval s omluvou,
b. S. P. na přímluvu P. Marie Lurdské, i že bychom snad neužili vody s dosta—
a taktéž jistá osoba z okolí rajhradského. ; tečnou důvěrou a tím že bychom se mohli
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spíše prohřešiti. Nez ——ejhle! Ráno na to
dosáhla nemoc nejvyšší prudkosti; lékař
vyjádřil velikou obavu. Sotva odešel,
spěchal jsem sám do nadepsaného klá
štera, obdržel žádanou vodu, té bylo
hned po několika kapkách vně i uvnitř
za vzývání Matky Boží užito, nemocné
pak se již kolem poledne ulehčilo a za
týden se zúplna uzdravila! Díky za to
Pánu Bohu, chvála za to Panně Marii!

Ze západních Čech. Vzdávám
nejsrdečnější díky božskému Srdci Páně,
jehož milostivou pomocí jsem dvakráte a
ve velmi nebezpečné nemoci zázračně
byl zachráněn. L. L.

011 Nov. Strašecí děkujíK. N.

011 Krkonoš vzdávají díky za
vyslyšení proseb.

Z Tovačova vzdávají vřelédíky
blah. Panně Marii Lurdské za zázračné
uzdravení dítka z oční nemoci, kterou
stíženo bylo. Po vykonání devítidenní
pobožnosti a natírání očí vodou Lúrdskou
bylo choroby zbaveno.

Z Brna děkujejistá osobazauzdra
vení od podobné nemoci po devítidenní
pobožnosti k Panně Marii Lurdské.

Z Rosenthálu děkujeE. S. za
mnohé milosti dosažené na vzývání bož—

: ského Srdce Páně a Panny Marie Filips

a J . N. za uzdravení bratra svého, kterýž Š
těžkou nemocí sklíčen a na lůžko dlouho

upoután byl. Vclikými bolestmi trápcn
byl a již jsme s odevzdaností do vůlc
Boží očekávali jeho smrť. Hledali jsme
však ještě útočiště u Boha a sice tím,
že jsme slíbili, že uzdraví-li sc bratr náš,
že to uveřejníme ve „Škole b. S. P.,“
což také zde věrně splňujcmc. Neskončené
díky vzdáváme b? Srdci Páně a P. Marii.

dorfské, jakož i sv. Josefa.
.-.»_—.Jistá rodina vzdává božskému

Srdci Páně a Rodičcc Boží Filipsdorfské
. nejvroucnější díky za vyslyšení modlitby

v těžké nemoci, která se hned první den
devítidenní pobožnosti nápadně v lepší

Š změnila, tak že ta jistá osoba v osmi
dnech z lože povstala a povinnosti do
mácí hospodyně vykonávati mohla, kdežto
se již ojejí uzdravení docela pochybovalo.

[" H.

Zprávy
Dost-ůj svému předsevzetí.

Všickni skoro rodičové svým jednáním
k tomu směřují, aby budoucnost dítkám
svým, seč jsou, zabezpečili, by je šťastný
viděli.

„Co bude z našeho Jeníka, kam
dáme Frantíka, k čemu by se hodil
nejlépe náš Josífek,“ tak přemýšlejí za
časté rodičové ve prázdných chvílích a
jsou velice bla-žení, pakli se toho nadítí ;.

5 ncpoželmal, za to však jim dopřál němohou, že dítky jejich výhodným za
městnáním zabezpečeny budou.

Než toto štěstí dítek založeno jest
na různých a různých podmínkách, jaké
jsou: nábožensko-mravné vzdělání rodičů
dle slov Kristových: Jaký strom, takové

[

ovoce; okolnosti osob, času a místa, do
kterých dítko přichází, dle slov žalmi
stových: Se svatým svat budeš a se
zlým se pokazíš. I stává se “tedy, že
mnohé dítky nedobrým návodem rodičů
a marnivými jejich často náhledy na
zlou cestu se dávají: za to zase jiné
dítky světem svedené do záhuby spějí.

V městě L ...... žijí jistí rodi
čové, jimž Bůh sice na statcích mnoho

kolik zdravých a čiperných dítek, které
jsou ten nejvzácnější dar Boží podle sv.
Jana, jenž dí: Ne z vůle muže, ani
z vůle krve, ale z Boha zrození jsou.
——Měli též jednoho hošíka, nadějného
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to klučínu, jemuž dle svého mínění až
dle “33011Sil péči věnovali a šťastnou bu- '
doucnost' připravovali. Synáček prospíval
pod bedlivým dozorem rodičů svých
v milosti a moudrosti a celé jeho počí
nání oprávňovalo k těm nejlepším na
dějím. Těla byl dobře vzrůstlého, byl
ducha nadaného a celým svým jednáním
dával na jevo, že ví, proč na světě jest
a jak chovati se musí, aby povinnostem
k Bohu a k lidem zadost' učiniti mohl.

Řemeslu, jemuž se vyučil, rozuměl dobře
a jen o to se mu jednalo, kde by se
měl svými vědomostmi prokázati, kde
budoucnost! svou založiti.

Bylt' tehdy ten nechvalný zvyk,
který až doposud mnohým neprohlé
davým rodičům se zamlouvá, že dítky
své posýlali anebo pouštěli do Vídně na
žkušenou, na to zapomínajíce, že čím
větší město, tím nebezpečnější pro mravný
život že jest.

Tak pustili i rodičové N . . . syna
svého do Vídně, jelikož sám ukazoval
k tomu chuť. O! kéž by mohla každá
matka tak sprovázeti své dítky na
cestách, jak to činila sv. Monika se
synem svým Augustinem, kterého ne
spustila z očí svých a raději snášela
s ním obtíže cest a stěhování se, aby
jen syna svého Bohu udržela. Zajisté,
že bychom měli více svatých Augustínů,
sv. Josefů a jiných svatých.

Syn- se vydal na cestu, když se
byl se svými rodiči srdečně rozloučil.
Rodičové nemohli jemu ovšem mnoho
cestovného dáti, jsouce nemajetni; avšak
předce od nich obdržel to, co dobrým
dítkám za nejvíce platí a co sám Bůh
svou štědrosti schvaluje. Obdržel předně
od nich spasitelná napomenutí, jako=
druhdy mladý Tobiáš, když se vydal
na cestu do Ráges, od otce svého na
pomenutí přijal. Pak přijal od rodičů
svých požehnání, které staví dítkám
dómy, pakli si ho tyto váži.

Slzy zaleskly se v očích rodičů,
slzy to otcovskou a,mateřskou láskou
posvěcené, které měly sloužiti synáč—
kovi za důkaz, že jej povždy ve vřelé
památce zachovají.

A mají příčinu rodičové ku pláči,
když s ditkami svými se loučí do ciziny
je posýlajíce; vždyť mnohý otec a mnohá
matka naposledy vidí dítě své rouchem
nevinnosti oblečené, mnohý otec a mnohá
matka naposledy vidí dítě své zdrávo
na těle a na duši. David král propustil
syna svého Absolona do Hebrónu, aten
se vrátil jako odbojník, který chtěl otce
svého s trůnu svrhnouti ——otec jej ži—
vého neviděl v_íce; onen otec v evanděliu
propustil syna svého mladšího do světa,
a ten přišel nazpět jako marnotratný syn.

Synu, nezapomínej nikdy na to
pravidlo života, že, kdo se Boha bojí,
pevně stojí a že „počátek moudrosti jest
bázeň Boží,“htak dokládala ještě matka
Josefovi; akdyž tento byl jim poslední
„s Bohem“ dal, ubíral se k Vídni.

Po delší čas uvažoval syn napo—
menutí rodičů svých a bál se Boha, a
pro Boha i svých představených: proto
dařilo se mu dílo a mistr jeho byl s ním
velmi spokojen.

Jsou-li lidé pohromadě, mluvívají
to neb ono, dobré nebo zlé; obyčejně
berou na řešeto lidi. Proto praví svatý
Tomáš Kemp.: „Kolikrátkoli jsem mezi
lidmi byl, vždy jsem menším člověkem
se vrátil,“ t. j. méně dokonalým.

Tak se mluvívalo i ve společnosti,
ve které se J. N. octl; a co horšího
jest, tam se mluvívalo s velikou zálibbu
o předmětu, _o kterém pravil sv. Pavel,
že by neměl u lidí ani jmenován býti.
Považují to ti někteří odchovanci velkých
měst za jakýsi druh vymoženosti nové
doby, že se osmělují stavěti se nad článek
šestý desatera, daného na hořeSinai,

_ jenž zní: „nesesmilníš“ — Zapomínají
i ti lidé na to, že co ruka Hospodinova
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psala, to nedovedou ruce všech smrtel- :
níků smazati na věky. U soudu se se _
všemi vyrovná Ten, jemuž od Otce dána.
moc souditi živých i mrtvých!

J. z počátku nerád naslouchal ta
kovým řečím a snažil se všemožným
způsobem, aby neměly na něho nižádné
moci. Srdce jeho bylo čisté, vůle dobrá:
kéž by ho byl jen ohradil pevnou zdí
—- modlitby. ,.,Se svatým s_vat budeš
a s pokaženým se pokazíš,“ toť osvěd
čená jest zásada žalmisty Páně. Tato
zásada osvědčila se i na nadřečeném

jinochu. Josef stal se obětí lidské při
rozenosti, která -— není-li podporována
milostí s hůry, o niž prosití dlužno -»—-
více ku zlému než k dobrému se kloní.
Zkusil to na sobě sv. Augustin v plné
míře, jenž ve svých „Vyznáních“ ote
vřeně nám to podal.

Řeči neslušné, které se napřed ji
noehovi nejen nelíbily, ale více se proti
vily, ty jej počaly zajímati; a jelikož
nelze dvěma pánům najednou sloužiti,
tedy v té míře,.v jaké sobě počínal
zamilovávati svět a rozkoše jeho, v té
míře ubývala láska jeho k Bohu av té
míře počal též na Boha zapomínati.

A to jest ta největší kletba na lidi,
kteří světu ve službu se zapsali, že jim
Bůh odebírá chuti k modlitbě, bez níž ;
jsou jako plavci bez vesla na moři. '

„Nebezpečno jest 'Dokládá Tertulián:

bez modlitby den tráviti,ježto se všech
stran nepřátelé nastražují a my bez
modlitby jsme bezbranní.

Tak i J'. ztratil chuť k modlitbě a

nechtě se modliti, zapomněl i na spa—
sitelná napomenutí rodičů svých. Lákadlo
světa se mu líbilo a on chytal po nich
nevěda, že jsou to jen nastrojené léčky
ku lapáni duší. Nešťastníkl dal se přelstít.
— Pryč byl pokoj jeho duše, pryč radosť
srdce jeho! „Jen dobré svědomí činí život
blaženým,“ praví sv. Ambrož, a již
pohan Juvenal praví: „Toť jest bláhy

vrchol: mysl, jenž ví dobro () sobě.“
—- Nevěděl J. více dobro o sobě; svě
domí jeho mocně se ozývalo, trpce jej
kárajíc a výhrůžky jemu činíc, jelikož
se stal nepřítelem Božím. — A hříšníci
nemají pokoje!

Kéž by byla věděla matka o té
změně syna svého! Snad by byly ty
její hořké slzy způsobily Opět proměnu
v duši jeho, snad by se byl opět poznal
a žil znova život spravedlivých. Než s ta
kovými věcmi se děti obyčejně nepochva
lují a takto upadávají ještě do většího
neštěstí. Pravít' sv. Augustin: „Bez Tebe,
o Bože, nejsem leč vůdce do bezedny.“

Neměl již J. ve Vídni pokoje a
myslil, že, odejde-li odtud, že bude opět
šťasten a spokojen; avšak zapomínal na
to, že všudy sebe samého vezme a se
sebou i toho červa, který uvnitř hříšné
hryze, ať jsou kdekolvěk.

Opustil tedy Vídeň, která vykopala
hrob jeho nevinnosti aji též pochovala,
a odebral se do Říma. Zde doufal na

leznouti to, čeho svět nikdy dáti nemůže,
totiž pokoj; neboť srdce naše nenalezne
pokoje, dokud nespočine v Bohu. On

- ale byl tak řetčzí svých náruživostí
spoután, že nedovedl sprostiti se jich,
a hříšný život, který ve Vídni započal,
i v Římě vedl dále.

Kdyby rodičové byli. znali duševní
stav svého syna, byli by jej zajisté poká
rali a potrestali, byli by všech prostředků
vynaložili, aby jej přivedli na cestu
pravou, bohumilou. Než co rodičové ne
mohli pro vzdálenost od syna a nepo
vědomosť jeho chování se, to vykonal
Bůh sám, jenž rodiče na místo své po
stavil a'jim pomocí svou nápomocen jest.

Onemocněl v cizině syn, onemocněl"
těžce; to byl ten první posel lásky Boží,
který nechce smrť hříšníka, ale aby se
polepšil a živ byl. Právě na bolestném
lůžku měl poznati sebe a měl učiti se
znáti Boha; vždyť to jest to místo ato
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jest ta doba, kdy každý nucen jest se
Salomounem o světských rozkošech zvo
lati: „Marnosť nad marnosti a všecko
jest marnost“

Nemoc se horšila a stala se nebez

pečnou; a v této opuštěnosti od celého
světa, jemuž tak snažně sloužil, rozpo
menul se na toho přítele, který nikdy
neopouští, který sám pravil, že nepo
třebují zdraví-lékaře, ale nemocní. On
pozval -k sobě sluhu Páně, aby sňal
s něho tu velikou tíž

posilnil tělem a krví
pro naše spasení na

Ježíše Krista, již
kříži vylíti ráčil.

Napřed se zpovídal a zpovídal se
skroušeně, želel ze srdce pádů svých.
A když zpovědník jemu navrhoval, aby,

' pak-li Pán Bůh jej pozdraví, na podě
kování opět šel k sv. zpovědi, tu slavné :
předsevzetí učinil, že-tak se stane a že
již lehkomyslného života svého zanechá.

A Bůh ho skutečně uzdravil, dal
jemu příležitost, aby předsevzetí svému
dostál a vděčnost svou k tomu dárci

všeho dobra na jevo dal. '
Jinoeh těšil se z té milosti velice

a zdál se znovuzrozen býti 'dle těla i
dle duše. S radostí rozpomínal sobě, že
drahé své 'rodiče opět spatří a že jim
bude vykládati, jak od Boha. těžce na
vštíven byl nemocí, a v mysli své dě
koval Bohu ze srdce.

Než s postupem .zdraví kráčela i
jeho zlá vůle opět. Úplně jsa již zotaven',
opustil Řím, který ho na předsevzetí
učiněné upomínal, kdykolvěk se na ne
mocnici podíval, v níž na bolestném lůžku
ležeti musil, a odešel do Milána. Zde
nalezl zaměstnání u jednoho pána a
odevzdával se ve prázdných chvílích dří—.

svědomí a aby llO'

vějšímu zlému životu. Svět mu byl pánem,
o Boha se nestaral více. Svědomí jej
znepokojovalo upomínajíe jej na učiněné
předsevzetí; avšak jinoch na to nedbal.

Jednoho dne byla ohlášenav Miláně
na jistém místě muzika. To se rozumí, .

Í

|; vzmáhá úcta k Rodičce Boží.

že náš jinoch při ní musil býti. A co
by se jemu též mohlo státi? Byl toho
večera samá radost“, nalezal se v tom
nejrůžovatějším rozmaru. Zdráv byl, ká
ratele nad sebou neměl; tedy hejsa, hop!

Přišed do hostince občerstvil se

poněkud, a když hudba počala hráti,
požádal jednu holku o tanec, která hned
připověděla a vstala. Jakmile se chtěli
pustiti v rej —vlastníť to jeho výpověď
— napadlo mu rouhání proti Bohu a
on se nad svým předsevzetím jen usmál:
v tom však vychrlila se z něho proudem
krev a on sklesl na zem. Na polo mrtvého
odnesli jej do nemocnice. Bůh nebývá
posmíván.

Když byl Opět poněkud pookřál,
poslán byl do Vídně a odtud do svého
rodiště L., zárodek smrti v sobě nesa.
Ulehl hned na lůžko, smířil se s Bohem
a odešel k soudu. Kéž tam našel milo
srdného soudce!

Dobře napomínal mudrc Aristoteles,
abychom pozírali na rozkoše ze zadu, ne

= však z předu, t. j. když odcházejí, ne
' však když přicházejí. Tu zajisté po

známe, že ony jsou_dle Seneky podobny
šelmám a dravcům, jenž pány své roz
trhávají a sápou. Svět když člověka
využitkoval, pak ho opouští a odkopuje
jako neužitečnou věc, a Bůh o takového
vyžitého člověka též nestojí. Kam pak
takový přijde? Bůh ovšem rád přijímá
naše pokání, _ale nezajistil nám proň
ani zejtřejšího dne: tedy plňme slib na
křtu sv. učiněný a tak si zajistíme dobrou
věčnost. To nám hlásá i kniha Ecel.
12,13.: Boha se. boj a příkazy
jeho zachovávej, nebo to jest
všelik ý člověk. FrantišekHradil.

Z Vrehoslavic na Hané. Jesti
zajisté velmi chvály hodno, že i v našem
kraji se v poslední době valně “"

Budiž za

to Pán Bůh pochválen, že se četná
seřaďují bratrstva mariánská i u nás



a v okolí našem ktomu účelu, bychom
společnou modlitbou ctili, vzývali a po
zdravovali Matičku Boží. O mnohých
ale slavnostech ku poctě nejblahoslave
nější Panny Marie uspořádaných při—
nesla již překrásné zprávy „Škola B. Srdce
P.“ Budiž i nám dovoleno, ač již hodně
pozdě, několika řádky zmíniti se o slav—
nosti velmi významné a spolu dojemné,
již ctitelé Panny Marie ve farnosti Vrcho
slavské zařídili o svátcích svatodušních
roku minulého. Přičiněním našeho ve

lebného pana faráře byla u nás ve svátcích
těch slavena sv. missie duchovními Otci

ze řádu božského Vykupitele a sice
z Černé u Litovle. 'Ducliovních hodů

těchto použili mnozí ctitelé marianští a
požádali důstojného pana faráře našeho,
by k zvýšení slavnosti sv. missic opatřil
krásnou sochu lurdské Panny Marie.
Týž milcný náš pastýř duchovní vy
hověl s ochotou největší této žádosti a
socha nákladem 200 zl. došla v pravý
čas do

sochy této ustanovena na neděli svato—
dušní. Všechny panny z celé farnosti
počtem 180 v bílých šatech vystrojené
a náramně množství lidí (načítáno více
než 4000) dostavili se ku slavnosti a
socha Matky Boží byla z farního domu
ve velkolepém a dosud u nás nevidaném
průvodu okolo celé osady od panen do
ehi'ámu Páně přenešena a na boční oltář
růženské Panny Marie postavena, kdež
ji vdp. pt. rektor posvětil a církevním
způsobem k uctění a ku vzývání odevzdal.
Každý, kdož překrásnou sochu tu spatřil,
byl mile překvapen a nemohl se ubrá
niti mocnému dojmu a' pohnutí. A což

Vrchoslavic. Slavnosť svěcení

teprve, když počal řečniti veledp. svě
titel, když výmluvnými slovy mluvil
o úctě P. Marie, 0 zázračných událostech,
jakéž se udály přímluvou Matky Boží
v Lurdech!

V slzách, když dp. pt. rektor církev sv.
a jednotlivé stavy do ochrany a při—

Všichni posluchači tonuli
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mluvy Matky Bož1 odporoučel. Hlasitě
a s pláčem slibovali jsme, že zůstaneme
co živi budeme věrnými ctiteli, vděč
nými dětmi tě dobré a mocné Matky
nebeské. chž Bůh, bychom dostáli až
do smrti tomuto slibu svému! Ku konci

kázaní zanotěn a zazpíván chvalozpěv
P. Marie: „Magnifikat“ a uděleno po
žehnání s nejsvětější Svátosti oltářní.

' Všem dobrodincům, kteří přispěli ku slav—
nosti této voláme: „Zaplať a žehnej Bůh
zde a. na věčnostií“

Slavnost“ sv. dětství vc l'ar
ností Val.-)lezii'íčské. Farnícinaši
dočítají se ze „Školy“ různých zpráv,
co v té neb oné osadě ke cti a slávě

Boží vykonáno. Aby také o své farnosti
něco četli a potěšeni byli, umínil jsem
sobě popsati první slavnost sv. Dětství,
která nad očekávání se vydařila. Již na
samém sklonku minulého roku počalo
farní duchovenstvo zaváděti spolek sv.
dětství. Jak z kazatelny rodičům, tak
ve škole dítkám nešťastný osud po
hanských dětí v Číně líčen, spanilomyslný
účel sv. dětství vysvětlen a vstoupení.
do spolku "vřele odporučováno. Slova
duchovních nezůstala bez účinku; mládež
plna soucitu k nebohým dítkám po
hanským valně se přihlašovala; mnohé
přilákal krásný obrázek. Přišly vánoce
a na svátek sv. Jana ohlášena, jak sta
novy praví, slavnost pro dítky v kostele.
Ačkoli v ten den pro silné náledí cesta
nebezpečná byla, předce se sešlo mládeže
z celé rozsáhlé farnosti veliká síla. Ško

láci vedeni pány učiteli s prapory, též
dítky Mariánské doprovázeny dvěmi se
strami řeholními se svou korouhví přišly.
Ch'ám Páně byl naplněn.

Pobožnosť započala promluvou ku
dítkám. „M. d.! Dnešní tato slavnost'
platí vám. Máte se dnes radbvati, nebo
narodil se Ježíšek, největší váš přítel.
Pán Ježíš dítky velmi miloval pro jejich
nevinnost a rád je u sebe míval. Když



jedenkráte po mnohé práci odpočíval,
přivedly k němu matky své dítky. Apo
štolé jim bránili, že Pán Ježíš je unaven,
aby podruhé přišly. Než Pán Ježíš pravil
jím: „Nechte maličkých přijíti
ke mně a nebraňte jim, nebo
jej ich je království nebeské“
A vzal je na lokty své, celoval je a
žehnal jim. Hle, 111.d., jak Pán Ježíš
nevinné dítky miloval! I vás on miluje
a má dnes obzvláštní z vás radost', že
při tak zlé cestě jste k němu do chrámu
přišly. I Vám žehná, i vám praví, že
Vaše je království nebeské.

Pán J ežíš napomínal všecky, aby
maličkýmneubližovali.„Vizte, abyste
nepohoršíli maličký ch;

“pravím vám, že andělé jejich
vždycky patří na tvář Otce mé
ho, který v nebesích jest.“ Spa
sitel náš hrozí trestem všem těm, kteří
by maličkým škodílí. „Běda to mu,
kdo by poh'oršíl jedno z pacholat
těchto, které ve mne věří; lépe
by mu bylo, aby zavěšen byl
žernov osličí na hrdlo jeho, a on
pohřížen byl do hlubokosti!“l
Tak se vás, m. d. zaujíma P. J., ne
vínnost' vaši pod zvláštní ochranu andělů
strážných staví a hrozné „běda“ vyslo
vuje nad těmi, kteří by vás o čistotu
a pokoj duše oloupili.

O poznejte z toho, jaký přítel v J G
žíškovi vám se narodil! — Zítra koná

ských, které ukrutný Herodes dal za
vražditi. Málo zajisté si vážil ukrutný
král životů malých ditek.

nebo

ského.“ O kdyby celý svět znal Spa
sitele, kdyby všichni lidé věřili v Pána
Ježíše, pak by se po celém světě všem
dítkám vedlo dobře jako vám. Než jak
mnoho je lidí, kteří s námi vánoce ne
slaví, kteří se neradují z Krista Pána
narození, jak mnoho je pohanů! Tito ne
znají vysokou cenu duše lidské a proto
si ani neváží _žívot'avlastních dětí atak
ukrutně s nimi jednají jako Herodes. Na
vlastních dětech dopouštějí se rodičové
hříchů do nebe volajících. Kolik tisíc
slabých těch tvorů hladem a zimou hyne!
Kolik“ jich ve vodách utone, kolik od
zvěře a ptáků bývá roztrháno! Člověk
ve své zaslepenosti tak hluboce může
klesnouti. Zda-lí to dravá zvěř činí?

0 jak tu kvílí božské Srdce Pána
Ježíše, tohoto přítele dítek! Jak toužebně
si přeje Pán Ježíš, aby i pohané svaté
evandělium poznali a z bludů modlářských
vyvedení byli, aby i u nich věk dětský
posvátným byl.

Aby toto přání Pána Ježíše se vy—
plnilo, založen jest spolek sv. dětství.
Na vás pak, milé děti, jest, abyste za
ubohé dítky pohanské se modlily a pokud

možno měsíčně 2 kr.

misionáře v těch krajinách pracující pod
porovaly. O nemůžete se Ježíškovi více
zavděčiti, než když do spolku sv. dětství

rodičům vašim

; vstoupíte! Milé děti, řekněte mi: „Milu
jete Ježíška? Budete se denně modliti za

.. pohanské děti? Budete krejcárky sklá
eírkev sv. památku mlaďátek Betlém- , dati?“ — Děti hlasitě slibovaly a hned

se modlily třikráte Zdrávas Maria 5 při
davkem: „Svatá Panenko María, pros

Než od té chvíle, co Pán J ežíš dítky ';
pod ochranu svou přijal, sám stav se
maličkým paeholetem, posvěceno jest
dětství a křesťané naučili se od Syna
Božího vážíti si nevinných dítek; nebo
On pravil: „Neobrátíte—li se a ne
budete-lijako maličká pacholata,
nevejdete do království nebe

za nás i- za ubohé dítky pohanské“
Na to v kaple, kde Betlém postaven

byl, sloužena zpívaná mše sv., při níž
ctih. pp. bohoslovci posluhovali a dítky
nové vánoční písně dvouhlasně prozpě
vovaly. („Nastal přeradostný čas, Chtíe,
aby spal, Vítej nám Bože vtělený“).

Pobožnosť se skončila sv. požehnáním
u i__hlavníhooltáře a líbáním Jezulátka,



při čemž dítky zapěly; „Slyšte, slyšte
pastúškové,“ a „Narodil se Kristus Pán“
Ofěrou při tom líbání sebráno pro sv.
dětství 5 zl. 90 kr. Dejž Bůh, aby spolek
sv. dětství tak spanilý pod ochranou
božského dítěte zkvétal ku spáse dítek
našich i pohanských! „,

Zpráva z pout-ního míst-a
Žarošického v roce 1881.
všiml jsem sobě Vašich stezků v č. 12.
božského Srdce Páně, že jste totiž bo
hužel!toliko z Vranova obdrželi
zprávu podrobnou o návštěvě letoší
poutních míst na Moravě, a neváhám,
ačkoli se nerád chlubím, leč slabostmi
svými, Vám též o návalu poutníků
v Žarošicích, ač jen povrchní zprávu
podati. Mimo rok milostivý 1875, kdež
při přítomném počtu kněží a zpovědníků
devíti po dva dni bylo přes 2000 ko
munikantů v ten mariánský den (Jména
této P. M.) neznám po celý 251etý čas
svého duchovního úřadování zde většího

návalu poutníků, nežli v tomto roce,
kde pro nedostatek výpomoci přemnoho
poutníků bez přijetí sv. svátostí od i\Iatky
Boží k mému zármutku se odebrati

přinuceno bylo. Celkem navštívilo od na
nebevstoupeni Páně až do slavnosti ne
poškvrněného početí bl. P. Marie k zá
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před slavností SS. věrovčstů Cyrilla a
Methoda, jak za to mají, po svém
návratu v noci ze Zarošie mocnou pří

mluvou Matky Boží před neštěstím za
chráněni byli, každoročně s posvěcenou
soškou P. Marie průvod kající do Za
rošic vykonati, ——kterémuž slibu také již
letos 4. července v hojném počtu shro
mážděni věrně dostáli. Ostatně musím

; podotknouti, že v tom hore vykázaném

věrce jubilea, kde důstojný pan farář ?
Dambořický s poutníky asi 400 sem
se dostavil a závěreční pobožnosti svou
vykonal—podle poznámek kostel
níků a udání starších bratrů,
jak z Moravy tak i z Uher poutníků
v počtu 18937, komunikantů bylo (dle Ě
počtu s. partikul) 5941, kněží výpo
mocných (krom Archlebovského ókrát)
36. Poutníci z Vrbic a z Klobouček

blíže Bučovic umínili sobě, jelikož
ve strašné noci 4. července 1880 v tom

děsném hromobití a vychřiei, t. j. vden

počtu poutníků do Žarošic příchozích
nejsou zahrnuty ty malé houfky ctitelů
Marianských z blízka, kteříž vyjímaje čas
žní a nejpilnějších polních prací, téměř
celou dobu letní až do pozdního pod
zimku po 30 až 40 počítaje, každou
neděli sem se utíkají. Konečně již ně—
kolikráte vyzván, vidím se nucena a
nemohu dále mlčením pominouti podivnou
zajisté událost uzdravení na zrak trpí
cího, téměř, docela slepého dítěte asi
131etého z Nových Hvězdlic. Dne 8. září
v milostivěm létě 1875 dostavil se Jan

Povolný, obchodník v té osadě s pout—
níky do Zarošic s tím tehdáž opravdu
politování hodným dítětem, zaslíbil ho
Matce Boží, představil se s ním i na
faře a dav na oběť mše sv. prosil, aby,
jelikož pomoc lidskou již za marnou
uznává, za jeho uzdravení u Matky Boží
se modlitby a oběti vykonávaly. Stalo
se dle jeho přání aděvčátko již na zpá
teční cestě prohlédlo, od té doby po
znenáhla na zraku docela jest uzdraveno.
V roce 1877 i v roce 1879 i v tomto
roce dostavila se sem 10. září sama

o sobě, dala na oběť na poděkování
a zhledána docela zdravá a tvář její
sličná, vyjasněná, čte, píše, šije výborně
ku radosti svých rodičů a prosí i pro
budoucnost za přímluvu u Matky Boží,
nebo má jistě za to, i její příbuzní, že
mocnou Bohorodičkou byla uzdravena_
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Zájmy Krista Pána v různých zemich.

Řím. Svatý Otec nepřestává do
volávati se neodvislosti a svobody apo
štolské stolice římské a vyslovuje při
každé příležitosti, jako posledně opět
v odpovědi své ku blahopřání kardinálů
k vánočním svátkům a novému roku,
pevnou důvěru svou, že církev zvítězí
nad zlobou nepřátel. Aby vláda'italská
odňala katolíkům jiných států příčinu
ke stížnostem, rozpustila všecky spolky
proticírkevní.
spolky se rozejdou, ale jejich členové
nepřestávají přece brojiti proti všemu,
co s Bohem, vírou a církví souvisí. Za
důkaz, jak špatně jest svědomí vlády
italské, může sloužiti i ta okolnost, že
má stále strachy před nepřátely. Nejprve

„ báli se Francie, pak zase Rakouska, tu
Opět Bismarka, že zakročí ve prospěch

Ale co to vše platno? Í

%

!

svatého Otce a ve strachu tom nepo- 3
mýšlí, aby napravila křivdy — příčinu
to svědomí zlého —- ale chce rozmno
žiti počet vojska o 150.000 mužů, tak .
že by italská branná moc čítala pak
4,800.000 mužů. Peněz prý mají k tomu
dosti. A lid naříká-na bídu a těžké daně!
Dne 9. slaven jest den úmrtí krále
Viktora Emanuele a dne ]6. konala se
i církevní slavnost smuteční za úča
stenství ministerstva, úřadů, sboru di
plomatického atd. _

Německo. Vláda německá“uka—
zuje přece poněkud smírlivější smýšlení
k církvi katolické, což dokázala obsa
zením biskupského místa ve Fuldě, a ;
jedná též oobsazení ostatních biskupství :
Míinsteru, Osnabriicku a Vratislavi. V po
lovici ledna podala vláda sněmu pan—
skému návrh zákona, jímž příčiny sporu
s církví částečně mají býti odstraněny.
Zejména mají biskupové schopnost kan—
didátů kněžstva sami 'zkoušeti, duchovní
mohou volně svůj úřad konati i v sou
sedních farnostech vypomáhati a pří
spěvky od státu mají sejim zase vypláceti.
Strana katolická není s těmito drobty ?
spokojena a naléhá na úplné odstranění 3_
zákonů proticirkevních.
jaksi má strach a opevňuje břeh mořský

Též Německo :

na severu, v Kielu nákladem velkým
vojenský přístav a činí
bytným. Sněmu předložen již také roz

prý ho nedo

počet, v němž nalézá se i položkai

90.000 pro zvláštního pruského vyslance
u sv. Otce. Patrný to důkaz, že vláda
upřímně pomýšlí na zjednání smíru
s církví katolickou a sv. Otcem.

Rakousko. Jako počáteklepší
péče o většinu katolického lidu rolnického
podala vláda návrh zákona o upravení
dědičného řádu sedlských statků, “dle
něhož vtom případu, kdy hospodář sám
neurčil pořádek posloupnosti, uvazuje se
v držení usedlosti nejstarší syn, usedlost
nesmí se rozdrobiti a úřad sám ustanoví
podíly spoludědiců tak, aby držitel mohl
obstáti a nebyl nucen grunt prodati.
-V poslední době vzmáhá se mezi kato
lickým lidem ruch petiční. Všude se
chystají a 'podpisují k říšské radě žá
dos'ti o zákonitou ochranu dne nedělního
a svátečního a-bylo by přáti, aby se
všude tak dělo. Spůsobem tím by lid
sám vydobyl si právo svěcení dne svá
tečního a zajisté by si pak práva toho
více vážil ke vlastnímu svému prospěchu.
Co to stálo církev katolickou práce a
námahy, než vydobyla těch několik
volných dnů a zlepšila takto smutný
osud otroků. A nynější moderní otro
káři, kteří dávají si říkati „živitelé lidu
a milostpáni,“ zase by rádi tentýž lid
uvedli ve starou porobu pohanstva. I v
ohledu školství chystá prý vláda některé
návrhy, kterými by se konečně upra—
vila otázka školství v tom smyslu, že
by v některých zemích stanovila se ná
vštěva šestiletá; v jiných by se pone—
chalo vůli rodičů, chtějí-li dítky po
sílati do školy 6 neb 8 roků. Snad nei
bude také zapomenuto, aby škole národní
vrácen byl ráz náboženský dle přání
lidu. Na jihu říše propukla nespoko
jenost obyvatelstva s vládou rakouskou
v hotové povstání. Praví se arci, že cizí
agenti pobouřili lid proti vládě, ale tu
šíme, že toho ani nebylo třeba. Lid ka
tolický a křesťanský vůbec, který po
máhal vojsku rakouskému dobývati zemi
bosenskou a jí upokojiti, domníval se, že
také nalezne uznání. Zatím však vidí,
že vinou snad Maďarů, přátel to tureckých,
všude nadržuje se Turkům a mohame
dánům. Rolníci domnívali se, že za ja
kousi náhradu stanou se vlastníky půdy,
kterou po staletí vzdělávají; zatím ale
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ponechána bude Statkářům, kterým rol- í krámy, hospody židovské a takto způ
níc1 mají třetinu úrody odvádětij Místo ' 30b“ židům leilčnXCIlšk0(l- Vejsko zjed
řeěi lidu (srbské) užívá se na úřadech Dalo konečně pořádek. Rozumí se, ze
němčiny a maďarčiny, k tomu ještě ten židé jak obyčejně vedou pro to velky
odvod k vojsku v zemi neslýchaný, "nářek a zednářské novmy _)lmpomáhají
(V TlU'OCkUjen mobamedáni jsou v0— a vybízí ke sbírkám na ubohé oběti ná
láni k vojsku) — dosti to příčiny k ne- silí; tak posledně i v Anglii samikato—
spokojenosti. Kéž podaří se vládě l'a- , líčtí biskupové prý se vyslovílipro ochranu
kouské nejen povstání bez velkého krve =židů utiskovaných a vybízeli ku sbírkám.
prolévání potlačiti, ale také příčiny ne- Arci přede vším by se měli Angličané
spokojenosti odstraniti, aby ubohý lid ujímati svých utlačovaných spoluobčanů
po 400lcté porobě naučil se Rakousko v Irsku. Kdyby to byli židé, dávno
považovati za svou vlast! již by těšili se úplné svobodě. Bohužel

V Rusku mluví se také 'o zjed- jsou to katolíci a ti utiskují se dále.
nání smíru se svatým Otcem a 0 po— Arci není pak divu, že mstí se na svých
volání vypovězených kněží ze Sibiře a utískovatelíeh n1čí<zelodě,budovyavulžec
obsazení uprázdněných stolců biskup- veškerý majetek svych anglických pánu 'a
ských. Na jihu Rusi opakují se časem zejména vlády angl. Spravedlnost stan!
výtržnosti proti židům, arci na mnozc 'flll'CCI'ío. Sultan nařídil, aby
vinou židů samých, kteří svou lichvou ku provedem rovnoprávnosti také kře
a. vydíračstvím přivádí lid křesťanský na , sťané byli povolání ke službě vojenské,
mizinu. K větší výtržnosti došlo to ve & za tou příčinou dal provésti sčítání
Varšavě, kde jístýdžidovský taškář, jsa lidu. (jím více sultán ztrácí své svrcho
ve chrámě na zlodějství polapen, chtěl vanosti v Evropě, _tím více snaží se,
zachovati se křikem: „hoří!?“ Nastala aby obhájil ji v Africe, ajeho přičiněním
strašná tlačenice, při níž 40 lidí jest štvou se tamnější kmenové k zášti a
umačkáno a přes 100 raněno. Íltozbou- nepřátelsví zejména proti Francouzům.
řený lid vrhl se na domy a k 'ámy ži- Avšak všecky známky ukazují, že tu—
dovské, vytloukal okna, loupil a ničil recký půlměsíc kloní se k západu.

V měsici únoru
nnodlelne se. aby P. Klaudius ae lu Kolombiěre prohlášen byl

za blahoslaveného.

333% (N13atín působení etih. P. Klaudia. C.)
»g'iO tomuto úmyslu zavdala příčinu dveusetletá památka svaté smrti P. Klaudia.,;

,'ĚŠŠ; de la Kolombie-re, dne 15. února 1682. Podle svědectví blah. MarkétyÍ—D vešel P. Klaudius téhož dne do nebe a my tedy nemůžeme lépe památku
jeho oslaviti, než když budeme božské Srdce Ježíše prositi, aby samo uká

,-zalo slávu svého pokorného sluhy. Božské Srdce Páně jest tak dobrotivo, že
všecky naše prosby vyslyší, zvláště ty, které souhlasí s jeho přáním a úmysly.
K těmto přáním a úmyslům můžeme zajisté počítati oslavu sv. řeholníka,

jenž všemi silami pomáhal úctu k božskému Srdci Páně rozšiřovatí. Aj, ona zbožná
panna Markéta, jíž se nejsv. Srdce Ježíšovo zjevilo, byla brzo za blahoslavenou
prohlášena a k uctívání odporučena církví, touto tlumočníci věčné pravdy. Aby
se té cti dostalo i P. Klaudiovi, dovoláváme se důkazů podaných samým Spasitelem
naším a bl. Markétou o jeho svatosti a přidáme ještě vroucnou modlitbu tento
měsíc, abychom vyžádali prohlášení jeho za blahoslaveného.

A kdo vlastně byl P. Klaudius? Než uvedeme důkazy jeho svatosti, vy—
líčíme několika řádky celý jeho život. P. Klaudius narozen 164.1ve Sv. Symphorii
d'Ozon, mezi Lyonem a Viennou ve Francii, vstoupil jako dvacetiletý jinoch do
řádu tovaryšstva Ježíšova. Byl velmi nadaným, znamenitým kazatelem. Bylť on
muž pevných zásad, živého a vznešeného ducha, cituplného srdce, samá. libeznosť

.“'“-—
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a skromnost, tak že každý, kdo s tímto knězem, plným Ducha sv., obcoval, musil
míti k němu úctu a lásku.

Všecky jeho spisy dýchají toliko zbožnost; neboť každý, kdo je přečte,
musí zvolati: To jest řeč, to jsou myšlenky muže svatého! Pravidla řeholy to
varyšstva Ježíšova jsou obtížná a přísná, a aj P. Klaudius zavázal se v 34. roce
slavným slibem, že bude všecka pravidla své řeholy až do nejmenšího zachovávati.
Ze slibu svému dostál, dosvědčují duchovní i laikové, dvořané i řeholníci. A tohoto
moudrého a svatého kněze vyvolil Bůh a povolal jej ku bl. Markétě, aby mu
obdržené milosti svěřila, a on ji v úctě a pobožnosti k božskému Srdci Páně
podporoval. Blahoslavená Markéta píše o něm následovně: V trápeních a obavách,
jaké jsem měla, zakusila jsem přece stálého pokoje srdce. Měla jsem se poraditi
s učenými muži, ale nikdo z nich mne neupokojil, až konečně _sámBůh mi poslal
P. Klaudia. Božský mistr můj slíbil mně, že mi pošle muže, kterému mám všecky
poklady a milosti nejsv. Srdce zjeviti. Když onen svatý muž k nám po prvé
přišel a k nám promluvil, slyšela jsem uvnitř hlas řkoucí: „Ejhle, to je onen
muž, jehož ti posílám.“ Hned při první sv. zpovědi mluvil _semnou tak, jakoby
věděl o všem, co mně bylo zjeveno a tu jsem poznala vůli Boží. On mne po
učoval, abych si těch nesmírných milostí vysoce vážila, a dával mi zároveň pří
ležitosť ku pokoře a sebezapírání. Jednou, když u nás ve klášteře sloužil mši sv.,
prokázal mu Pán velikou milost' a mně také. Když jsem přistoupila ke stolu
Páně, ukázal mi Pán své nejsv. Srdce, podobné ohnivé peci; pak mi zjevil ještě
dvě jiná srdce, která se ponořila v Jeho nejsv. Srdce, a pravil: „Tak spojuje
má láska tyto tři srdce na vždycky.“ Z toho ze všeho lze poznati, že Bůh chtěl
své nábožné služebníci ukázati, aby P. Klaudius jí byl podporou, vůdcem její
duše a ve všem, co se týká nejsv. Srdce Páně. Než Spasitel ještě zjevněji ukázal
vůli svou. Zádal totiž, aby byl ustanoven svátek nejsv. Srdce Páně, a oznámil
Markétě, jakou pomoc jí poskytne onen svatý řeholník. Než nechcjme bl. Markétu
samu mluviti o jejím zjevení. Píše následovně: Když jsem trvala na modlitbách
před velebnou Svátosti v oktávě Božího Těla, dostalo se mi nesčíslných milostí
od Jeho lásky. I pravil mi Spasitel: „Nemůžeš mi větší služby prokázati, než
učiníš-li, co jsem od tebe často žádal.“ Pak objevil .mně své Srdce a pravil: „Aj,
tot' ono srdce, které tak lidi milovalo, že ničeho nešetřilo a se takořka samo zničilo,
aby jim lásku svou ukázalo, a místo vděčnosti dostalo se mu nevděku, zneuctívání,
svatokrádeží, cbladnosti a pohrdání, jak se chovají ke mně ve velebné Svátosti.
A proto žádám, aby ustanoven byl zvláštní svátek ku napravení všech urážek
mému Srdci učiněných“ — „Ach, Pane můj, na koho se s tou žádostí obracíš?
na ubohého tvora, na ubohou hříšníci, aby tvé zámysly ve skutek uvedla? Udej
mi, o Pane, prostředek, abych mohla vůli tvou vyplniti.“ „Obrat se na sluhu mého
P. Klaudia, a řekni mu ode mne, aby co možná učinil a tuto pobožnosť zavedl
a mému srdci tu radosť způsobil. Nechať'sc nedá odstrašiti překážkami, které se
mu naskytnou.“ Tak uvedla zbožná Markéta ve jménu Ježíše Krista zbožného
kněze P. Klaudia v tuto slavnou a velikou misii. On pochopil rozkaz Boží a
zasvětil především sebe samého službě božského Srdce, 21. června 1675.

Od té chvíle neznal P. Klaudius krásnějšího a líbeznějšího zaměstnání, než
rozšiřovati úctu a lásku k božskému Srdci Páně, až do své smrti, která konec učinila
jeho ctnostnému životu vezdejšímu. Zemřel tam v Paray, kde Spasitel jej za svého
apoštola byl vyvolil, dne 15. února 1682. Tělo jeho jest v dřevěné rakvi pochováno
v budově klášterní, vzdáleno pozornosti lidu, kdežtovpozůstatky bl. Markéty jsou
ve chrámu v Paray—lc-Monialk uctívání vystaveny. Zádnému není však zakázáno,
uctívati a vzývati tyto dva vroucně milované žáky božského Srdce Páně, ana
prosvítá naděje, že v nejbližším čase sv. církev, vyzvána prosbami celé Francie
a všech ctitelů nejsv. Srdce, postaví na oltář pozůstatky toho, jehož Spasitel sám
svým věrným sluhou nazvati ráčil a jehož opravdu jako zvláště milostmi obdaře—
ného apoštola božského Srdce Páně, jako vzor a pevnost kněžstva, řeholnictva
a všech ctitelů božského Srdce Páně považovati můžeme.



Odpustky100dnízadobréčinykonanénatyúmysly.

„ _ Apoštolát modlitby čili společnost přátel J_ez1s_e_l(rista.

Měsíc únor 1. P. 1882.
Aby P. Klaudius de la Kolombiéré—prohlášen byl za hlahos'aveného'

: _ O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
iVSCCkymOdlitb33 práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
Áktel'ých se ustavičně na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je obětují za
idosažení MÍIOSÚ,aby veřejně byl uctíván apoštol, jehož jsi o Ježíši
:sám byl VyV01ilrozšíříti úctu božského Srdce svého. DOpomoz o Pane

...__.__ ___r-vj a)

((E—77 , _ __ ((F9

loslavití sluhu svého, jenž všecky síly své obětoval slávě Tvé. Amenu
Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho

sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši
Ěrakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

! O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
i

iorodujte za nás!
Dne Obzvláště ale odporučuje se:

]. So. Ignáce, mč. 107: Církev sv. na Východě. Odvrácení pohor
šení a neškodnosť pomluvy. Misie tuzemské. Za pokoj v rodině.

?. Očišt'ování P. JVIttl'ic (fů'(nnm'c):Ucta, důvěra a láska k Boho—
rodičce mezi Slovany. Matka dobré rady. Císař a král náš.
Sťastný výsledek zkoušky. Uzdravení nemocné osoby na pří
mluvu Panny Marie Lúrdské. Obrácení opilce a smyslníka.

3. Sv. Blažeje, lze/cp. mě. 37 6 : Horlívost' apoštolátu modlitby. Roz—
šíření a obnovení úcty b. S. P. v zvcmích slovanských. Kře—
sťanské vychování dítek dvou rodin. Sťastný vysledek zkoušky.

4. So. ():/zdřeje Komín-í, bskp. 73 73 : Setrvalost“ v dobrém za doby
vánoční obráceným. Křesťanští obchodníci, by se těšili z po—
žehnání Božího. Spolek dětství Ježíšova. Za jisté hříšníky.

5. So. lÍa'ty, p. m. 252: By se katolíci varovali hříšných rozpu
stílostí v těchto dnech! Misie za mořem a povolání k nim. Herli
vosti apoštolské misionářům asijským. Za pokoj v rodině.

6'. Sv. Doroty, ]). mč. 280: Kongregace Mariánské v Cechách.
Bratrstvo sv.-Cyrillo-Wíethodějské by zkvětlo! Odevzdání se do
vůle Boží. Napravcní poměrů náboženských v jisté farností.

7. So. Romualda, řek. 702 7: Podporování katol. tisku prací, odbí
ráním, čtením a rozšiřováním dobrého čtení. Vypuzení špatných
listů z jednoho okresu. Obětavosť křest'. Uzdravení několika osob.

8. S17.Jana z Mat/iy, řek. 1213: Novomanželé. Povinnosti stavu
manželského ze stanoviska křesťanského, rodinného a hospodář
ského. Požehnání Boží v rodinách. Za zdraví duch. pastýře.

9. So. Apollonia, 17. m. 249: Křesť. panny. Zenské ústavy vycho
vacíz Bolení zubů a důvěra ve sv. Apollonií. Pokoj duše.

10. So. Skolastz'ley,jaře/1.542: Zenské kláštery slovanské, zvl. vy
chováním mládeže zaměstnané. Za pokoru a lásku k bližnímu podle
Srdce Páně. Za slitování Boží pro jistého starce. (Jistota srdce.

11. Sv. E'éfi'OSÚÉI/í,17.: By zábavy v těchto dnech zachovaly křesť.
, počestnosť. 'Ucta sv. andělů strážných. Umírající a duše v očistci.
% Vytrvalosť v dobrých předsevzetích po zpovědí. Nemocný kněz.
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Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučená v ostatních. časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Sv. Michale archanděli, sv. Josefe, svatí Cyrille a. Methodeý
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Apoštolát modlitby čili společnost“ přátel 'Ježíše Krista.

Měsíc únor 1. P. 1882.

Aby P. Klaudius de la Kolombiére prohlášen byl za blahoslaveného.
Dne Obzvláště ale odporučuje se:

12. Sv. Eulalz'o, 11.mě. 340: Sv. Otec a kurie římská. By se jeho
snahy o spojení rozkolných Slovanů v brzku vyplnily! Bratrstvo
sv. růžence v jisté osadě a odstranění překážek jemu kladených.

13. Sv. Kateřiny Ricci, 1590: Biskupové koruny svato-Václavské.
Biskupské semináře a pěstování ducha apoštolského v nich.

14. So. Valentina, len.m. 270: Za duše zlými náruživostmi zmítané.
Nemocnice, sirotčince, ústavy slepých a hluchoněmých, by našly
hojně dobrodinců. Za šťastné odbyti zkoušky kandidátky učitelství.

15. So. Faustz'na aJovz'ty, mč.120: Ucta sv. patronů našich. V časných
potřebách postaveni. Dar moudrosti a síly. Osvícení Duchem sv.

16'. So. Julz'any, 19.mě. 300: Dej, Matko Boží, dobré rady! Ducho
venstvo světské. Kazatelé slovanští. Za odvrácení hrozícího zla.

. Sv. Ix'omtancz'e,p.354: Misie za doby postní by požehnány byly!
Katoličtí Jihoslované. Jejich školy a chrámy by našly podpory!
Sv. Simeona, bele.mč. 106': Spolky katolické po světě slovanském.
Vyprošcní dobrých zpovědníků. Příbuzenstvo v nepřátelství po—
stavené. Jistá osoba 10 let tělesně a duševně nemocná. Zemřelí.

19. So. Konráda, kajz'o. 1354: Vojsko naše a jich důstojnictvo by
dbalo více povinností křest. Služby Boží nedělní. Vyznání víry
ve vojště. Aby žádosti stran svěcení neděl a svátků byly vyplněny.

2.0. Sv. Euo/wrz'a,bs/q). 74.3: Ucta neisv. Svátosti oltářní. Odprosme
b. S. P. za všecky urážky těchto dnů.. Za ty, kteří v tomto měsíci
se na věčnosť odebrali a odeberou. Jednota sv.-Cyrillská v H.

21. So. Germana, op. muč. (X77: Otcové a matky by bděli křesťansky
nad nevinnosti dítek svých! Od náhlé smrti vysvoboď nás b. S. P.!

22. Sv. Petra sídlení :: Antiochii (Popelec) Kajicnosť ve sv. postě.
Rozumění křesť. postu, věrné jeho zachovávání. Kazatelé postní.

23. Sv. :llarkětkg Karton., kajíc. 1277 : Opuštěné rodiny, vdovy a
sirotkové. Dobrodincové a dobročinné ústavy. Zpovědi velikonoční.
Aby všechny úmysly jistého muže vždy směřovaly ke cti a
chvále Boží. Sťastné dokončení studií lékařských. Obrácení bratra.

24. Su. J/[atěja apošt. 64: Za ducha apoštolského všem správcům
duchovním. Povolání hodných jinochů do stavu duchovního.
Obětavosť v povinnostech stavu. Uzdravení 2 nemocných osob.

25. Sv. Valburqy, 1). 799: Skoly národní a jich učitelstvo. Vliv du
chovenstva na vychování mládeže. Zavedení křest. kázně do školy.

. Sv. Alexandra, patria-rohy Alewd. 326' : Průmysl v duchu křest.
Svěcení neděl a svátků zdržením se prací a obcovánim službám

' Božím. Poskytnutí výživy jisté osobě.Kněz na těle ina duchu chorý.
. Sv. Leandra, bskp. 5.96: Sv. přijímání velikonoční. By muži po

vlastech našich súčastnili se ve sv. svátostech! Rodiny vznešené
ve sv. víře ospalé. Přckaženi pohoršlivého života. Zdraví údů.

28. So. Romana, 01).6'50: By zanikla strana nepřátelská duchu křest.
v Rakousku. Osvícení vlažných bratři a sester našich. Vyvo
lení dobré choti. Za zemřelé údy našich bratrstev v tomto měsíci.
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Pí'ipojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v .ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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()Iňte oVoCc hoDné pokánl, aby naV'átlLo se
' \ů'fŽf-s' č'—\

kráLoVstVÍ MILostl BOŽÍ na sVět.

ej
:( !“ls

&

Dychtění po Pánu Ježíši.
(Podle sv. Bernarda.)

můj Ježíši nejdražší,
naděje duše nejblažší,
Tě v pláči hledám jedině,
Tč volá-m v srdce hlubině.

Nechť meškám v světě kdekoli,

ta touha vždy mne zabolí,
což zplesám, až tě uhlídám,
což ucítím, až ulíbám!

Z objetí Tvého pošlý cit —-—

tu sladkost nelze vyslovit,
ó blahé s Kristem spojení!
přijď V krátkém již okamženi.

Již vidím, co jsem hledával,
objímám, co jsem žádával,
již hořím láskou k Kristu jen,
a, chřadnu citem opojen.

0

chhasne cit té milosti

při takovéto vroucnosti,
Ov)

nechladne, nemuz zchladnouti,

spíš musí zrůst a. zplanouti.

Tať láska stále hořívá,
& divnou sladkost plodívá,
a chutná zvláštní lahodou,
přebývá slastí ourodou.

Tať láska plyne s Výsosti,
& vryta je v mé vnitřnosti,
a mysl celou proniká.,
tak duši blaho odmyká.

0 což to zápal blahostný,
ó což to pocit radostný,
ó sladkosladká rozkoší:

vždy pláti láskou k Ježíši!
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Křesťanská pečetnice pro dospělé školáky.
(Pokračování).

1.

řed několika lety povstali někteří
přeučení páni tvrdíce, že má
člověk pouze tělo, ale., duši

ádnou! Jeden z těchto, „učenců,“
jenž kdesi na vysokých školách
lidské mrtvoly pitvá, vyznal ve

řejně před svými posluchači, že prý roz
krajel to tělo člověka a prohledal skrz
na škrz, do poslední žilky, ale na ně
jakou duši že nikdy jeho nůž nepřišelll

Ovšem, rad věřím tomu veleučenému
pánu, neboť on pitva a řeže jen
mrtvoly, t. j. bezducha těla lidska,
a tu přece každé děcko ví, že, když
vylítly vlaštovky z hnízda, nenajde v něm
žádnou více! Ale ať jen ten moudrý pan
to zkusí jednou na živém těle — třeba
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tak na svém vlastním nose — píchať a'
řezať! — Ha, co pak to škube a trhá
jeho tváří? kdo pak to medle sténá a
křičí a volá z úst: běda! a ouvehl? kdo

mu žene slze do očí? kdo Sáha honem
rukou po raně a kdo pak vůbec cítí

t - ť T ' '- = . , ,
v něm u bolcs? Ovpouhe maso piece %vého koutku v srdm a tu lká a kv111
ne! neboť to jest vse 1 na mrtvole, a !
přece můžeš do ní píchati a řezati, jak
chceš, nic se v ní více nehne. — Z toho
tedy přece patrno a zřejmo, pane doktore,
žé musí v tom živém.tělc lidském ještě
něco jiného býti, co v mrtvém více se
nenachází, a kdo to je?

Ale, povíme si o tom ještě více.
Dejme tomu na př., že jsi milý čte

náři daleko, daleko vzdálen od své mi
lované matky. V té chvíli ale, jakmile
na ni zpomináš, jsi s myšlenkami a svou
láskou u ní! Hle, kdyby myšlenky naše
neměly býti nic jiného, než tělo a krev,
para a plyn, nemohly by nizádným způ—
sobem dalc než kde sedíš s tělem svým.
Není tedy jinak, než že musí býti ještě
v těle lidském něco jiného ukryto, co

; myslí, miluje a cítí, co okem vidí, uchem
slyší a ústy mluví, a tu bytosť jmenuj
si pak kdo jak chceš, my ji říkáme
duch, čili duše lidska.

Doufam, milý čtenáři, že jsi tento
první paprsek mé lucerny dobře pochopil,
ano že jsi rad a nemálo si na tom za
kládáš, býti něco více, než jen pouhá
lidska mrtvola, více, než ten nejkrásnější
obraz člověka vytesaný z mramoru nebo
ulitý ze zlata, býti více, než je tvůj kůň
tam ve stáji.

Ale iděmc ještě o krok dále! Ty
také znamenáš dobře v té duši své

rozličné změny a proměny.Jednou
se cítí šťastnou a blaženou, podruhé zas
sklíčenou a stísněnou, jednou se raduje
a plesa, podruhé truchlí a bolestní.

Tak na př. jde-li ti obchod nebo
řemeslo špatně, přibývá-li den po dni
dluhů, padne-li ti ve stáji kus, stlukou-li
ti kroupy oseni do země, onemocní-li ti
žena, muž, dítě ——tu, není-liž pravda,
sklesne tvá duše jako přemožena do tma

nade svou ranou.

Naopak ale, když je všecko v domě
zdrávo, když žádné dluhy netíží tvůj
grunt, anebo když ti přinese listonoš
zpravu ovelkém dědictví, není-liž pravda,
tu je duši tvé tak volno, tak blaze, že
mimoděk tě nutí ku zpěvu" a smíchu!

Ano, řeknu ještě více. Duše naše
cítí i bodnutí i uštknutí a činívá
jí to nemalou bolesť. Na př. slyšíš-li, že
se někdo uštěpačné tobě nebo tvojím
posmívá, tobě na cti utrhá, hryze tě to
a bodá do duše. Anebo, jsi-li otec nebo
matka a slyšíš-li z nenadání, že milované
dítko tvé postihl veliký úraz, ba že jest
zabito: ó ——.není—liž pravda — to bodne

jako ostrý nů'z do duše, a. ona jakoby
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“z té rány krvácela, a krev její jsou ty
hořké slze z 'očí. —

_ Ba, co dím, duše naše cítí i jakýsi
hlad a žízeň. Na př. musí-li dobré
dítě ponejprve z domu otcovského daleko
do ciziny, tu se mu mnoho a mnoho po
domově stýskáva, a co jest to vlastně?

dušinka jeho lační a. žízní, touží a žda
po domově, po otci a. matce; a nemůže-li
k nim, trápí se nevýslovně. Naopak ale
smí-li takové roztoužené dítě po dlouhém
Odloučení zas jednou domů, spočívá-li
zas jednou v náručí své drahé máti,
ó jak tu Lposkočí radoští duše jeho a
oživne, okřeje zase k novému životu,
jako to kvítko napolo uvadlé, padne-li
naň krůpěj čerstvého deště.

Tohle vše, myslím, není žádné ta
jemství, cítí to člověk každý den. Ale
teď! jak dlouho to asi s tou duší naší
tak půjde? jak dlouho bude jí snášeti
bolesť a radost, rozkoš a zármutek? Ti,
co jsou z těch novomodníeh přepjatců,
praví, že tak dlouho, až tělo zemře, pak

\ nýbrž naopak tam že to pravé teprve
nastane, a jak nastane i potrvá, na věky
věkův. Nuže, a co na onom světě může-li

pociťovati duše tva také radost či bol?
blaženost či žalost? Zajisté, příteli, a to

. tím více, tím ostřeji, anať vazeb tělesných.
je sproštěna.

Jeden toliko tu nastává. rozdíl,
ale důležitý! Kdežto zde na zemi můžeš
jeden den truchliti a druhý den se ve—
seliti, dnes dobře se míti a zítra se trap
piti, je tomu tam docela jinak. Jakmile
se totiž octne duše tu, kam ji domovský
list odkazuje,potrvá na vždy ve stavu
tom, t. j. buď bude na věky požívati
radosti, nebo musí zakoušeti věčné tra
pení a bolesti hryzena jsouc den po dni
červem, jenž nikdy neumírá. Tedy jedno
z obého dostane se jí podílem, to ale
bez konce a beze změny. (To netvrdím
snad ja, nikoliv, nýbrž to praví k naší
výstraze sám Mistr Kristus J ežíš: „Kam
strom padne tam zůstane ležeti.“)

: Pak nelze ti nic více na duši změniti!
že je všemu a se vším' konec, tak jako
s ohněm, když dříví shoří. Obyčejně ale 5
bý'Vají-ti, jenž takto mluví, lidé, kteří
se vším pravem strachují, že na jejich
duši, až tam kdesi z těla vystoupí, bude
čekati tak cosi, jako četník nebo žalařnik',
a proto těší a klamou sami sebe tím, že
po smrti všemu konec.

NaprOti tomu ale již staří pohané
a národové divocí měli tu víru, že za
tou prkenou zdí rakve je zase nový
švět, kde člověk zesnulý musí blouditi
a to buď v radosti nebo v žalosti, dle
toho, činil-li zde v životě dobré nebo zlé.

A taki t'y, milý čtenáři, jako křesťan
víš a věříš, že i tvá duše přijde po smrti
na onen svět, který je mnohem větší'a
rozsáhlejší, než ten kus země, na níž teď
žijeme a dýcháme. Ano, ty víš a věříš,
že duše tvá nikdy, nikdy nezemře, nýbrž
na onom světě na věčné časy žíti musí;
"žetedy není u člověka smrtí všemu konec,

To můžeš jen teď, pokud jsi ještě na
cestě vezdejšího putování. Teď jí můžeš
vyhledati místo, jaké by se ti líbilo, teď,
v tomto životě jest ještě duše tva a jeji
budoucí osud v rukou tvých a ty ji můžeš
ustrojiti a upraviti bud' pro život nebeský
anebo pro věčné zahynutí v pekle; a '—
to dobře věz — nepostaráš—li ty se o to,
pak to neučiní nikdo, nikdo na celém
světě. A teď ještě jednu otázku. Příteli,
co bysi řekl o svém sousedu tam naproti,

, kdyby — rač Pán Bůh chránit! — stál
celý dům jeho v ohni, a kdyby on maje
starost, aby vše zachránil, co se ještě da,
vynášel nabytek, vyháněl dobytek atd.,
při tom ale zapomenuv na svého jediného
synáčka bídně ho uhořeti nechal? Řekl
by's, že to není člověk, ale necitelný
netvor, horší než zvíře; a věru pravdu
máš! ——Než, teď mi pověz, kolik vlastně
ty máš duši v těle? Viď, že jednu jedinou,
a jak se té na věčnosti povede, tak- _se

6%



Nuž, stojí-li to tak s duší lidskou,
pak snad přece každý se o ní také pečlivě
stará., aspoň tolik, jako o tělo své? —

vlastně povede tobě. Ona bude tvé jediné
a tvé všecko, anať dnes nebo zítia smrť i
ti všecko vezme, statek a dům, pole, i
dvůr i peníze, ano itělo tvé, a tam na :
věčnost nepřineseš s sebou nic, než je
dinou duši; ——proto '—duše tva jest
ta první a nejvzácnější jednotka
v křesťanské početnicí!

Uvidíme! Světlo v luccrně jsem rozžal,
a ted' půjdeme jako Diogénes na tržiště
veřejného života hledat —-—lidi. Nuže dbej,
příteli, abych příští měsíc nalezl i tebe

mezi nimi. (Pokračování)

Naše katolické matky a panny.

' “edna z nejspanilejších věcí jest,
víru svou vyznati, vyznati,
pravím, netoliko před lidem

nábožným, nýbrž i tenkiate, když
rouhačové ji tupi. Tak vyznávali il

l svatí mučeníei a mučenice před '
soudem a před velikým zástupem lidu l
a za to obdrželi vítěznou palmu nebeskou;
a podobně sluší víru vyznati nám, když Ž
neznabohové smích si z ní tropí a smíchem
takovým ustrašiti chtějí lid bojácný.
Kdyby před takovým rouhačem všecko
umlklo a nikdo se ozvati

zdaližby rouhač takový tím větší smělosti
nenabýval? — Neohroženě víru svou
vyznati, bude před Bohem vševědoucím

netroufal,

jsou věrni synové vlasti,

_Alž'běta.z Plav-na, rozená Kokořová.
na mnoze byly zachovány. Tu nepřítel,
plotestantský Švéda a Sasík, na Čechy
se strojil. Kdož pak ho vyzval do Čech
a na Moravu? — Víme, kdo to byl;
oni Češi a Moravané to byli, kteříž

před nedáv
nem se vychloubali, že oni sami a jediní

a každému

věrnému katolíku zrádců vynadali. Ti
sami teď, když po vůli jejich nešlo, vy

Viv
svaté víry se zbavili, kterlz

štvali krale švédského a knížete saského,

na zásluhu velikou, nebo praví Kristus
Pán: „Každého, kdožkoli mne
vyzná před lidmi, vyzná i Syn
člověka před anděly božími“
(Luk. 12, 8.);
styděti za mne a za řeči mé, za
toho se bude styděti i Syn člo
věka, když přijde u velebnosti
své i Otcově i svatých andělů.“
(Luk. 9. 26).

Pěkný příklad udál se v Praze 0
masopustě roku 1632.

[. Protestanté v Praze.

Zuřila Válka třicetiletá, mnoha kra
jina v Bavořích i k západu a severu
byla vypálena, jen ještě Cechy a Morava

ale „kdo se bude:

aby do Čech nepřátelsky vpadli, & sami
je do země uvedli. Nejhroznější ze všech
byl onen Mathes Thurn, který hraběte
Viléma Slavata byl tolik pronásledoval,
s ním pak byli Jiří a Lacek Sekerkové,
Karel Pfefferkorn a Šťastný z Materna
jako náčelníci.

Nepřítel si v Čechách tvrdě počínal;
, vydrancoval města Šluknov, kde i kato—

lického kněze ohavnou' smrtí zavraždil,
dale vydrancoval Děčín, Ústí, Roudnici
a Litoměřice, vypalil vesnice a kde co
vše pobral, až dne 15. listopadu 1631
před samou Prahou na Bílé Hoře táborem
se položil. Praha nemajíc žádné vojenské
posádky, vzdati se musila. Nepřítel ovšem

%sliboval všecko, ale nesplnil ničeho, a
co Čechy nejvíce bolelo, to učinil, an
totiž vyháněl katolické kněze, pobral
kostely a zaváděl takové kazatele ka
cířské, kteří velebné Svátosti se rouhali
a nejsvětější Rodičku Boží tupili. Také



„81—

do Staré Boleslavi zaběhli. Jest pak
Stará Boleslav eno starodávné město,
kde naš milý svatý Václav svou muče
nickou smrť byl podstoupil a kde se
onen slavný obraz Matičky Boží chová,
který druhdy svaté Ludmile patříval,
před kterým svatý Václav byl umučen
a který od té doby po celých Cechách _
veliké úcty požívá. Sem tedy přišli
protestanté; jakýsi Voldřich z Říčan
přijmím „hrbovatý“ je zavedl do ko
stela.. Vydra'ncovali kostel a konečně
se odvážili k hlavnímu oltáři, vystoupili
naň a rouhavou rukou sundali milostivý
svatý obraz a na kvap do Prahy odvezli,
a k svému obristovi, nevěreckému Vav
řinci Hofkirchenovi dodali, a tam na

potupu katolíků „do žaláře“ zavřeli. Byla
to jakási temná komůrka, do které po
svátný obraz zahodili, až se jim podala ;
příležitost, veřejně před celou Prahou,
na veliké-zahanbení katolíků jej zostuditi.

II. Neohrožená paní katolická,.

Nastal mas0pust; hlučný prote
'stantům, smutný katolíkům, až přišly ;
poslední dni masopustní, kdežto nepřátelé

aj, jedna mladá paní jest to, která takbujností nevěděli, co dělati.
Tak n. p. na'den nového r. 1632.

v domě p. Hartunga bez ustání víno
pili, ,i také nazejtři píti nepřestali, až
pak čtyři, jsouce ožralí, na slámě se
položili, pátý pak nějaký Jan Zcissig;

: třesenešlechetně sobě počínal. a spatřiv obraz
Krista Pána na hoře Olivetské se mo

idlícího,_jemu připájel,_ a aby s ním pil,
s pekelným rouháním vyzýval, až hrůza
bylo poslouchati. Konečně ožralstvím pře- 3
možen, položil se na slámě a do rána É

bídně zemřel a tovaryši ráno procitnuvše,
všecko tělo zčernalé bez duše nalezli, tak že
celá protest. žoldateska toho se zhrozila.
Avšak hrůza dlouho netrvala, nýbrž ku

nepřátelského vojska protestantského,
kázal na staroměstském rynku postaviti
šibenici. Nikdo nevěděl, co to znamená,
a množství lidu sešlo se dívat, co to
bude? Přišla také hudba a mušketýři

stáli jako na stráži, a konečně přichází
Hofkirchen sám a vojáci s ním a za
ním nesou svatý obraz Matky Boží
staroboleslavské nezbedně se posmívajíce.
Vše se dívá, kam ho ponesou; protestanté
se smějí, katolíci trnou. I nesou obraz
Matičky Boží zrovna pod šibenici, a na
rozlámanou židličku pod šibenici postavi.
I umlknou katolíci vůkol, protestanté
pokřikuji s rouháním volajíce: „Pojd'te
katolíci, klaňte se tu své Marii!“ a
jiní zase volali k Marii: „Jsi-li rodička
Boží, sstup se šibenice.“ Katolíei trnuli
hněvem při takové bohaprázdnosti, ale
mlčeli, poněvadž nikdo se ozvati ne
opovážil. Tu tedy rouhač jeden po
zdvihl hlavu, křičc: „Což tu není žad

5 ného katolíka, aby se klaněl Matce Boží?“
a děsný posměch kacířský se rozléhal.

Nastane ticho a najednou se ozve
pronikavý ženský hlas: „Pusťte mne,
pusťte mne!“ — Všecko se ohlíží, a

volá a ke předu se tlačí. Tlačí se za
stupem lidu, tlačí se vojskem, pořád
volajíc: „pusťte mne.“ Všecko jí ustoupí,
vše se dívá po mladé paní. Jestiť hledá
v tváři, oko slzou skropené, jen se'

lítosti a chvátá rovnou cestou

k šibenici. Přijde, před svatým obrazem
Rodičky Boží na kolena padne a nahlas
jako nadšeným srdcem začne se modliti, že
vůkol bylo slyšeti: „Zdrávas Maria,
milosti plná, Pán s tebou, po

' žehnaná's Ty mezi ženami,“ atd.

konci masopustu novou bujnost' prováděli. ,
Bylo dne 24. února, v úterý maso

pustní. Pan Vavřinec Hotkirchen, obrista

Všecko utichlo, protestantům zašel smích,
katolíci smekali klobouky, klekali a
modlili se spolu.

Sotva. se Zdrávas domodlili, zvolá
mladá paní, lítostí celá unešcna: „Ne
dej se, Rodičko Boží, nedej se a
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potrestej ty nevěrecké rouhače!
a vy rouhačové, chcete-li

mne máte, srazte mi hlavu, ne
bojím se za Rodičku Boží živo t
dáti“ --—-Tu vstala a ohlížela se vůkol

po nepřátelském vojsku, jdou-li na ni,
aby hlavu srazili: ale vojsko stálo jako
ustrnulé, jediná statečná paní je pře
mohla. Za to ale katolíci se. počali
ozývati, nastalo reptání a vyhrožování,
paní a dívky tlačily se k hrdinské mladé
paní, sám pak Hofkirchen rychle zmizel
a svatý obraz za sebou odnesti rozkázal.

: svém, ale od toho dne se všecko štěstí
od něho odvrátilo. Náš císařský generál
\Vallenštejn sebral vojsko proti němu,
a sotva čtvrt roku minulo, musil Hof
kirchen a nepřátelé všickni z Prahy a
z celých Čech ven se kliditi. — Ale co
se svatým obrazem se stalo?

Obraz Rodičky Boží staroboleslavské
odvezl Hofkirchen s sebou do Lipska.
Čeští katolíci 0 obraz se báli a pilně-se

, starali, jak by obraz milostný dostali
] nazpět. Nejvyšší úřadové Hofkircheuovž

dopisovali,
V ten den se stav věcí v Praze :

|

změnil. Katolíci nabyli srdce, usilujíce,
že Hofkirehen z Prahy musí pryč; —

všickni radostně ji vyznávali.

genel'álové ho stíhali, aby
někde jej sevřeli a obraz mu odňali,

i konečně záležitost až k císaři se dostala:

avšak .ani sám císař při člověku nepřá
nikdo se více nestyděl za víru svatou, *

Nuže, kteráž byla paní šh-chetná, .
která první a veřejně se ozvala? nech
ať znají naše matky katolické jméno
její; neb když ona oslavila Rodičku
Boží před nepřátely, ať i její jméno
oslaveno jest mezi katolíky. Byla to
paní Alžběta rozená Kokořová,
provdaná Plavcnská, kterážtolik
lásky k svatému náboženství chovalaí
v srdci svém, že když všecko mlčclo,
když nikdo ozvati se netroufal, ona
jediná před celou Prahou a to pod šibe
nicí statečně se ozvala. -— Ovšem paní
bohumilá! ty,s se ozvala před lidmi, ty
jsi oslavila Rodičku Boží: a za to, dou
fám, nyní v nebi se nacházíš u samé
Rodičky Boží, královny nebeské! neboť
platí o Rodičce Boží, co Ježíš Kristus
pravil: Kdo mne vyzná před lidmi,

za něj styděti před anděly božími. —_
Ty jsi zasloužila, aby katolické paní a
dívky tvé jméno znaly na zemi a tvým
příkladem se povzbudily k neohroženému
vyznání svaté katolické víry.

Vizme, co dále se sběhlo. Hof
kirchen, člověk rouhavý, ukryl se v domě

telském vymoci nemohl, aby svatý obraz
vrátil. — Tu když všecko počínání
marné se zdálo, ujaly se matky kato
lické té věci; jedna z nich, nevím
která,
dívkám českým, aby peníze sbíraly a
svatý obraz od nespravedlivého člověka
koupily; dobře vědouce, že Hofkirchen
tak je muž peněz lakotný jako rouhavý.
I v skutku sbíraly, — nejvíce přispěla
kněžna Benigna Kateřina Lob
kovicová, — a za veliké peníze, píše
se, že za mnoho tisíc kusů dukátů, ——
milostný obraz Rodičky Boží vykoupily.
Byly to ovšem peníze veliké, ale když
se nyní tážeme: schudla některá ta
pani pro svůj obětovaný příspěvek?
schudla 'snad rodina Lobkovieův? Aj
nesehudla; co Rodičce Boží darovaly,
dobře uložily; zejména rodina Lobkoviců

navrhla všem matkám a

, šťastně se zachovala a šťastně až do
vyznám já ho před anděly božími, kdoby
se za mne styděl před lidmi, budu se

dneška květe. Hofkirchenovi nebyly
peníze nic požehnány. Z místa na místo
jej zaháněly, neměl stání ani štěstí až
do smrti své, že v tom nelze upírati
spravedlivé trestání Boží. Ale jedné
věci. pomlčeti nelze, která na patrnou
pomstu Boží právě na témž místě a
v' tentýž výroční den se udála, co obraz
Rodičky Boží pod šibenici byl postaven.
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III. Bůh spravedlivý.
Minul rok, co Sasíci nepřátelsky

do Prahy byli vpadli; válka trvala
pořád a bitva krvavá svedena u městečka
Luci či Lůtzenu v zemi saské. ' Mlha

téhož dne spadla tak hustá, že jedno
vojsko na druhé dlouho ani nevidělo.
Když mlha se ztratila, ukrutně jedno
na druhé doráželo, až pak nepřátelský
král švédský Gustav Adolf, dvěma
koulema střelen, s koně spadl a tam

. v poli zemřel. .
Než také císařské reitharstvo bojácně

se chovalo, a opustivši'pěchotu, na útěk
se dalo, z čehož císařským nemalá škoda

povstala, a kníže WVallenštejndo Prahy
se vrátiv, přísný soud nad těmi báz
livci konal. Bylo právě zase o maso
pustě, když soud se odbýval; nebylo to
ovšem "žádné veselí, ani prostopášnosť
žádná, nýbrž bázeň a očekávání ortele
smrti. Soud uznal na smrt a to některým
na šibenici, jiným na stínání hlavy;
z vyšších důstojníkův odsouzenojedenáct,
nízších sedm, a jména jiných 50 úřed
níků vojenských měla pro hanbu na
šibenici přít-ita býti. V pátek byl ortel
vynešen, v “sobotu uvedeni kněží kato
ličtí do žaláře, aby potěšili vězně, a těm
z nich, kteří katolíky nebyli, v příčině
víry svaté domluvili; v neděli zase
přišli kněží a vyslyšeli svaté zpovědi
jejich, v pondělí byly v žaláři dvě mše
svaté __a přistoupili k přijímání ti, kteří
včera se byli vyzpovídati. Z pondělí na
úterek zůstalo šest kněží v žaláři přes
noc, vězňové s nimi celou 'noc na
modlitbách strávili, ke smrti se připra
vujíce: v úterý dopoledne nastávala
poprava.

Na staroměstkém rynku stála šibe
nice. Mnoho lidstva tu bylo čekajíce na
náměstí, přitáhlo vojsko, do čtyr stran
před šibenici se postavilo.

Odbila osmá hodina na radnici

staroměstské, otevrou se dvéře v žaláři, ._

katové vkročí, ohlašujíce, že jest čas.
Vstanou kněží, vstanou vězňové a jdou
v řadách. Přijdou na rynk, — diváků
zde na. tisíce. Mezi odsouzenými vězni
kráčel jeden tiše a klidně, tváře jeho
ani nebyly tuze bledé ani oko se ne
zdálo příliš zarmouceno. Proč pak nebyl
tolik zarmoucen, jako druzí vězňové
byli? zdaliž nevěděl, co jej čeká? ——
Aj dobře věděl a nic si netajil, že za
chvilku odpraven bude; a přece nebyly

-_ tváře jeho tuze bledé ani oči zarmoucené.
——Kdo to byl? — Byl to Albrecht
'Hofkirch en, vlastní bratr onoho
Vavřince Hofkirchena, který právě před
rokem a právě na tomtéž místě byl
šibenici sdělal a obraz Panny Marie
staroboleslavské pod šibenici p-nstaviti
kázal. — Jako loni tak dnes tu stojí
lidstva mnoho, a z nich veliká čásť byla
loni svědkem, kterak Maria Panna pod
šibenicí stála, — letos má svědkem býti,
jak vlastní bratr na šibenici odpraven
bude. I vězeň sám dobře věděl a netajil si,
co zde na témž místě bratr byl vyvedl.
A přece není tvář jeho tak bleda, ani
oko zarmouceno. Diví se lidé a praví
vespolek: co pak se stalo?

Víš lide katolický, co se stalo?
víš kdo lÍ-lofkirchena V zármutku smrtel

ném potěšil? Aj nebes královna sama
jej byla potěšila, s trůnu svého nebeského
nejhojnější milosrdenství prokázala. Neb
právě minulou sobotu, — dnes čtvrtý
den, — přišel katolický kněz do vězení,
a Maria Panna takovým světlem milosti
osvítila duši Hofkirchena, že poznal
pravdu náboženství katolického, vyzpo
vídal se ze hříchů celého života a ob

držel rozhřešení a odpuštění hříchů
všechněch i nejsvětější Tělo Páně přijal.
Ej, jak utěšené bylo pokání jeho, jak
rád poslouchal kněze, který mu na místě
božím sliboval odpuštění věčně věkův!

„Nebojte se, synu milý, domlouval
kněz, vzbuzujte lítost“ ze hříchů svých,
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obětujte život svůj i nastávající smrť
na pokání za hříchy své. Dnes ještě
můžete býti u Panny Marie v nebi!“

nebes i země. Ale nastává masopust,
čas rozpustilý, kde mnohý lehkovážný
člověk

Všecka tato slova kněžská jako
balsám se vlévala v srdce vězňovo, a _
bylo to příčinou, že tak klidně a důvěrně
konal svou poslední cestu. Ruce měl
spoutané a v spoutaných rukách držel
obrázek Matičky Boží staroboleslavské,
jejž cestou vroucně líbal.

Kněz se s ním cestou modlí, ——

vždyť z vězení až k popravě na rynku
nebylo než několik kroků; — přijdou
k šibenici, vězeň tu stojí se svým
obrázkem Matky Boží staroboleslavské.
Ejhle svatý obraz tedy zase pod šibe
nici! Ale jaký to rozdíl! V loni byla
Maria pod šibenici jako královna po- Í
tupená, letos pod šibenici, ale jako matka
milosrdenství, loni se Jí jeden bratr
Kofkirchen posmíval a rouhal, dnes Ji
druhý bratr cti a v Ni doufá. Postaví
se klidně, kat ustrojí oprátku, vězeň
ještě jednou a naposled líbá.svůj obrázek
Matky Boží staroboleslavské: — vůkol
ticho jako v kostele: “— tu zavzní
ženský hlas.

„Modlit, modlitl“ volá paní jedna;
— jest to zase statečná katolická paní
Alžběta Plavenská rozená Kokořová.
Všecko klekne, všecken zástup s ni
říká „Zdrávas Maria !“ Když pak přijdou
k poslednímu slovu: „pros za nás
hříšné, nyní i v hodinu smrti
naší,“ již byl dokonal kající Hof—
kirchen a bezpochyby Maria Panna
v tu chvíli jej vítala v království ne
beském; nebot' Oha' jest Matkou milo
srdenství věčně věkův!

To se událo v Praze 0 masopustě
před dvěma sty a padesáti lety. Co
tomu řekneme čtenářové věrní! Ovšem

my se Matičce Boží rouhati nebudeme
ani žádné potupy Jí neučiníme, vždyť
Ji ctíme jakožto nejmocnější královnu

zapomene na veliké urážky
Ježíše Krista a Marie Panny. Co my
učiníme? Dvojí věc učiníme, tak jako
bychom dvě slova statečné paní Alž
běty Plavenské slyšeli: Předně:
Nebojme se, k svatému náboženství
se znejme, i kdyby rouhačové tupili
a se posmívali, — druhé: Modliti a
Matku milosrdenství vzývati za ty,
kteří tupi a. rouhají se. Protož
prosíme zejména matky a panny, které
na den masopustní k přijímá-ni
přijdou aneb růženec modliti se budou,
by neobmeškaly sv. přijímání a sv.
růženec obětovati za náhradu Pánu

Ježíši a Panně Marii za všecky urážky,
které v tyto dni se Jim stanou, aby
Kristus Pán a Maria Panna.

denstvi prokázali.

SV.

milosr

Ivo
Konečněještě slovo k čtenarum, kteří

v Praze jsou známi. Dům na staro
městském rynku, kde Matka Boží staro
boleslavská v r. 1632. v žaláři byla,
podnes stojí, i neni ho těžko najiti.
Majitel domu byl tenkráte statečný rytíř
Antonin Binago, pán katolický.Po
odchodu protestanského vojska saského
četně okrášlil komůrku, ve které nadře—
čený obraz byl zavřen, a na témž místě
oltář s novým obrazem Matky Boží
staroboleslavské postavil, lampu roz
svítil, která dnem a noci pořád hořela,
a každou sobotu on sám pán se svými
domácími litanie loretanské 'hlasitě a
velmi horlivě se modlíval, až pak léta
1645. dne 13. února světu výhost' dal
a k Rodičce Boží na věčnost se odebral.
Syn jeho Antonín Augustin Bi
nago, jakožto věrný dědic nejenom to
všecko po otci svém zachoval, ale také
na štítu domu svého obraz Marie Panny
staroboleslavské, uměle vytesaný, po
stavil, kterýžto památný obraz až podnes
na štítu domu se počestně zachovává,
na staroměstském náměstí, číslo 934,
nové 7, nedaleko radnice.

P. Svoboda.
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Blahoslavená Panna Maria, Matka dobré rady,

a původ proslulé poutnické svatyně Mariánské v Genazzaně.
I V .

Život a smrt' blah. Petříčkové. — Dovršení stavby chrámové. — Vznik svatyně genazzanské za pří
činou četných zázraků. — Proč milostný obraz obdržel název „Matka dobré rady.“ — Utyrsotlctá
proslulosť svatyně genazzanske'. — Rozsáhlosť úcty „Matky dobré rady“ po světě. -— S vao
lením sv. římské kongregace pro obřady církevní konají se veřejně jisté církevní obřady na počest?

„Matky dobré rady“ a Jejího obrazu milostného.

Lze snadno pochopiti, že postavení ! dříve, a stůj co stůj, byl dostaven a
& poměry zbožné stařenky Petříčkové

_od té chvíle v Genazzaně velice se
změnily, jak mile se tam zázračným
způsobem objevil milostný obraz Rodičky
Boží na zdi kaple sv. Blažeje, kterouž
Petříčková rozšiřovati a obnovovati sice

počala, ale pro nedostatek peněz ukončiti
nemohla. Kdokoli z obyvatelů genaz—
zanských si z ní dříve žerty dělali,
aneb ji . za blouznivou a 'přemrštěnou
pokládali, poněvadž téměř celé své jmění
na rozšíření a obnovení kostela vynaložila
a jej předce nedostavila: ti ovšem vidouce
milostivý obraz v nedostavené kaple a
jsouce očitými svědky zázraků sběhlých,
jakož i průvodů poutnických do Genaz
zana přicházejících, počali zcela jinak
na zbožnou stařičkou vdovu pohlížeti.

ggg-Opovržení,kteréž dříve snášela, proměnilo
""se ve chválu; výsměšky a žerty, které
“&'-sez ní dříve dělávaly, proměnily se

ve všeobecnou úctu, uznalosť a vděčnost,
která se jí napotom až do smrti ode
všech vzdávala.

A'cos podobného stalo se též se
stavbou a obnovením chrámu genazzan—
ského, Matce dobré rady od počátku
již zasvěceného. Dříve nechtěl se žádný
stavby ujmouti, každý měl množství
rozpaků v mysli a\přcd sebou množství
nepřemožitelných překážek viděl: ale
všecko to změnilo se jedním rázem, jak
mile milostný obraz zázračným způsobem
se byl objevil. Obyvatelů genazzanských
zmocnilo se-živé přání a horlivá touha,
aby kostel Matky dobré rady co nej

obnoven; všiekni si i toho zejména
přáli a žádali, aby celá stavba a obnova
právě na ten způsob byla dovršena, jak
se vdova Petříčková s počátku na tom
byla usnesla. V kratičké době sešlo se
také hojných peněžitých přísPěvků na
zapravení stavebních výloh, poněvadž
nejen domácí obyvatelé ale i poutníci
příchozí s radostí k témuž účelu při
spívali. Nový kostel byl dvakráte tak
prostranný a také o'mnoho vyšší než

gstarý býval. Kaple sv. Blažeje pře—
měnila se v kapli pro milostný obraz
Mariánský. Zdě její byly stkvostným
mramorem pokryty, a v ní pro milostný
obraz drahocenný oltář zařízen, latin
ským nápisem, jenž po česku takto zní:
„Zázračné objevil se tento obraz r. 1467,
dne '25. dubna.“ A když svatyně celá
již byla zbudována, vystavěl se pak jěště
z dobrovolných příspěvků vedlé ní nový
klášter pro ctih. otce Augustiniani pou-
stevníky, kteří dříve již v Genazzaně
bývali, ale nemajíce vlastního kláštera,
ve starém farním domě přebývali. Když
zbožná, 'stařičká vdova Petříčková před
r. 1467. pro nedostatek peněz stavbu
kostela dovršiti nemohla a za tou pří
činou všelijakých úsměšků a _pí'chlavých'
žertů snášcti nucena byla, prorokovala
nejednou, že kostel genazzansk—ýještě
před smrtí její bude celý vystaven.
Tenkráte jí to lidé ovšem nevěřili a jí
spíše za blouznivou prorokyni pokládali.,
— A hle netrvalo to ani dvě leta .a

i proroctví její bylo již zcela naplněno,
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prosby & přání její vyslyšel Hospodin
úplně a udělil jí mimo to ještě hojnost
útěchy a radosti za všechny práce, oběti

„& svízele, jež pro rozšíření slávy Boží
a úcty bl. Panny Marie dříve snášela.
Zbožná stařenka požívala pak ovšem
v Gcnazzaně a v celém tamním okolí

velké a všeobecně úcty, poutníci k mi
lostnému obrazu přicházející pohlíželi
_na ni se zbožným podivením oslavujíce
jméno její; ale stařičká vdova, jsouc
ve svaté pokoře dobře upevněna, nedala
se ani nyní cti a slávou lidskou nikterak
másti, tak jako ji dříve lidské úsměšky
a hanlivé úsudky ode zbožných úmyslů
jejích nikterak neodvrátily. V pokoře
své sloužila dále Hospodinu po všechny
ostatní dny života svého. Zejména ctila,
oslavovala a velebila Matku dobré rady
trvajíc téměř dnem i nocí na modlitbách
před milostným obrazem. Byla také
krajanům svým a poutníkům příchozím
povzbuzujícím příkladem pevné a nez
vratné důvěry v Boha a v přemocnou
přímluvu bl. Panny Marie. Po zázračném
objevení se obrazu milostného v Genaz
zaně žila Petříčková ještě asi tři leta.

nehynoucí, věčnou odplatu za ctnostný :
život křesťanský obdržela tam ve slávě
nebeské. Tělo její pohřbeno bylo v kapli,
v níž se milostivý obraz Rodičky Boží
zázračně byl objevil. V Genazzaně
zůstala vždy a jest až podnes v živé
paměti, a všeobecné mínění lidu pokládalo
ji také vždy za svatou. Nebyla sice
nikdy od sv. Stolíce apoštolské za svatou
prohlášena, ale lid nazýval ji vždy a
nazývá posud blahoslavenou, tak, jako
my v Čechách neteř našeho milého sv.
Vácslava a zakladatelkyni biskupství
pražského, Miladu, vždy blahoslavenou
nebo svatou nazýváme.

Pravili jsme svrchu (ve článku I.),
že hlavním základem poutnických míst
mariánských jsou vždy zázraky, kteréž '

Hospodin Bůh na přímluvu nejbl. Panny
Marie koná. Totéž stalo se, a sice hojnou
měrou při vzniku poutnické svatyně

“ Matky dobré rady v Genazzaně. Hned
po dvou dnech, jak mile se tam milostný
obraz“Mariánský byl zázračně objevil a
se zároveň také před tímž obrazem
zázraky díti počaly, usnesli se starší
genazzanští a tamní ctih. mniši bosáci
sv. Augustina, aby jeden obecný notář
založil památní knihu a v ní každého
dne pokud možná aspoň krátce zazname
nával všechny jednotlivé zázraky, které
se tam na přímluvu Matky Boží stanou.
Notář tedy počal dne 27. dubna 1467
zázraky zapisovati a pokračoval v za
pisování jich až do dne 14. srpna 1467.
Nuže v této krátké době, pouze tři
měsíce a 18 dnů čítající, zaznamenáno
bylo 161 rozličných zázraků. Lidé všeli
jakými neduhy sklíčeni, byli tam před
milostným obrazom jedním rázem zá
zračně uzdravení. Silné a zarputilé zim—
nice, kteréž v Italii velmi nebezpečny
bývají, byly tam okamžitě zapuzeny,
všelijaká zastaralá ochrnutí byla uzdra

: vena, němým udělena řeč, slepým zrak,
R. 1470. povolal ji Hospodin k sobě, aby : hluchým sluch a chromým údy narovnány.

Úplného zdraví nabyli tam šílenci, vodna
tclností nebo padoucí nemocí neb morovou
ranou sklíčení a také jedem otrávení.
I několik mrtvých bylo tam na přímluvu
Rodičky Boží k životu opět vzkříšeno.

Mimo tyto a jiné podobné zázraky
udělovala tam Matka Boží hned s počátku
a v dobách následujících jěště jiných
znamenitých milosti duchovních pout
níkům tam příchozím pro sebe nebo
pro jiné pomoc před milostivým obrazem
Marianským' hledajícím. Tímto způsobem
nabylo veliké množství zastaralých hříš
níků milost' pravého pokání. Nevěrci,
jenž nekalým životem svým i milosť
víry ztratili, nabyli jí tam opět a Spra
vovali se také dlc učení sv. víry kato—
lické v napotomním živobytí svém. Množ



ství jiných lidí ve víře lhostejných a
jediné po časném zisku, po tělesném
požitku a pohodlí dýchtících stalo se tam
vzornými katolíky a stálými ctiteli mari
anskými. Zejména pak všem takovým,
jenž v rozličném nebezpečenství nebo
v těžkých nesnesitelných poměrech po
staveni byli a se z nich nikterak vyplésti
neuměli, dále všem těm, kdo častými
duševními vrtochy zmítáni bývali a pokoje
nalézti nemohli„ neb i lidem takovým,
kteří se v důležitých příčinách a případech

lis-nikterak rozhoanuti neuměli: ve všech

těchto a jiných podo
bných záležitostech
dostávalo se vždy ve
svatyni genazzanské

od Matičky Boží
dobré rady ataké
dostatečné síly du—
ševní,_aby radu do—
brou nasledovati a se

svých trampot a sví
zelů zprostiti mohli.

Velké množství
rozličných zázraků
vě svatyni genazzan
ské sběhlých bylo
toho i příčinou, že
tamní milostný obraz
jednou dobou nazý— '
ván byl vůbec „Svata Maria zázračná“
Byla také doba-', a sice hned po r. 1467,

6

že témuž obrazu někteří říkali „Rodička "
Boží rajská,“ poněvadž se s_jistotou ne
vědělo, odkud do Genazzana přišla.

Ale konečně zůstal obrazu milost—.

nému název „Matka dobré rady,“ asice
hlavně z těchto příčin: Starobylý kostel
genazzanský zasvěcen byl ode dávných
věků na počest' bl. Panny Marie, Matky
dobré rady. V kostele tom býval také
obraz Matky Boží na mramorové desce
dilem vypuklým (basrelief) vytesaný.
Zachoval se až podnes a umístěn jest
nyní V domácí kaple ctih. Augustinianů
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gcnazzanskýeli. lř
v postavě sedící,
závojem přes ral
kolenou její st
rukama svýma p
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lidé tentýž milostný obraz buď Svatou
Marií zázračnou nebo Rodičkou Boží

rajskou nazývali, zdomácněl konečně
mezi lidem název „Matka dobré rady.“
Žádný se v tu práci neuvázal & lid
k tomu nepřemlouval, aby milostný obraz
„Matkou dobré rady“ nazýval; lid sám
počal jej tak nazývati, jako by jej jakési
vnitřní vnuknutí k tomu pobádalo a
jako by se samo sebou rozumělo, že
právě tak a ne jinak milostný obraz má
býti nazýván. Ctih. otcové Augustiniani
nazývali také vždy milostný obraz Matkou
dobr-érady. V dějepisu rozličných svatyň
Marianských potkáváme se často s po
dobnými souhlasy veřejného čili obec
ného mínění. Avšak člověk nadarmo

hledá a bádá, aby nějakou přirozenou
příčinu našel, kterouž by se takový
souhlas obecného mínění v lidu kato

lickém dostatečně dal vysvětliti. Nezbude
tedy rozumnému člověku konečně nic
jiného, než aby vznik a původ takového
obecného souhlasu nějaké vyšší, nad
přirozené příčině připisoval. Bl. Panna
Maria vyvolí si sama poutnické svatyně
za tím účelem, aby tam-své ctitele při
vábila a jim rozličných darů a milosti
udělovala; a proto “se má také mezi
katolíky za to, že bl. Panna Maria sama
bývá hlavní a dostatečnou příčinou ta
kového obečného souhlasu mezi lidem

katolickým, který k tomu velice přispívá,
aby se dobrá pověst o poutnické svatyni
po světě roznesla a tam mnoho pout
níků přivábila. Z těchto poznámek dá
se vysvětliti, proč bl. Panna Maria sama
mocí nadpřirozenou k tomu působila,
aby lid katolický milostný obraz genaz
zanský nazýval „Matkou dobré rady.“
Při vyvolení této Své svatyně poutnické
měla totiž bl. Panna Maria v úmyslu
svém, mimo jiné četné milosti a dary,
udělovati tam příchozím poutníkům ze
jména dar dobré rady, kterouž by
se v rozličných potřebách svých ku svému

časnému a věčnému blahu dobře říditi
mohli.

Pravdivost této zbožné domněnky
zaručuje nám veliký počet závažných
událostí, kteréž se ve svatyni genaz—
zanské během celých čtyř století sběhly,
slovem celý napotomní dějepis zázrač
ného obrazu Matky dobré rady. Vyjma
svatou kapličku loretánskou t. j. po
svátný domeček, v němž bl. Panna Maria
přebývala, když jí anděl Páně zvěstoval,
že se z ní Syn Boží narodí, a který
ku konci 13. století též zázračným způ—
sobem z Palestiny přenešen byl nejprve
do Dalmacie a pak do Loretty, kdež až

.posud se nachází: mimo tuto nejhlav
nější svatyni Mariánskou není tuším
žádné svatyně Marianské na celém světě,
která by od čtyř set let neustále tak
veliké a rozsáhlé proslulosti požívala
jako svatyně Matky dobré rady genaz
zanská a do které by po čtyř set let
neustále tolik poutníků bylo putovalo,
jako do svatyně genazzanské. Cos po—
dobného, jako se ve století našem za po
sledních let při vzniku svatyně Nepo
škvrněného Početí Marie Panny v Lurdu
událo, dělo se také ve svatyni genazzanské
Matky dobré rady, a sice nejen při
vzniku jejím ve století patnáctém, ale
opakovalo se v napotomních stoletích
nejednou, nýbrž častokráte.

V sedmnáctém století na příklad
přicházívaly tak veliké davy poutníků
do Genazzana a na přímluvu Matky
dobré rady dělo se tam tolik zázraků,
že veledůstojná kapitola římské basiliky
vatikanskě hlavu Matky Boží a Ježiš
kovou stkvostnou zlatou korunou okrá

šlila, což dotčená kapitola jen v takových
případech činívá, když některý obraz
Mariánský rozličnými zázraky jest velmi
proslulý. Následkem této korunovace -—
jakž sám papež Benedikt XIV. dokládá *)

*) Erev—ejeho „Injunctae nobis“ ode dne
2. července 1753.
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—- rozšiřovala se ještě více úcta Matky
dobré rady po celém světě, anové davy
poutníků přicházívaly každodenně do
Genazzana. R. 1748. založili v Genaz—

zanu novou památní knihu, do které se
zázraky na přímluvu Matky dobré rady
sběhlé opět zapisovati počaly. Avšak
“po třech letech upustilo se znovu od
“dalšíhozapisování, poněvadž se protokolů
takových již příliš veliký počet nahro
madil. Stalo se též na počátku nyněj
šího století, že svatyně genazzanská od
bezbožný'ch revolučních žoldnéřů fran
couzských vydrancována byla, a že i
ctih. otcové Augustiniani tamní klášter
musili opustiti. Jak mile však pokoj
nější doba nastala, hrnuly se opět davy
poutníků do Genazzana a Matka dobré
rady- oslavovala znova svůj zalíbený
obraz novými zázraky a hojným udě
lováním rozličných jiných milostí. Mimo
to rozšiřovala se úcta Matky dobré rady
a jejího obrazu genazzanského, hned od

' V Římě samém nachází se též taková

počátku a také v napotomních časech
ještě jiným způsobem po světě kato-í

" Boží odporoučel a zvláštní milosti byllicliém.
Cetné kopie čili napodobení téhož

obrazu nejen na plátně olejovými bar—
vami malované, ale i pouhé jednoduché
dřevo- nebo mědorytiny, kteréž na jiná
místa zanešeny a v úctě držáný byly,
staly se též milostnými obrazy, když ;
jednotlivci před nimi Matku'dobré rady :
za pomoc neb útěchu důvěrně vzývaly. Í
Takových milostných kopií Matky dobré
rady genazzanské nachází se více v Italii
ku př. v jednom farním kostele boha
tého města Janova, v Kalabrii, v San
Benedetto Ullano, kdež četné zázraky
podnětem byly, že v tamní krajině i ně
kolik kostelů na počest Matky dobré
"rady bylo zbudováno. Dále se nacházejí
takové zázračné kopie na Monte Casino,
ve Frosinone, v Messině a v Palermu, :
V Neapoli, kdež zejména dvě takové ko- _
pie jsou proslulé, v Luce, v Modeně atd.

zázračná kopie Matky dobré rady v ko
stele Campo Santo zvaném, stojícím
zrovna vedlé papežské basiliky vati
kanské. Ale i v četných jiných kostelích
římských umístěny jsou též obrazy
Matky dobré rady ku př. v kostelích
sv. Maří Magdaleny, sv. Vavřince in
Lucina, u sv. Augustina, sv. Hadriana,
sv. Karla Bor., sv. Ondřeje apoštola,
sv. Klaudia, dále v kostelích Santa Maria
sopra Minerva a Santa Maria Del Po
polo a v jiných více. Ne zřídkajest obraz
Matky dobré rady i na průčelní straně
domů římských namalován, jakož ivelmi
často v jednotlivých kupeckých krámech
s rozžatou před ním lampičkou spatřen
bývá. Mimo Italii rozšířila se úcta Matky
dobré rady a také její obrazy velmi
záhy ve Francii, ve Španělích a v Portu
galsku. V hlavním městě země španělské
v Madridu chová se až podnes v kostele
ctih. otců Augustinianů kopie obrazu
genazzanského, před nímž se “r. 1583.
sv. Alois Gonzaga do přímluvy Rodičky

účasten, o čemž později více povíme.
V některých katolických krajinách země
švýcarské lze téměř v každém kostele
obraz Matky dobré rady viděti. V zemích
německých rozšířila se též hojně úcta
Matky dobré rady a kopie obrazu ge
nazzanské nacházely se tam velmi často
v kostelích městských i venkovských.

l V Kolíně nad Rýnem, v Cáchách, ve
\Vůrzburku a Mnichově bývalo jakési
střediště dotčené úcty, která se pak
z měst těchto dál a dále po venkově
rozšiřovala. Cos podobného stalo se i
v rozličných zemích mocnářství rakou
ského. Do Vídně dostala se jedna kopie
Matky dobré rady genazzanské, která
dříve ještě než tam přišla byla dotýkána
na původním milostném obrazu v Grenaz
zaně. Ve Vídni ji pak k veřejné úctě
v kostele sv. Rocha a Šebestiána vystavili.
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[ tato kopie vídeňská. stala se ob—
razem milostným. Za panování Marie
Teresie, okolo r. 1757. událo se, že jedna
arcivévodkyně rakouská jsouc těžkou
nemocí sklíčena, útočiště své vzala k
Matce dobré rady a se jakýmsi slibem ,
na její počesť zavázala, aby zdraví opět
nabyla. Matka dobré rady prosbu tu
téměř okamžitě vyslyšela, načež arci
vévodkyně uzdravena drahocennou lampu
stříbrnou do kostela sv. Rocha a Še

bestiána darem zaslala, aby tam před
obrazem Matky dobré rady zavěšena
byla, postaravši se zároveň, aby v lampě
světlo dnem i nocí neustale hořelo. Po

několika dnech přijela pak dotčena arci
vévodkyně sama v průvodu svých sester
a komonstva dvorního do kostela sv.

Rocha a Šebestiána, kdež Matce dobré
rady své vřelé díky za milosť obdrženou
vzdávala. Událost ta působila mocně na
rozmnožení úcty Matky dobré rady nejen
ve Vídni a v Rakousích, ale iv jiných
zemích mocnářství rakouského, tak že
znenáhla velký počet obrazů Matky
dobré rady nejen v kostelích městských
a venkovských k veřejné úctě vystaven
byl, ale že jej i četné rodiny do svých
soukromých příbytků zavedly a ve velké
uctívosti měly. Touž asi dobou rozšířila
se valně úcta Matky dobré rady také
v Čechách a na Moravě, ačkoli, tuším,
již dříve ve vlasti naší známa bývala.
Hlavní rozšiřovatelé téže úcty byli u nás
ctih. kněží Augustiniani, kterýmž Matka
dobré rady již dříve dobře známa byla.
Důkazem jest, že obrazy Matky dobré
rady unás až podnes hlavně v těch
krajinách nacházíme, kdež na blízku
až posud jest, anebo před časy býval
nějaký klášter Augustinianů, jako ku př.
v Brně na Moravě, v Pivonce na Šu
1navě,.na Ostrově čili u sv. Dobrotivé,
v Domažlicích, ve Lnářeeh u Blatné,
v Podroví u Loun, v Šopce pod Měl
níkem, kdež až podnes velmi zdařilý

obraz Matky dobré rady v sakristii se
chová, v Lysé nad Labem, v České
Lípě, v Bělé, ve Vrchlabí, v Praze u sv.
Tomáše na Malé Straně a také na Novém

Městě pražském u sv. Kateřiny, kdež
dříve jeptišky řádu sv. Augustina bý
valy, napotom však asi od roku 1568.
mniši téhož řádu přebývali. Avšak nejen
v Evropě, ale i v ostatních dílech světa
rozšiřovala se úcta Matky dobré rady
hojně již v minulém století a. rozšiřuje
se i v nynějším století neustále pomocí
missionářů a ostatních horlivých kněží,
tak že i na mnohých od Evropy nej
vzdálenějších ostrovech již jest zavedena.
R. 1836. založil jeden španělský řeholník
v Americe, ve státu Nová Granada,
v arcibiskupství Santafe di Bogota. celé
nové město, kteréž nyníjiž přes 10.000
obyvatelů čítá, a toto město nazval „Ge—
nazzano od Dobré rady“ na počest'Matky
dobré rady. V kostele tamním stkví se
též na oltáři hlavním kopie milostného ob
razu genazzanského a Matka dobré rady
jest první ahlavní patronkou celého to
hoto města.

Úcta Matky dobré rady a jejího
zázračného obrazu genazzanského nabyla
během času ještě jiné a sice takové
vahy, kterouž každý pravý katolík vždy
velice eení. Stalo se totiž, že sv. římská
kongregace církevních obřadů zvláštními
dekrety povolila, aby se na počest Matky
dobré rady a Jejího obrazu genazzan
ského jisté církevní obřady veřejně vy—

5 konavati směly. Takovým vyznamenáním
honosí se mimo proslulou svatyni Ma—
rianskou v Lorettě jen velmi málo míst
poutnickýeh ve světě. Nuže tedy první
takový dekret vydala- sv. římská kon

Ě gregace obřadů dne 12. července 1727.
Dekretem tím dovolila, aby kněží světští
a řeholní v Genazzaně bydlící, na výroční
památní dne objevení se obrazu milost

'- ného v Genazzaně t. j. dne 25. dubna
směli sloužiti obyčejnou votivní mší sv.
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ku cti nejblahoslavcnější Panně Marii,
jakožto Matky dobré rady, a aby také
na tentýž den směli sc modlíti obyčejné
církevní hodinky Mariánské. Za ne
dlouho potom svolila sv. kongregace
novým dekretem, aby nejen kněžstvo
genazzanské, ale všickni kněží světští
a řeholní v celé diecesi palestrinské,
ve kteréž svatyně genazzanská leží,
tytéž obřady církevní každoročně dne
25. dubna vykonávati směli. Od té doby
stal se výroční svátek Matky dobré rady
v biskupství palestrinském duplex se
cundaa classis.

Ale tím neuspokojili se ještě horliví
'.etitelé Matky dobré rady. Přáli si ve
lice, aby s povolením sv. kongregace
římské do hodinek církevních, které na
výroční svátek Matky dobré, rady již
se směly říkati, vložen byl i kratičký
dějepis o zázračném objevení Marian
ského obrazu v Genazzaně. Za tou pří
činou vydali někteří učení mužové dů
kladné dějepisné rozpravy o tomto ob
jevení. “Sv. kongregace římská zkoušela
a uvažovala pak po více let všechny
tyto rozpravy a doklady s velikou be—

-dlivostí & moudrostí, „až konečně pře
svědčení. nabyla,-_ že žádný rozumný
a pouhými předsudky nezaujatý člověk
proti dějepisným dokladům a důkazům
o zázračném objevení-se obrazu Marian
ského v Genazzaně nemůže nie pod—
statného namítati. Napotom teprve, za
panování papeže Pia VI. vydala tedy 3

'dne 18. prosince 1779 nový dekret,
kterýmž nové církevní hodinky a také
zvláštní mši svatou na počesť objevení
se obrazu blah. Panny Marie v Ge'nazzaně,
pod názvem Matky dobré rady vůbec
známého schválila a potvrdila. Avšak
tento dekret byl s počátku platný jedině
pro ctih. Augustiniany, poustevníky, ve
klášteře genazzanském bydlící, kteří dle
předpisu téže sv. kongregrace výroční
svátek Matky dobré rady dne 25. dubna
ve svém kostele genazzanském světiti
mají. Později, dne totiž 22. února 1809,
za panování papeže Pia VII. dovolila
opět sv. kongregace celému ctih. řádu
Augustinianů jakož i celé diecesi pale
strinské, aby svátek Matky dobré rady
dne 26. dubna slaviti a dotčených no

*vých církevních hodinek jakož i nové
mše sv. při té slavnosti užívati směli.
Od té doby zaváděli pak četní jiní
biskupové výroční svátek Matky dobré
rady i ve svých diecesích, tak že se
za našich dnů dne 26. dubna téměř již
po celém světě katolickém svátek Matky
dobré rady, jakožto kostelní svátek,
světí. V missaleeh čili mešních knihách,
v novějším čase tiskem vydaných, na—
lezti jest také obyčejně v tak zvaném

'dodatku (appendix pro aliquibus locis)
na den 26. dubna svrchu dotčená, od
sv. kongregace římské stvrzená mše sv.
na počest' „objevení se obrazu blahosl.
Panny Marie dobré rady.“

Rozdílnost.
Reko, řeko, světa proude!
Kolik ve tvé šumné vlny
Během času těžké lodě

Hlubokých již ran zaryly!
Hlubších však ran, jež bolesti

Druhdy v lidská ryly srdce!
Hluboké však tvoje rány
Každou zaeelí se chvíli,
Naše ale mělké jizvy
Vždycky, vždycky krvácejí!
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Svatý Vavřinec z Brindisi.
(Dokončení)

jedovaté bejlí, tak rychle
.“ rozšířila se zhoubná nákaza učení

. Lutherova po celé říši německé
» a i vlasť naše chovala Vsobě mnoho

jj přívrženců bludů kacířských. Žepak pověst o blahodárném půso
bení řádu kapucínského i k uším cí—
saře Rudolfa dospěla, uminil si tento
panovník, že řád kapucínský povolá do
zemí svých, aby zbloudilé ovce opět do
pravého ovčince přivedl. Vyjednávání
jeho se svatým otcem mělo zdárný vý
sledek a věc ta předložena shromážděné
kapitole. Otcové kapucíni s radostí pod
volili se, obtížný tento úkol na se vzíti,
k jehož provedení nejspůsobilejším se
jim zdál býti Vavřinec. Vyslán tedy
s 11 jinými bratřími, by řád do zemí
císařských uvedl. Pln apoštolské horli
vosti nastoupil s průvodčími svými cestu
Tyrolskem do Vídně, kam dne 28. srpna
1599 šťastně se dostal.

Zde dostalo se mu přívětivého uví
tání. Zdržev pak se několik měsíců
v městě tom, zanechal tam šest bratří
a odebral se do Prahy, kde zvláště arci—
biskup Zbyněk Berka s velikou radostí
jej přijal. I od císaře, jenž dlel právě
na blízkém letohrádku, byl “inilostivě
přijat, a dovoleno mu založiti klášter,
kde chce, čehož on použiv vyhledal
místo a založil r. 1600 nynější klášter
kapucínský na Hradčanech. Bylo však
mu i mnoho protivenství zde snášetiý
Jinověrci s nelibostí pohlíželi naň a kde
mohli jej pronásledovali; ano jednou na
mostě i útok na život jeho učinili, při
čemž ho sluhové papežského nuntia za
chránili. Než nic nebylo s to odvrátiti
Vavřince od jeho horlivosti. Kázal,
obracel na víru a pevně důvěřoval
v Boha. Však i císař změnil své smý
šlení a popuzován svými milci,_ zvláště

!

hvězdářem Tychonem de Brahe, již mu
namluvili, že kapucíni jsou zrádci a též
o život císařův že stojí, vydal rozkaz, aby
se Vavřinec se svými druhy vystěhoval.

Poslušen rozkazu císařova chtěl se

Vavřinec okamžitě odebrati pryč a na
posledy loučil se v kázani s posluchači
svými; mezi jiným pravil, že vždy po
vděčen bude císaři za laskavě přijetí a
nikdy že nepřestane zaň se modliti.
Slova jeho donesla se císaři, jenž pohnut
ihned rozkaz svůj odvolal a nakloniv se
opět k řádu kapucínskému, založil pro
ně více klášterů.

Tu počal nepřítel křesťanstva Mo
hamed III. dorážeti na císaře; tento ne—
moha sám proti takovému nepříteli se
postaviti, potřeboval pomoci kurfiřtů ně
meckých. I vyslal Vavřince, aby pomoci
jejich vyžádal. Tento horlivý bojovník
Páně netoliko knížata k vyslání vojska
pohnul, nýbrž i sám do tábora křesťan
ského se odebral a zde vojsko ke zmu
žilosti povzbuzoval. Když pak setkati se
měli s nepřítelem mnohem silnějším, tu
vrhl se sám ozbrojen křížem do řad ne—
přátelských a příkladem svým roznítil
tak vojsko křesťanské, že všickni jako
lvi bojujíce nepřítele porazili. Tak do
pomohl Vavřinee dne 11.'října 1601
císaři k vítězství nad úhlavním jeho
nepřítelem.

Navrátiv se Vavřinec kázal horlivě

proti bludařům a prohlížel nově založené
kláštery, až se přiblížil čas, kdy měla
se odbývati generální kapitola V Římě,
k níž po bolestném loučení jak s císařem,
tak i s knížaty se pěšky odebral. Když
přišel do Říma, kam jej byla. pověst o
skutcích jeho již předešla, byl od papeže
a. vůbec ode všech s největší laskavostí
přijat. Dne 24. května 1602 shromáždila

sc generální kapitola, při níž měla býti
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.volba nového generála. Ký div, že všickni
beze vší porady zvolili Vavřince, jsouce
přesvědčeni, že nikdo lépe se k úřadu
tomu nehodí než on. Jenom Vavřinec

sám v pokoře své lekal se tíže, jaká
s úřadem tím na bedra jeho byla sva
lena; než, doufal pevně v pomoc Toho,
jenž mu již tolikrátc byl lásku svou
dokázal, v Boha. — Zvolení Vavřince
generálem bylo řádu velice prospěšno;

neboť jako
slunce paprsky
svými celý svět
ozařuje &. vše

oživuje, tak i
Vavřinec ne
unavnou horli

vostí svou v pl—

nění. řeholy ve
škerým bra—

trům stkvělým
byl příkladem;
Pěšky prochá
zel všecky pro
vincie řádu ne

dávaje se od

strašiti nija- “,
\ \

\\xx\\

\\(X , . .

\\“šškými překáž
„Z'

kami, všude
napomínal a
příkladem

svým povzbu
zoval. Kam při
šel, všude do
stalo se mu slavného uvítání, což ho ale
netěšilo, a on, kde mohl, se tomu vyhnul.
V Miláně sam arcibiskup Karel Boro
mejský vyšel chudému generálu kapu
cínskému vstříc, lid pak nazýval ho
„svatým generálem.“ Pěšky procestoval
Francii, Španěly a Německo. S otcovskou
laskavostí spojoval přísnost. Tak v pro—
vincii Katalonské ve Španělích spatřiv
ve chrámu kapucínském skvostný ná
hrobek, jejž si tamnější biskup zříditi
dal, kázal ho odstraniti, ježto prý od

\

poruje to chudobě ]
rozkaz jeho nebyl ]
něvadž se bratří báli

staře uraziti, kázal
klášter opustili, nače
hrobek odstranil.

Navrátiv se do I

velmi uctíván, zvláště
vážil si ho jako nějak

i jsa pokory, nežádal s

šel k němu jistý knč
nohou nemohl choditi

Vavřinecpožehnal,th
a mnoho jiných více.

Zde „také na žádo
spor mezi vévodou z
markýzem a sice tal
hned žádal, aby byl \)
komisař řádu do Něr

réžto poslaní on bez
Na své cestěBa

městečka Donauw'órt-l:



většinou Odpadlíci, se mu posmívali, ano
i jej týrali, začež však od vévody Max
miliána náležitě potrestáni byli.

Když přišel do Prahy, počal ihned
horlivě proti kacířům kázati a mnoho
jich ku pravé víře přivedl. Mezi tím
odebral se do Bavor, kde manželku
vévodovu, Alžbětu Lothringskou, zlým
duchem trápenou, uzdravil.

Navrátiv se do Prahy pokračoval
ve své apoštolské činnosti se zdárným
výsledkem k nemalé zlosti protestantů,
mezi nimiž zvláště jistý kazatel Polykarp
Laiser, nalezající se v průvodu vévody
saského, proti němu vystupoval a jej
poraziti se snažil. Byv však od Vavřince
přemožen, utekl z Prahy a brzy, jak se
praví, zlosti zemřel. Tu vydal Vavřinec
svůj spis „Dissertationes dogmaticae
contra Lutherum et Laiserum.“ Ještě

mnozí jiní snažili se vystoupiti proti
Vavřinci, byli však všickni moudrostí
jeho přemožení.
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jistý šlechtic služebnictvo své ozbrojené,
aby Vavřinci zabránili přístup na statky

_jeho ; Vavřinec však neohroženě kráčel ku

Však opět mu nedopřáno dalšího 
pobytu v Praze. Musclť podstoupiti
obtížnou cestu do Španěl, aby krále
Filipa III. naklonil, aby straně katolické
zápasící s protestanty svou pomoci při
spěl, což se skutečně stalo. Ve Španělích
naklonil si krále tak, že tento více klá—
šterů kapucínských vystavěl. Zde také
uzdravil dvorní dámu trpící dnou zna
mením sv. kříže.

Sotva že se navrátil do Prahy, ihned
musil odejíti do Mnichova, aby zde
u dvora zastával místo nuntia papež
ského a vyslance španělského.

Vida, jak poddaní vévodovi slouží
bludu, umínil si je ku pravdě přivésti.
Proto vypravil se, obdržev přese všecko
své zdráhání a ujišťování, že se mu
ničeho nestane, vojenský průvod, mezi
kacíře a kázáním svým jich mnoho ku
pravé víře, obrátil. Na cestě této pře
konati mu bylo mnoho nesnází, ano
i životu jeho hrozilo nebezpečí; vyslalt' *;

předu a pouhým zjevem svým nepřátely
své zahnal.

Prohlédnuv všecky kláštery v Něm
cích, odebral se Vavřinec r. 1633. do
Říma, kam jej generální kapitola volala;
tu byl zvolen deíinitorem a visitatorem
provincie Janovské, polmuv svými řečmi
bratry k tomu, že nezvolili ho generálem,
jak v úmyslu měli. Přišed do Pavie,
aby tu provinciální kapitole předsedal,
musil na se vzíti úřad provineialský.
Vymlouvaje se, že pro nemoc nemůže
pěšky cest svých konati, dostal“dovolení,
aby užil povozu. Působení jeho bylo opět
velmi blahodárné, též jej Bůh oslavil
mnohými zázraky, uzdravilt' mnoho ne
mocných, ano ikapesní jeho šátky, jimiž
si pot utiral, byly mocným prostředkem
v nevyhojitelných nemocech, požehnání
pak jim udělené pomohlo, i když je
písemně někomu zaslal.

Tak přišel k němu _kdysi jistý
Melehior Cremasco z Meleguana, stěžuje
si, že syn jeho má na krku hlízu a
nemůže ničeho jisti, tak že musí zemříti.
Vavřinec potěšiv zarmouceného otce,
poslal jej domů:, přišed domů, nalezl
otec syna zdravého.

Jeho přispěním uzavřen byl mír
mezi Španěly, Milánem a vévodou Savoj
skýln dne 9. října 1617.

R. 1618 měl Vavřinec postní kázaní
v Miláně, kde mnoho těžce nemocných
jeho přimluvou uzdraveno bylo. Zejména
jistý patrieius jmenem Julian Piatti byl
již osm let trápen a sužován těžkou
nemocí; uslyšev o zázracíeh, jež Vavřinec
byl vykonal, dal se k němu přinésti, a
hle, světec vložil naň třikráte ruce a
pomodliv se propustil jej; tento pak
ve krátkém čase se uzdravil. Podobně

zázračným spůšobem uzdravil i šesti—
letého hocha Kristofa Kaimi, jenž byl
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úplně chromý, a mnoho a mnoho podob
ných zázraků. Proto bylo loučení jeho,
když se odebral do Ríma, velmi bolestné.

Přišed na své cestě do Benátek,
předpověděl zpovědníkovi svému blížící
se konce života. svého.

Na generální kapitole V Římě byl
opětně definitorem zvolen.

V tom čase přihodilo se, že vévoda
bavorský Maxmilian vystavěl v Brun—
dusiu klášter, jejž ale jeptišky převzíti
se bály, poněvadž prý byl příliš skvostný.
Věc dána'Vavřinci k rozhodnutí, jenž

i a byl od něho i od celé královské rodinyehtěje se očividně v. tom přesvědčiti,
vydal se na cestu do Brundusia, přišed
ale do Neapole, musil pro nemoc v městě
tom zůstati, kde též mnohými zázraky
od Boha oslaven byl.

Lid všude tak ctil Vavřince, že
tento musil se vždy pro nával lidu
v nějakém odlehlém klášteře za městem
ubytovati, jak to i zde učinil, ubytovav
se ve vzdáleném klášteře Kasertském.

Tii přišli k němu náhle vyslanci
z Neapole, žádajíce, by se jich zastal
u dvora španělského, neboť místodržitel
“španělský příliš je utiskoval. Vavřinec
odebral se ihned do městaía pohnut slzami
shromážděných tu zástupců lidu, přislíbil
jim, že se vydá ku králi španělskému,
by utiskovaným spravcdlnosť zjednal.

Přese všecky nástrahy, jež mu
místodržitel činil, obávaje se trestu za
nespravedlnosť svoji, a po mnohých
obtížích dostal se Vavřinec šťastně do

Janova; zde však musil zůstati, neboť
chytrý místodržitel vymohl na. kardi
nálovi, jenž byl protektorem řádu,
rozkaz, jímž Vavřinci další cesta za
kázána byla.

Teprve
se byli utlačovaní Neapolitané na samého

po třech měsících, když

Filippa III. obrátili, dovoleno Vavřinci
dále cestovati.

Na své další cestě zastavil se;
Vavřinec v Monaku, kde v knížecím

zámku mši sv. s takovou nábožnosti

sloužil, že trvala 6 hodin. Při této svaté
oběti proléval slze nábožnosti a potřebo—
val více šátků na osušení jich. Jeden
z těch šátků pomohl jisté ženě Milánské
jmenem Markéta Ciapessoni, která měla
bolavé oči, tak že položivši si jej na
hlavu, třetího dne úplně byla zdráva.

Když přišel Vavřinec do Madridu,
nezastihl tu krále, jenž se odebral do
Lissabonu, by se tu dal korunovati za
krále portugalského.

Ihned vydal se na cestu za ním,

s největší úctou přijat. Stížnost“ lidu
neapolského byla vyřízena a nesprave
dlivý místodržitel sesazen.

Po pěti dnech však se Vavřinec
nebezpečně roznemohl a musil uleh
nouti; bytem byl 11'Petra z Toledo.
Tento dal jej hned do Lissabonu pře—
nésti, aby tu s tím větší péčí od lékařů
byl ošetřován. Však nic nebylo platno;
také Vavřinec již cítil blížící se konec
života svého. Den před smrtí svou dne
21. července povolal k sobě svoje průvodčí
a žádal je, by ve jmenu jeho všecky
prosili za odpuštění; ustanoviv pak,
aby kříž, jejž n0sil na prsou, dán byl
jcptiškám v Brindisi, přijal, jak to každo
denně činil, nejsvětější tělo Páně. Poté
upadl v lehký spánek, v němž ustavičně
šeptal jméno „Ježíš.“ Odpoledne pak
na den sv. Magdaleny dne 22. července
tiše zesnul v Pánu r. 1619.

Tělo jeho, jež nebeskou vůni ze
sebe vydávalo, bylo balzamováno
ve klášteře sv. Kláry ve Villafranee po
hřbeno; když se průvod blížil ku klá—
šteru, tu počaly zvony samy od sebe
zvoniti. _

Vavřinec byl za života svého vrou
cím etitelem Rodičky Boží, jež se mu
i při oběti mše sv. zjevila. Nejsvětější tuto
oběť přinášel Vavřinec každodenně Bohu
a trvala vždy několik hodin. Ano, i když

&
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cestuje protestantskými krajinami, neměl Š Také Se zjevil světec po smrti své
kde sloužiti mše sv., tu se postil tak některým svým spolubratřím, a malíři,
dlouho až našel místo k. nejsvětější jenž podobiznu jeho maloval, nemohaji
oběti. ,I nebezpečím nedal sc odstrašiti; , ale dovésti, v modlitbě své k němu se
tak pronásledován místodržitelem neapol- obrátil.
ským na útěku nedbaje nebezpečí sloužil Uznávaje nesmírné zásluhy Vavřin
mši svatou. . covy a svatost' jeho života, prohlásil jej

Po smrti jeho udály se na hrobě papež Pius VI. dne 1. června 1783 za
jeho mnohé zázraky. Stalo se, že pěti- í blahoslavenee; sv. otec Leo XIII. pak
letý hoch Diego de Escobar z Villa- vřadil jej dne 8. prosince 1881. ..na den
franky spadls ohromné výšky v klášteře, l neposkvrněného početí Panny Marie do
kde tělo Vavřincovo leželo, a zůstal 3 řady světců.
ležeti mrtvý. Jeptišky s nářkem při— """"—*“
nesly ho ku hrobu světcovu a hle, hoch : Poznamenáni: Kdož by si obšírnějšího
povstal „ byl úplně zdráv. životopisu tohoto světce přál, u_echtžse obrátí

Vypravuje se ještě veliké množství ,na "cyliillo-methOděJsiwkněhkuPeiiuu_v Éíaze'
__ _ ' ]ehož nakladem vydana byla knizka. „Aivot
jiných zázraků, jež se na přímluvu 'i a působení s. Vavřince z Brindisi“ v levné ceně
SV. Vavrmce udály. ; 15 kreje. s připojenými litaniemi k témuž světci.

\

Duchovní hodiny,
poopraveny a natáhnuty od 't Libora Scholze.

(Pokračování)

„ Hodina tře/tl,— Š pokorně věřiti, co pochopiti nemůže. ——
Císlo svaté. Ono nás uvádí do i Křesťanelnehloubej,alctakénepochybuj,

tajemství jsoucnosti a bytosti Boží, upa—| nýbrž podrob—se v pok'oře a ve vědomí
matuje na základní své slaboty výroku

S nejblah.
Panno-u „. 80

učení celého křesťan—

ského náboženství,
na skálu naší víry:
J e d e n B ů h v e
třech osobách:
Otec, Syn a Duch
sv. Připomíná nám
Otce všemohoucího,
jenž nás stvořil, bož—
ského S y n a, jenž
nás vykoupil, D 11
eh a svatého, jenž

věčné pravdy, která
ani oklamati ani

oklamána býti ne—
může. Se vším svým

ostrovtipem nepo—
chopíš o bytosti Boha
nic více, než to, že
jest nepochopitelný.
Žij ve blahé naději,
že jednou v říši
věčnosti, kde víra
prohledne, naděje se

nás posvětil, a to ' “* !mmsuegs 5“ Splníakdejen láska
jen z jedné jediné panuje, to spatříš a
příčiny, jen k jednomu účelu, abychom i poznáš, čemu nyní jen věřiti můžeš.
totiž spasení došli. — Zde vniká zrak Nedej se zmásti povrchními a planými
ducha našeho do neznámých prostor, Ě řečmi světských mudrlantů, kteří všechno
které jedině Věrou osvětleny jsou; zde ' zavrhují, co nepochopují a kteří hlavně
pozna rozum meze svého důvtipu'a musí , proto nevěří, že se jim to nelíbí, vésti
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takový život, jak jej pravě učení kře
sťanské předpisuje a vymáhá. At“napřed
o to se- pokusí, tak mnohé hádanky a
nepochopitelné zjevy v obyčejném životě
rozluštiti a. pochopiti, než se rouhavě
opováží, (',lltíti ehápati bytost“ toho, jenž
všecko stvořil. At“ nam dříve vysvětlí
mnoha tajemství přírody, než se opovaží
vnikati do velebného slunce jsoucnosti
Boží, které samo o sobě neproniknutelné, '
všechny ty osvěcuje' a oživuje, jenž
skromně ve světle jeho chodí, za to ale
ono opovážlivé oko oslepuje, které je
prohlédnouti a proniknouti chce. Nedej
se od světáků mamiti tím, když ti praví,
že tajemství náboženství našeho protiví
se zdravému rozumu a že tedy nezaslu
hují žádné víry. Tato tajemství stojí
nad rozumem, proto že rozum ze své ;
vlastníimoci pravdivost jejich poznati ne
může, proto ale nejsou zdravému rozumu
protivny, ale rozum lidský daleko pře
vyšují. Pamatuj dále, žet' to Boha zcela
důstojno jest, když nám to zjeví, co my
sami ze sebe věděti nemůžeme, an to
duševní naše schopnosti převyšuje, a že
právě vtom leží zásluha víry, věřiti to,
co pochopiti nelze; neboť jen tenkráte
by mohl člověk všecko chápati a nemusil
by nic věřiti, kdyby nebyl člověkem, ale
Bohem. Pěkně se vyjadřuje Dante ve své
knize o předpeklí: „Bla-zen, kdo se do
mnívá, že naše věda kdy vyzpytuje tajné
a nekonečné cesty, které si nejsvětější
Trojice Boží vytknula! Budiž tedy člo—
věče spokojen se zjevením; neboť kdybys
mohl všechno chápati, nepotřeboval bys
Marii s božským její Synáčkeml“

Když hlubokomyslný sv. Augustin
o nepochopitelném tajemství nejsvětější
Trojice Boží přemýšlel a veškeren svůj
důvtip vynaložil, aby do něho vniknul
& je vyzkoumal, a jednoho dne, aby
z myšlenek svých vytrhován nebyl, na
břehu mořském se procházel, tu spatřil

Šjamku v písku vyhrabal a nyní pilně
lžící vodu z moře do písčité této jamky
vléval. Světec hleděl delší čas na hravé

to počínání si chlapečka a ptal se ho
pak s přívětivým úsměvem: „Co pak to
tropíš, mé dítě?“ — „Rad bych,“ odpo—
věděl chlapeček, „celé moře do tohoto
důlku vlil.“ Tu se sv. Augustin zase zasmál
a řekl: „Namáhaš se marně; to se ti ne
podaří nikdy.“ ——„A proč ne ?“ odpově
dělo dítko. On odpověděl: „Proto že moře
je nekonečně veliké, tvůj důlek ale jen
tak malounký, do něhož se tedy směstuati
nemůže.“ — „Myslíš'P“ tázal se chlapec.
„A přece se mi to podaří, dříve vlíti celé
toto moře do malého důlku, než se podaří
tobě a obmezenému tvému rozumu, vy
zpytovati a pochopiti jsoucnosťnejsvětější
Trojice.“ Při těchto slovech zmizel chlapec
a zanechal sv. Augustina zahloubaného
do divných myšlenek.

Tří věcí nenávidí duše má, a velmi
těžce nesu život jejich: Chudého pyšného,

_ bohatého lživého, starce pošetilého a ne
rozumného. (Sir. 2.5, 3. 4.) ——Kdo změřil

Žjako hrsti vody a vážil nebesa dlaní?

Dáhle chlapečka, který si byl malou ?

Kdo zavěsil třemi prsty tíž země a zvážil
jako na váze hory: a pahrbky na závaží?
(Iz. 40, 12.) — Když se tedy narodil Ježíš
v Betlémě J udově za dnů Herodesa krale,
aj mudrci od východu přijeli do Jerusa
léma. „Kde jest ten, kterýž se narodil,
kral židovský? Nebo viděli jsme hvězdu
jeho na východu a přijeli jsme klanět
se jemu.“ (Mat. 2, 1. 2.)_Jak byl Jonáš
v břiše velryby tři dny a tři noci: tak
bude Syn člověka v srdci země tři dny a
tři noci. (Mat. 12, 40.) — I řekl jemu (totiž
Petrovi) Ježíš: Amen pravím tobě, že ty
dnes této noci, prvé než kohout dvakrat
zazpívá, třikrát mne zapřeš. (Mar. 14, 30.)
— I stalo se, že po třech" dnech nalezli
ho ve chrámě, an sedí mezi učiteli, po—
slouchaje jich a otazuje se jich. (Luk. 2, 46.)
4- I stalo se, když odcházeli od něho,
řekl Petr k Ježíšovi: „Mistře, dobře jest
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nám zde býti; iudělejme tři stánky, tobě všecko, což jest na světě, jest žádost těla,
jeden, Mojžíšovi jeden a Eliašovi jeden,“ ! žádost očí a pýcha života, kteráž není
nevěda, co praví. _(Luk. 9, 33.) — Nebo z Otce, ale jest ze světa. (1. Jan 2, IQ.)
vydán bude pohanům a bude posmívan, _ —<-Nebo tři jsou, kteříž svědectví vy
bičován i uplvan; _a když jej ubičují, ' dávajína nebi: Otec, Slovo aDuch sv.,
zabijí ho, a třetího dne vstane z mrtvých. a ti tři jsou jedno, a tři jsou, kteří svě
(Luk. 18, 32. BB.)— Nyní pak zůstávají deetví vydávají na zemi: Duch, voda a
víra, naděje, láska, tyto tři: ale větší ? krev, a ti tři jsou jedno. (1. Jan 5, 7. S.)
z nich jest láska. (1. Kor. 13, 13.) —Nebo (Pokračování.)

A Slovo tělem učiněno.
(Slavnost' zvěstování Panny Marie.)

“„ žíš. 0m: bude
l veliký a Syn

Nejvyššího
slouti bude.

Bude kralovati
lidu svému a

\ království jeho
*„ nebudekonce.“

, „Ale jak se to

,i stane,“ dota
' zuje se Panna
_l přesvata, „jo
. likož muže ne

poznávám ?“
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„Duch sv. saml
»
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zastíní tebe, “

Naplnili se dnové určení a dnové ona nalezla milosť u Pána, že zvolena

„ _ mean _
městečku Na- lllllll \ , pannou.„E]hle

73—- : i „

bohabojna praví anděl,

Pannu vyvolil rty/,t

Žít/ú

seslav archan—

tuto qěsť jí

posel nebeský

„Zdrávas Ma

'vi ' A ' V (
tebou,poa,hna „%;/„ sstoupi v. te, a

P. v pokoře a - odlveee anděl,

ustrašena povýšením timto, i přemýšlí, l narodí, slouti bude Syn Boži.“'Tak Marii

zaslíbeného Vykupitele se přiblížili. — ; za Matku Syna Božího, ale že nicméně

zaretě v Galilei počneš a pero

děva rodu krá- ,

Pán za Matku Šý
%

děla Gabriela,

oznámil. Mile

Rodičku Pana

ria, milosti
J!

W324

. (I'/; (,N/, 'N * \ ,' 7 G ' vv!

nás mez1 že- „, gig/432W“ _ , ' . „___ „ _ mocNejvyss-nho

poníženosti ve

jaké by to bylo pozdravení. Ale anděl ? Pannu anděl těší a na svolení její tou

V nepatrném „ _ „ a“ , přece zůstane

žila Maria P. díš v životě,“

, .. .a,
lovskeho.Maru ,"

| ' - .Synu svemu„

by radostnou

pozdravuie

a Krále svého:

plná, Pán s
/l

namil“ Maria

like celá, byla *

Boží mile ji těší a poučuje, že právě žebně čeka. „O Panno přemoena apře
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svatá,“ volá.sv. Bernard, „v rukou tvých člověk mohl býti Božím synem. Syn Boží
spočívá blaho i zkáza naše věčná. Od jest tělem těla našeho, má kosti jako my,
slova tvého: staniž se! závisí vtělení ; roven jest nám ve všem, kromě hříchu.
Syna Božího. Anděl čeká roztouženě na Bohem Pán zůstal, ačkoli člověkem
odpověď tvou; blíží se mu doba, by učiněn; v jedné osobě dvě přirozenosti
opětně k Bohu se vrátil, od něhož byl jsou sloučeny, lidska a božská. Lidské
vyslán. Na slovo tvé oPanno přesvaté, přirozenosti bylo Pánu třeba, aby mohl
čeká ubohý praotec náš Adam a veškeré ; pro nás trpěti a umříti, a božské při—
potomstvo jeho. Jediné slovo z úst tvých rozenosti bylo třeba, by nám mohl bránu“
potěší zarmouccné, osvobodí jaté, spásu nebes otevříti a učiniti nás účastnými
vyjedná ubohým dítkám Adam0vým. i zásluh neskončcných. „Pán sestoupil
Neváhej o Panno přemocná! Rci jenom l s nebe, by nemocné uzdravil, otroky
sl'0vem a Slovo stane se tělem.“ I praví ' vysvobodil, zbloudilé poučil a mrtvé
Maria: „Ejhle! děvka Páně; staniž mi se vzkřísil.“ Sv. Bernard. O zázraku ve
podle slova tvé-ho.“ Po slovu tomto pře- ; likého! „Tak miloval Pán Bůh svět, že
žádoucím vtělil se v životě Panny Syn - dal Syna svého jednorozeného, aby
Boží. () tajemství nepostihlého! „Že se každý, kdo věří v něj, nezahynul, ale
Slovo stalo" tělem to vím a věřím,“ vola i měl zivot věčný.“ Zdaž tedy nebudeme
sv. Jan Zlatoustý; „ale jak se Slovo ! Pána za tolikeré milosti a dary chváliti
věčné vtělilo, toho nevím a neví se mnou : a velebiti, nebudeme-liž také Matku
ani tvorstvo veškeré“ ; Páně ctíti, jižto Pán tak velmi povýšil,

Tak se nebe otevřelo a Spasitele , učiniv ji Matkou Syna svého?
nám vyl'OSllO; Bůh učiněn Člověkem, aby [ (Z kázaní biskupa A. M.Slomšckn.)

Svatá Notburga
patronka. služebných..

\f Zlatý kříž. l ve klášterní hrobce na sv. Jiří, a na
-0tburee dostalo se V odměnu za ] hradě bylo nové panstvo. Vládl tam mladý

štědrotu její od chudých mnoho pán, který jmenoval se též Jindřich, jako
v) tisíc „Zaplat'Pan Bůh“; a kdyby jeho otec, a jeho manželka Otilie z Nieder

' ' bylo z takového množství poděko- thoru (Z DOIHÍbranky). Ta byla pravým
vání jen jedno opravdu míněno opakem paní Juty; jsouc velice skoupa
bývalo, bylo by jí pojistilo věčnou považovala dobročinnost“ Notburčinu za

odplatu v nebesích. A co jí chudí pouze zbytečné mrhání a nedovolovala jí; aby
Přáli, to sám Kristus Pán. zřejmě při- zbytky jídel rozdělovala mezi chudé. Je
sl íbil slovy: „Buďte milosrdni a milo— známo, že lakomí chtějí míti všechno jen
sndenství dojdetel“ Budeme tedy vypra— pro sebe, a Otilie, nemohouc všech jídel
VOVŽlti, jaké OVOC-epřineslo Notbul—ce _ sama, SflíStl, Chtěla; jiCh nějak jinak vy

přání nuzných a přislíbení Boží. užitkovati a proto poručila Notburce,
Pokud Jindřich a Juta byli na živu, aby zbytky jídel dávala do pomejí a

žila iNotburga na Rottenburgu klidně a krmila Jm11vepřový dobytek.

spokojeně. Ale roku 1289. všechno se i Ale bohabojnémuasoucitnému srdci
změnilo. Zbožní manželé odpočívali již ; zbožné dívky nebylo možno takového.

'i
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rozkazu poslechnouti; zbytky jídel sice
již chudým nedávala, avšak též nesmí
chala je do pomejí. To popudilo velice

chované děvečce, a hněv její ještě více '
vzrostl, když spozorovala, že teď Notburga
sama od úst si utrhuje, jen aby mohla
hladové chudé nasytiti.

Špatnému člověku nic není protivněj—
šího, jako pravá. ctnost'; neboť vidí v ní
jako v zrcadle vlastní svou nešlcchetnosť.
Též Otilie všemožně Notburgu pronásle
dovala, vidouc, jak zbožně, dobrosrdečně
a šlechetně jedná. Obžalovala ji u svého
manžela, rytíře J índřioha, že rozdáváním
almužny vábí na hrad mnoho žebrákův
a tuláků, kteří by mohli zámek vyloupiti.

Rytíř manželce uvěřil a chtěl sám
o tom se přesvědčiti. Brzo naskytla se
k tomu příležitost!. “

růžemí. Majitel Rottenburgský byl však
paní SV0u proti dobročinné Notburce po—
puzen a proti chudým rozhořčen. Proto

novzdělanou šlechtíčnu proti dobře vy- ;

Notburga nastrádala zase'něco po- %

to tisíceré „Zaplať Pán Bůh!“
nésti do údolí chudým, kterým nccitelná :
krmův a nápojův a chtěla je právě za

šlechtiěna zakázala choditi do zámku.
V zástěřc “mělatrochu jídla a ve džbánku
vína.

Avšak náhle přijde rytíř a- ptá se,
co to má Notburga v zástčre a ve
džbánku. A tu, jak nás starý obraz
poučuje, zázrakem Božím bylo jídlo
proměněno v hublovačky a víno v od- ,
porný louh.

Něco podobného stalo se sv. kněžně
Alžbětě Durinské, jen že její almužna
byla před očima její manžela proměněna
v nejkrásnější růže. V obou případech
projevil Bůh zázračným způsobem vůli
svou. Manžel sv.

bohabojný a dalek toho, aby jí pře—
kážel ve skutcích bohumilých! chtěl se
jen přesvědčiti, uděluje-li skutečně Alž
běta almužny, jak o ní lidé vypravovali.
Za to Bůh odměnil chvályhodnou snahu
jeho nebeskou almužnou,

Alžběty byl muži
: „Staniž

krásnými :

potrestal ho Bůh, učiniv z jídel hoblo
vačky a z vína louh. Zde naplnilo se
pravdivé přísloví; „Jakou měrou měříte,
takou bude vám odměřeno.“ Kdežto

manžel sv. Alžběty po zázračné pro
měně almužny v růže ještě větší láskou
k manželee__své přilnul, bylo panstvo
Rottenburgské přísným trestem Božím
ještě více proti své děvečce popuzeno.
Již dlouho šlehaly blesky zuřivého hněvu
proti ní; teď se mračno přiblížilo a
bouře "Vypukla. Otilie nedala dříve
pokoje, až Jindřich kuchařku ze služby
vypověděl. Tak byla Notburga nucena
uzlíček svůj si vzíti a ze zámku odejíti,
ani té nemajíc útěchy, že páni byli
s ní spokojeni.

Tak vyplnila se modlitba chudých,

Ovšem lidé, nic lepších věcí nezna
jící, než blahobyt pozemský, za takové
„Zaplať Pán Bůh“ by se krásně po
děkovali. Opovrhován, posmíván a vy
hnán býti nikterak by jim nechutnalo;
avšak Pán Bůh znal velmi dobře svou

dívku Notburgu a věděl, co jí milým
bude. Věděl, že ráda bude trpěti ne
vinně a trpělivě z lásky ku svému
Spasiteli, jemuž podobnou býti se snažila;
odměnou, že na Rottenburgu tolik let
věrně sloužila, udělil jí Pán tento kříž,
a konala-li Notburga i tehdá, když
dobře se jí vedlo, věrně své povinnosti,
zajisté že i ve zlých dnech bude trpěti,
mlčctí a říkati pouze s královnou nebes:

mi se podle slova Tvéhol“
Ubírej se tedy pryč ve jménu

Božím, zbožná dívko! — Bůh budiž
s tebou! ——Nyní arci nevíš, k čemu
bude ti utrpení toto, ale poznáš to a
budeš děkovati Bohu.
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Blahoslavený Sarkamler.
\9

„"$el l.?“E\ > častoelíovske Matce Boží

poutníků se hrnou davy
z Polska, Prus a luhů českých.

od Karpat a od Moravy.

Kříže nad lidem se blýští,

prapory se větrem vlní,
píseň zc"'sta hrdel řine,

a chrám poutníky se plní.

Na kolena zástup padá,
zemi líbá, slzy roní
a Matička Castochovská

perutí je svojí cloní.

„Ty's mi otce zachránila,
daříš zdravím matku drahou,

pod Tvůj plášt“ se utíkáme,

v náruč Tvoji mocnou, drahoul“

„V mé srdce jsi lásku lila,

balsám v hoří, v strastech těchu;

neštěstí, jež zastihlo mne,

obrátila's ku prospěchu!“

A když modlitby a prosby

uložili na oltáři,

vracejí se ku svým chatam
s veselou, radostnou tváří.

Kněz jen němě — beze slova

před stánkem Rodičky klečí,

jak publikán modlící se

v chrámě Božím v povzdáleěí.

„Pracoval jsem na vinici,
slovo Páně lidu kázal;

žel, že slova padla v trní,

jak bych pěnám mořským hlásal!

Proč jen já, nebeská Mati
zaroseným, smutným okem
mám se vrátit k Holešovu,

býti na poušti prorokem? -—

Jenom sílu skytni sluhu,

abych obstál vezdy v bojích;

moje blaho, spása, život

v mocných rukou Matko Tvojích.“ —

Nad hlavou Sarkandra kněze

koruna se třpytí muků;
na věčnost? anděly veden

za nebeské hudby zvuků. —

„Dej Bože, by jako símě
krví mou vlasť zúrodnila;

náruč Tvá inne, mučeníka,

na srdce Své přivinulal“
Alois Dostál.

Zprávy
Z Hnojic. Netušil jsem, že tako

vého úspěchu doeílím ve sbírce pro sv.
Hostýn, když jsem v září r. 1881 oznámil
s kazatelny, že Matička Hostýnská prosí
o malé dárečky, aby se na její sv. hoře,
kde ona divy tvoří, vystavěti mohla po
třebná budova pro duchovní, kteří by
duchovním potřebám těch tisíců sem
ročně spějícíeh poutníků aspoň poněkud
vyhověti mohli. A hle! Jako za těch
dob sveřepých Tatarů, kteří plenili a
„hubili vše, — zahubiti se snažili i kře

rst'anstvo,jako za těch dob, pravím, Matka
Boží divy tvořila, -——tak až po dnes

ustavičně divy tvoři, byt' je i každý
a vždy nepozoroval. Mezi takové divy
považuju inašisbírku, kterou jsme uči
nili. Domníval jsem se, že sotva. 20 zl.
sebereme, a hle, iny sebrali již 150 zl.
za 4 měsíce. Není to div? Povím hned

proč? Nedávno oznámena byla. sbírka
na novou stříbrnou monstranci pro náš
chrám Páně, která přes 1100 zl. vy—
nesla. Během téhož roku zjednána stří
brná lampa. k obrazu Panny Marie usta
vičně pomoci od nábožných hospodyň
v ceně 90 zl.; podobně zjednan dobro—

volnými dary nový čaloun k oltáři na
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svátky vá'noční v ceně 48 zl. Proto byla ,
má domněnka jaksi obavou odůvodněna,
že se pro sv. Hostýn nesejde mnoho po
tolikých a ustavičných sbírkách; vý
sledek tak skvělý nicméně učinil tu.
domněnku bezpodstatnou a lichou. Věru,
tu Matka Boží sama divy tvoří! Uznati
tu musí ale též každý obětavosť a dobrého
ducha náboženského našeho lidu v Hno

jieích, zasluhujíeího, aby veřejnosti se
známým stal. Proto činím jen povinnost'
dávaje u veřejnost takový dobročin k ná
sledování jiným. Oněch 152 zl. 94 kr. jsme
zatím uložili v obč. založně v Hnojicich
pod jménem „Věno sv.-Hostýnské“ z far
nosti hnojickéfoK této sbírce přispěli:

Tiefenbach z Hnojic 10 zl.; po 5 zl. slo
žili pp.: M. Handl, Pavlina Sedláčkova,
Maria Chudová, Fr. Dřímalka, Eleonora
Husičková, Frant. Krček, Josef Krček,
Josef Sedláček, vesměs z Hnojic, Anežka
Nemluvilka ze Žerotína, dítky Římských
z M. Hůzové a pí. Ludmila a Vavřín i
Bartunek; po 3 zl.: Karel Nemluvil, '
Anna Sišmova a rod Opluštilů, vesměs
ze Žerotína; J. Šišma z M. Hůzové 2 zl.
50 zl.; po 2 zl.: J. Gee a M. Tienfen
bachova z M. Hůzové, Maria Škodka a
Mat. Husička z Hnojic, J. Vyhnánek ze
Žerotína; Aug. Bartoněk z Krnova 1 zl.
80 kr.; M. Zavadilova a matka z Hnojic
1 zl. 50 kr.; A. Haanlová z Krnova 1 zl.
20 kr.; po 1 zl.: J. Svozil a A. Svozilová
z Krnova, Vinc. Venský, Fr. Maturova,
Fr. Zavadilova, A. Tiefenbachova, M.
Haanlova, A. Bartošova, J. Venský, T.
Sišmová, K. Pospíšilova, Anežka Chabi—

věřilka, T. Novotných, vesměs z Hnojic,
rodina Lukešóva (Alois a Maria), M. Je

Čouková., K. Venská., Maria Vyhnánek,—
: Am. Stejskalová, vesměs z M. Hůzové

T. Hammer ze Struhova; P. Vajdová ze
Žerotína 64 kr.; E. Šišmová z Hnojic
60 kr.; po 50 kr.: Fr. Vyhnánkova ze,
Žerotína, A.“avF. Malých z M. Hůzové
a Anna Františák z Hnojic; po 40 kr.:
Anna Obšilova z Hnojic a G. Hoppová
z Jílkova; po 20 »kr.: A. Čapkova, T.
Lohnova, M. Blažková, M. Šišmova, B.
Šišmova, A. Škodová a E. Tiefenbach,
vesměs z Hnojic, M. Kobylkova a M;
Dočkalova ze Žerotína; po 15 kr.: M.
Krylová a G. Krylová z Hnojic, G. a
T. Obšilova ze Žerotína; po 10 kr.: B.

, Běhalova, Kat. Deutsch, M. Vepřekova,
Sl. obč. 'záložna v Hnojieích 20 zl., Pavel ' T. Bazýnková, M. Kobylková, A. Kříž

kova, A. Zavadilka, B. Filipová a G.
Péčová, vesměs z Hnojic, M. Ryšavých,
M. Dubešova a F. Bartoňkova z Krnova,
M. Obšilova a F. Zpěváková ze Žerotína
a M. Sládkova z M. Hůzové. Úhrnem

152 zl. 94 kr. — Pán Bůh zaplať všem
milým dárcům!

Z Francové Lhoty. (Sv.misie).
V těchto rozháraných dobách jest'to
zajisté potěšitelné pro srdce jednoho
každého katolického křesťana, když vidí
též nějakou radosť duchovni, která nás
takořka od toho pozemského života
povnáši a k nebi pozdvihuje. Takovou
radostí duchovní byla slavnost sv. misie
ve Francové Lhotě, konána od 26.
listopadu do 6. prosince 1881 veledůstoj.
OO. misionáři z kongregace čili ze shro
máždění nejsv. Vykupitele P. Josefem
Tomáškem, rektorem, P. Ignát. Blahou
a P. Jos. Částkou z Litovle.

čovský, M. Tiefenbaehova, F. Kráčmar,
Gr. Kráčmarova, F. Vajdová, Anna Nei '

línkova, A. Lukeš, T. Ryšavá, M. Vy- ;
hnánková, L. Nováková, B. Navrátilová,
J. David, vesměs ze Zerotína, D. Sme
tana, Jitka Nečesaná, J. Tiefenbach, Fr.

Kde naleznu slov, abych všechny
dojmy, všechny radosti, všechny dobré
účinky vylíčil, které v duši jednoho
každého způsobily tyto v skutku pře
krásné hody duševní. Kde naleznu slov,
abych nebes Pánu ve jménu všech děkoval

Žza tak krásné počasí, které po celý čas'
sv. misie nám popřál, ačkoli rok k zimní
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době valně byl pokročil. Ve dne, v noci
krásně, mírno, příjemno. K tomu slov
nenalezám. Reknu jen, že nesčíslní, neví
daní zástupové z blízka a zdáli s velkou '
radostí a horlivostí chvátali do chrámu

Páně. Chrám Páně, ačkoli prostranný,
býval naplněn, ano až okolo oltáře stál
lid. Slyším ty velebné písně rozléhati
se ve chrámové prostoře, které tak nad
šeně pěl lid před trůncm Beránkovým;

"Vidím tu horlivost“ v poslouchání slova ;
Božího, vidím ty krásné, velké zástupy
v nejlepším pořádku přistupovati ke
stolu Páně; nebo sedmnáct set duší při
stoupilo za ten krátký čas ke stolu
Páně. Při vzpomínce na to srdce plesá
a lid s radostí vzpomíná těch radostí :
nadpozemských. A což vzpomínám-li na
slavnost svěcení misijního kříže, která
se 4. prosince odpoledne konala — tu
radost nemá konce. Ten průvod tři
tisíce lidu, ne-li více, čítající podobal se
průvodu vítězoslavnému. Ten hlahol i
zvonů, ty velebné písně, ta střelba a
při tom všem krásný pořádek, činěný od
vcled. OO. misionářův, to dojimalo a
rozveselovalo ducha mocně. Průvod vyšed
z chrámu Páně zabočil dolů k vesnici

Senici a pak se otáčel okolo návrší, na =
němž kostel, fara .a škola stojí. V prostřed
kněžstvo, před kněžstvem mládenci čer

veno-modrými šerpami okrášlení, před
nimi panny ověnčeny, v předu a v zadu
nesčíslné řady lidstva to vše působilo pře
krásný, imposantní pohled. Celý průvod
vinui se jako věnec okolo návrší, jedni
byli u cíle, druzí nastupovali cíl. Cílem
byl kříž stojící u cesty pod návrším.
Tam se nalezal též kříž misijní krásně ;
shotovený. a od zdejších panen velkým
věncem vůkol a mnohými menšími věnci
v prostřed vkusně ozdobený. Kříž nesl
již nápis s pozlacenými písmeny:
„Sv. misie- 1881.44 Kříž byl nyní od
mládenců vyzdvižen a ku chrámu Páně
nešen. Cesta ku chrámu, kudy kříž nešen ;

byl, byla mladými. zelenými jedličkami
vysázena, rovněž to místo, kde kříž
postaven býti měl, bylo čtyřmi (štíhlými)
zelenými a okrášlenými jedlemi ozdo
beno. Když kříž zasazen a od _veled.
P. rektora Jos. Tomáška posvěcen byl
— počalo líbání sv. kříže, při čemž od
zástupů zpívána píseň: „Svatý kříži Tebe
ctíme!“ od hudebníkův dojemně dopro
vázena. Krásné a dojemné slavnosti byly
též odpros před nejsv. Svátosti oltářní
a slavnosti ku poctě Bohorodičky nej—
blah. Panny Marie. Obraz Bohorodičky
okrášliti vzaly si na starost panna Antonie
a Aloisie Kroupovy, dcery zdejšího p.,
starosty a panna Adéla Pitschova, dcera
zdejšího p. revírníka.

Horlivosť všech při této svaté misii
byla veliká; všichni cítili jedno
srdce, jedna duše, jedna rodina, všichni
brali účast na kázaních a cvičeních

stavu — a pročež není divu, že mnozí
si podali ruce, aby nejen dlc zevnějšku,
ale i ve skutku byli jedna obec, jedna
rodina křesťanská-.

A jak lid k veledůstoj. OO. misio
nářům lnul, tak loučení bylo velmi
tklivé. Když veledůstoj. p. P. rektor
Jos. Tomášek naposledy lid v chrámu
Páně žehnal, lid hlasitě plakal,
ve slzách se rozplýval — a vzpomíná
rád těch velepamátných, veleradostných
hodů duševních.

Když měli odcházeti OO. misionáři
poděkoval zdejší p. starosta Jos. Kroupa
ve jménu obcí, jeden mládenec ve jménu
mládenců a velmi pěkně a dojemně
panna Antonie Kroupova ve jménu
panen veled. OO. misionářům za vše
dobré při sv. misii prokázané; lid hla
sitě zvolal: „Pán Bůh zaplať!“

Tak se skončily ty přeradostné, na
vždy památné hody duševní. Na konec
volám ještě jednou: „Pán Bůh zaplať“
všem, kteřížto k oslavě sv. misie byli
přispěli! J. F.

se

tu



Milodary b. Srdce Páně.

L__Šakov té milé němé přírodě Bůh usta

. ; vičně působí a nové vyvozuje divy,

tak a mnohem štědřcji působí on a

rozdává svých darů mezi rozumné své

tvory na zemi, mezi lidi, když jen
o ně se ucházejí. Zdá se mi, že Bůh

dopouští na.člověka mnohé zlo, mnohou

nemoc. a neštěstí, jen aby měl příle

žitosti, byv prošcn svou dobrotu uká
zati. To dosvědčují ku př. následující

dopisy :

Z Poděbrad. Následkem nastu- dala, a uveřejnění, což.-timtočiním. Ještě
zení a přílišnéhonamáhání ve škole dostal bych ráda vyprosila tolik, abych mohla
jsem v prosinci m. r. silný kašel, tak že choditi do kostela a svou povinnosť vy
jsem počal ikrcv vyhazovati. Pln úzkosti konávati, totiž obsluhovati svou 70let0u
a zároveň důvěry v mocnou přímluvu a také často nemocnou matku. Kéž by
nejbl. Panny Marie konal jsem devíti- mně to ještě vyprosila neposkvrněná P.
denní pobožnosť na úctu Rodičky Boží Maria Lúrdská na božském Srdci Páně!
Filipsdorfskéaučinil jsem slib, že, budu-li , Z Tlluuačova. Byl jsem sklíčen
opět uzdraven, poděkování ve „Skole těžkou nemocí, ve kteréž jsem hledal
B. S. P.“ uveřejním a dárkem na Mari— pomoci u mnoho lékařů. Vzdor tomu ale
anský kostel na Hostýně přispějí. Naděje nemoc ustoupiti nechtěla, tak že lékaři
má nebyla sklamána. Po ukončení deviti- již považovali ji za nezhojitelnou. V ta
dcnní pobožnosti byl jsem úplně zdráv kovém stavu obrátil jsem se na božské
a necítím nyní ani těch nejmenších ná- Srdce Páně a k Panně Marii, vykonal
sledků dřívější churavosti. Díky ncj- devítidenní pobožnosť, a ejhle: můj stav
vroucnější buďtež tímto veřejně vyslo- počal se lepšiti a tak jsem se uzdravil,
veny milosrdnému Pánu na nebesích a 'že ještě toho roku jsem mohl polní práce
laskavé jeho Matiěce. V. K. P. ' konati, kdežto v nemoci své pro bolesť

Z okolí Ololnouce. Trpím již ani kroku jsem nebyl schopen. Podobně
patnáctý rok plicním neduhem, často vzdává N. vroucí diky neposkvrněné P.
chrlím krev a musím dlouho ležeti; tak Marii za uzdravení z neduhu, jímž jsem
jsem zase celé minulé léto přeležela a ? po mnohá léta stižena byla. Nevědouc si
nemohla jsem nijak sesíliti přes všechno : rady utekla jsem se s prosbou k Panně
namáhání lékařovo, až v říjnu jsem si Marii s tím úmyslem, že, budu—livy
obstarala láhev lúrdské-vody a začala slyšena, uvcřejním díky ve „S. B. S. P.,“
jsem konati devítidenní pobožnosťk P. M. a ejhle! důvěra má nebyla sklamána.
a k nejsv. Srdci Pána Ježíše i ke sv. Nejen v tělesných potřebách, ale tím více
Josefu a vzývání ty tři nejsv- Srdce ještě mnohých milostí duševních jsem dosáhla
posavad, a hle, ta neposkvrněná Panna přimluvou Panny Marie.
mne u božského Srdce Páně vyprosila Ze Sedliště. Jistá paní, majíc
aspoň tolik, že mohu všelijaké malé práce právě minulý rok velkou starosť s jednou
domácí konati, a doufám, že mně ještě záležitostí, brala zvláštní útočiště k Panně
více vyprosi, neboť mně již vicekráte . MariiLúrdské, konajíc vždy občas devíti
ulevilav mé nemoci, aslíbila jsem nějaký denní pobožnosť a sv. růženec, ctila _ji
dar, budu-li vyslyšena, což jsem již také zvláště častým upřímným pohledem &
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povzdechem v každém trápení a soužení, podruhé ji vykonala., ejhle, jak najednou
a ejhle, celá záležitost až neočekávaně nemoc zmizela a.nyní jest úplně zdráva.
dobře dopadla. Tatáž paní jest již delší Z Poličky. Měla. jsem po delší
čas churavou a sice na noze, tak že ve- dobu velikou bolcsť zubů, tak že jsem
likýeh bolestí snášeti musí. Opatřila sobě ani hrubě ničeho nemohla konati. I na
lúrdskou vodu a vždy po přikládání této padlo mně vzíti si útočiště k Rodičce
vody se jí rána zacclí a bolesti umírní. Boží, konati devítidenní pobožnosť a
Z vděčnosti za mocné vyslyšení odcsýlám zároveň učiniti slib, uveřejniti to, budu-li
tuto 5 zl. r. č., abyste je ráčil do Lúrdu vyslyšcna.. A hle, ani jsem pobožnosťne
odeslati co malý dárek na poděkování a dokonala a bolcsť hrozná mne pominula,
další prosbu, by mne a moje milé dítky aniž bych od té doby opět podobnými
i na dále Rodička Boží neopouštěla, ale : bolestmi byla stížena. Díky Bohu aPanně
svojí mocnou ochranou vždy sílila a pod- ; Marii Lurdské! MJ.
porovala. (Obdrželijsmea doL. poslali.Red.) ' Z Oujezdu děkuje Fr. J, Panně

Z Doubravic děkuje jisté lůleté Marii Filipsdorfské za uzdravení své
děvče za zahojení se bolavých očí, po ' matky, a božskému Srdci Páně za vy
užívání vody z Lůrdu. — Jiná osoba , trhnutí z jisté nesnáze.
taktéž vzdává. díky za své uzdravení po ' Z Prahy oznamuje J. H. své díky
dvouleté nemoci. Když nikde ulehčení za. dosažení pokoje v domácnosti po vy
nenalezla, objednala si vodu z Lúrdu, konané devítidenní pobožnosti k bož
a když na ni měla čckati dva měsíce, skému Srdci Páně a k blah. Anežce.
koupila si zatím knížku „Devítidenní Ze Žarošic děkuje R. P. V. za
pobožnosti k Panně Marii Lurdské“ a vyslyšení prosby o odstranění velikých
kona-la ležíc v posteli tu pobožnosť. Když bolestí v hlavě.

V měsíci březnu
modleme se za náboženské záležitosti v Irsku.

Irsku panuje nyní veliký boj náboženský, politický a společenský, jehož
konec předvídati nelze. Zámožní Angličané bojují s obyvateli Irska o půdu,

+3; nastal boj mezi vlastníky půdy a mezi těmi, kteří ji obdělávají, a posud
i! není nic rozhodnuto. Mimo to jest tam boj politický, nad míru důležitý a proto
' prosíme spoluúdy, aby se modlili za šťastný výsledek jeho. Ale ještě něco

důležitějšího máme na srdci a to odporoučíme modlitbám všech. Irsko chová
nesmírně drahý poklad, dražší všech pokladů země:, ono zachovalo až dosud
velikou svobodu, o níž by je nepřátelé rádi připravili; zachovalo neodvislost"víry,
tento nedotknutelný poklad, a pak velikou oddanosť ku církvi svaté. A nyní
duch revoluční, pronikající celou Evropu derc'sc i do Irska a slibuje mu hory
doly za to, opustí-li víru, odvrátí-li se od kněžstva a přidá-li se k němu.

Zdali poslechne Irsko takové hanebné rady, přicházející každodenně od
východu i od západu? Zda-li „0 str 0 v s v a t ý (:h ,“ skvíti se bude jako diadém
na čele církve, choti Kristově, či padne do nečistých, krvavých rukou revoluce?
Tato otázka, jak pevně doufáme, rozhodne se ve prospěch katolíků irských.

Nepřátelé nabízí jim za jich víru a oddanosť ku církvi směšnou neod
vislosť: synové sv. Patrika zajisté nepřijmou za chléb kamene. Jako kacíři
nemohli jc zkaziti, tak bohdá ani revoluce jich nepokazí. "íra katolická již příliš
“hluboké pustila kořeny do srdcí Irčanů, než aby jim tak snadno vyrvána býti
mohla. Než přece se o ně obáváme. Naléhají na ně ze všech stran, aby víru
svou proměnili v nevěru, oddanost“ ku církvi v neodvislosť, a při tolikerém nebe
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zpeči jest zajisté obávati se, aby čistá dosud víra nebyla pošpiněna a věrná
oddanost jejich ku cirkvi aby nekolýsala. Tato otázka jest velmi důležitá pro
celý národ irský, ,'est otázka života nebo smrti.

Jako na těle lidském máme rozličné údy a každý úd má své konání,
tak i v církvi, duchovním těle Ježíše Krista, uložila božská prozřetelnost zvláštní
úlohu každému národu. Úkol národa irského, úkol to zajisté vznešený a slavný
jest, šířiti katolickou víru ve všech dílech světa. Co Francie působila svými
apoštoly, totéž učinilo Irsko svými apoštoly a ještě více svými vystěhovalci.
Francie shromažďovala národy pohanské do ovčince Kristova; kdežto uprostřed
zemi nevěry a kacířství Irsko svými četnými rodinami tvořilo věrné stádo; jehož
živá víra byla tichým povzbuzeným jiných k horlivosti a apoštolování. Utlačo
vání a bída, jakou Irčané. zakusili, mnoho jim k dobrému prospěly, aby úkol
svůj úplně vyplnili. Čím více byli v otčíně své utlačováni, tím více hleděli praci
a namáháním se zabezpečetí. Té mocí, té statečnosti nabyli Irčané dvěma.
vlastnostmi, jimiž se liší ode všech ostatních vystěhovalých bratři svých, a sice:
oddanosti ku drahé vlasti své a stálosti u víře katolické.

Ovšem během času ztratila víra jejich též na jasnosti, ale světlo její
přece ještě svítilo. Prozřetelnosť božská sama ji učinila tak stálými apoštoly.
Proto se tak množí počet katolíků v Anglii, ve opojenýeh státech amerických.
Všude, kde se nový postaví kostel, naplněn bývá ubohými Irčany, kteří nemajíce
pastýře, jako rozprchnuté ovečky do pravého ovčince se shromažduji. Odtud to
pochází, že Irčané stali se tak věhlasným národem sv. Patrika. Nikde není tak
úzkého přátelství mezi lidem a kněžími jako u nich. Lidé pokládají za štěstí,
že mohou kněze vydržovatí, a kněží zase berou vřelý podíl na chudobě svých
svěřenců. Ve všech záležitostech duchovních i světských tážou se kněží o radu,
a jich též poslechnOu. Takové přátelství, taková stálosť zaslouží, aby v boji
korunována byla.

To vědí dobře revolucionáři a všemožně usilují o to, aby Irčany zničili
aneb je na svou stranu spiskalí. Spolčují se na západu i na východu jako
nejúhlavnější nepřátelé církve a lidstva, což musi. každého katolíka, tím více
Irčana boleti. Tajné spolky se utvořily a sice ku zkáze církve a velikého počtu
katolíků, a neštítí se ani sebe ošklivějšiho prostředku k dosažení cíle. Z toho
není těžko poznati smutné postaveni kněžstva irského, které má naproti těm
nepřátelům mocným bojovati, aby zachránili lid a víru.

A proto modleme se zvláště tento měsíc za šťastný výsledek té bouře
irské; prosme božské Srdce Páně, aby dalo potřebné milosti, síly a horlivosti
všem věřícím a Irčanům zvláště. Jak veliká bolesť a ztráta by byla pro církev,
matku všech duší, všech národu, kdyby ztratila tak hodný, věrný a ve víře
stálý národ irský. “Jako katolíci jsme jejich bratři a tudíž jím máme pomoci
dle slov Spasitele našeho: „Dejte a bude vám dáno; takovou měrou bude vám
odměřeno, jakou vy měřítc._jiným.“

Nlotllitha. O Ježíši! skrze nepoškvrněné Srdce Marie Panny obětují
Tobě všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve kterých
se ustavičně na oltáři obětují. Obzvláště je obětují za katolíky irské krutým zkouškám
vydané. Popřej jim, o Ježíši, aby bez újmy své víry opět dosáhli těch výhod,
jichž zbaveni byli pro věrnost ve službě Tvé. Amen.

„
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Ze.—náfboženské záležitosti v Irsku..

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Toběl
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, vei
kterých se ustavičně na oltáři obětujcš. — Obzvláště je obětují za?
katolíky irské krutým zkouškám vydané. Popřej jim, o Ježíši, aby bez
újmy své víry opět dosáhli těch výhod, jichž zbaveni byli pro věrnost
ve službě Tvé. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho,
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říší!
rakouskou a vlasť naší česko-moravskou! !

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! ;
Sv. Michale arehandělí, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,Í

orodujte za nás! '
Dne Obzvláště ale odporučnje se:

1. So. Ruclesinda, bskp. 909: Hodné přijetí sv. svátostí v době
velikonoční. Obrácení hříšníků. Za horlivé zpovědníky. 4 nemocní.

2. So. Anežky české, řek. 1282: Díky za milosti na přímluvu blah.
Anežky české obdržené. Spolky panenské blahoslavené Anežky.

3. Sv. Kunhuty, cís. p. 1040: Odprosme božské Srdce Páně za
všecky urážky! Sv. Otec. By jeho prosby v překonání rozkolu
mezi Slovany v brzku vyslyšány byly! Vyprošení jisté ctnosti.

4. Sv. Kazimíra, kralev. 1438: Církev katolická v Polsce ruské
í pruské. Apoštolát modlitby za. východ. Snahy velkého dosahu.

5. Pmywtuy a Felicitas-, m. 203: Kazatelé postní by požehnání
Božího měli! Svěcení neděl a svátků. Knihtiskárna benediktinská.
Smílování se nad duševními záležitostmi jisté osoby. 2 vojáci.

6'. So. Kolety,p. 144 7: Rozumění a zachovávání postu v kat. církvi.
Císař a král náš. Mužové národy naše zastupující by se s Bohem
radili! Za nebezpečně nemocného chlapce. Duše v očistci.

7. Sv. Tomáše Again. 1274: Studie bohoslovecké a. filosofické dle
sv. Tomáše Aquin. Semináře bohoslovecké a chlapecké. Rozkvět
bohovědy. Nemocný duch. správce v H. Nalezení ztracených věcí.

8. Sv. Jana B., Zaklad. ř. 1550: Milošrdní bratři a sestry dle
svého povolání vžijíeí. Za napravení se jistých osob duchovních.

9. Sv. If'rantišlcy Rím., vd. 1440: Oživení bratrstva Cyrillo-Metho
děiského v jednom městě. Misie slovanské na východě. Za
návrat pokoje tamtéž. Klášter milosrdných sester v Př. 1 klášter.

10. Čtyřicet sv. vojínů mučení/ců v Sebaste 320. Rozjímejme utrpení
Páně! Dej, božské Srdce Páně, křesťanům horlivým dobře 0
Kristu Pánu mluvíti! Na těle nebo na mysli soužení. Důležitá věc.

11. Sv. illetlzodía, [?S/q).'u Tyru 3.11: Vojsko naše a zvláště důstoj
nietvo naše by zachovávalo povinnosti náboženské. Sv. zpověď
uvojště. Proti zneuctění velebné Svátosti při sv. přijímání.

12.'Sv. Řehoře, pay). 604: Pobožnosť křížové cesty. Obcování mši
svaté v neděli. By otcové dobrým příkladem rodinu předcházeli!
K sv. Josefu za dva nemocné. Přemáhání zlosti. Kněz nemocný.
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Přípojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporuěené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Apoštola modlitby čili společnost přátelllense Krista-.

\ l'lěsíc březen 1. P. 1882.
Za.náboženské záležitosti v Irsku.

Duc ' Obzvláště ale odporučujc se:

13. So. .Yr'oephom, ZISÍCIÍ.828: By zachránilo božské Srdce Páně
vlastí naše před těmi, jenž nespravedlivě lid náš vydírají! Spra
vedlnost' lidská k Bohu, k sobě i k bližnímu. Dva nemocní.

14. Sv. .Matíldz, cís. 968: Misie tuzemské. By si panny křesťanské
nevinnosti vážily! Boj proti zastaralým náruživostem. *?manželka.

15. Sv. Longina, m. voj. 50: Studující mládež by se dobře vyzpo
vídala a ke stolu Páně přistoupila! Vysoké školy naše a jejich
učitelstvo. Za nešťastné na duši nebo na těle. Poznani sebe.

16. So. Haribo:-ta, bskp. 7021f Dej b. S. P. mocnářství našemu
vrchní pastýře podle srdce svého! Duchovenstvo světské.

17. Sv. Jana Saw-lg.,muč. 1620: Svatořečení blah. Jana Sarkandra.
Zivá víra v Cechách a na Moravě. Obrácení těch, co dávají
pohoršení svým životem. Umění křesťanské. Rozdvojcní manželé.

18. Sv. Edvarda, krale ctngl.m.: Kralevič naš. Povinnost-' velikonoční
zvláště u mužů. Osoby vysoko postavené by příkladem svým
náboženství podporovaly. Za ducha horlivosti a moudrosti.

19. So. Josefa, pěstouna Pa'ně: Země rakouské sv. Josefu zasvěcené.
Císař a král'náš. Nalezení hrobu sv. Methodaý Obětavosť křest.

20. Sv. Patri/ca, bskp. (stol. V.): Ubohé Irsko. Za ducha apoštol.
všem misionářům tuzemním iza mořem. Sv. trpělivosti mnohým.

21. Sv. Benedikta, patriarcha řek. 543: Rád sv. Benedikta. Knih
tiskárna rajhradských benediktinů a získání patřičných pro ní
místností a spolupracovníků. Opuštění a pronásledovaní.

22. Blk. JlIz'kuldšIf'lue, poust. 1487: Za ty, kteří již dlouho milosti
Boží vzdorují. Dělnictvo by hledalo potěchy v náboženství a
v bazni Boží! Příspěvky na potřeby časné na východě.

23. So. Víktoríana a soudruhů, m.: Soudní pře. Vdovy a sirotkové,
zvláště dva po zahubných cestách chodící. Duchovenstvo'řeholní.

24. So. Gabriele, arc/Land.: Rozhojni b. S. P. lásku naši k Tobě!
Uřadnictvo naše by věrněji plnilo povinnosti náboženské!

25. Zvěstování Panny Inaris.- Ucta, důvěra a láska k Panně
Marii. Kongregaci Marianske pro muže po vlastech našich.

26. So. Haštala m. (v ]. stol.): Ucta pěti ran Krista Pána. By pře
stalo nepřátelství v jedné rodině. Za milost dobré generální
zpovědi mnohým. Proti hříšným příležitostem. Umírající.

Casopisy kat. by nalezly podpory! Za šťastnou hodinku Smrti.
28. So. Fríska, muč. 260: Mužové apoštolští pro obracení východu

pracující. Vzrůst apoštolátu modlitby za tím úmyslem.
29. So. illeolztlzíldis,p. 1307: Vychování domácí a ve škole. Matky

křesťanské by rozuměly povinnostem svým! Nezdárné děti.
30. So. Jana Klima/ca, op. 6"05: Hříšníci zatvrzclí, _na hříchy za

staralí, milosti Boží dlouhaléta již odporující. Obrácení rozkolníků.
31. Sv. Quido, op. 1076: Místa poutnická Rodičky B. sedmibolestné.

Vytrvalosti v měsíci tomto obráceným. %údové bratrstev našich.
kg;J

Připojiž každý k ůmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolům modlitby v jakémkoli jazyku.“
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2 7. So. Ruperta, bs/cp.(21stol. VIII. ): Poslouchání horlivé slova Božího. '
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Velký pátek
' Ža Kalvárii — na kříži tvrdém

Spasitel život svůj dokonal;
“zatřásla se ve útrobách země,

duch naposled se tmou bojoval.

AHmota překonána slyš dozvuky
dlouhé vlády její — poslední —

zlato, stříbro hoří rudým třpytem,
poklady se jeví podzemní.

Hrom burácí, skála pukla, s leskem
slunečním zápasí křišťály,

jak by perly ze všech moří hloubí
u přístavu rázem přistály.

Chrámová opona roztrhla se,
uděšený v síni volá lid:

„Hospodin zhrda obětí naši _
posvátný v s vatyni ruše klid.“

„Novou oběť Bohu“ ——anděl pěje,
.,za lidstvo přinesl Kristus sám,

jež milost' rozlívá. ze Sionu
všem národům, všechněm končiníun.

'Vc sta ehramíeh chudých, domech skvostnýeh
oltář Pánu bude postaven,

řed ním klckať budou národovéP ;

jimiž Bůh na věky osla-ven.“

Okov hrobu klesá
Jerusalem všechen v zděšeni -—

„Kdo as mohl pouta rovu sniti,
sbourať hrobu temné sklepení“

mrtví vstávají

„Jako my jsme z temné země vstali
vzkříšení k životu časnómu,

tak vše lidstvo anděla zvuk jednou
ku soudu povolá Věěněniuf'

Tma se '1'ozptýlila —-na východě
čcrvcovou rozlilo slunce .zař — —

vykoupeno lidstvo — národů bol
V plesající změněn lidst'a tvář.

Alois ])ostíll.
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stanská početnice pro dospělé školáky.
(Pokračování).

„_ :_. . . .
%; ripomenuvše, co jsme prav1h

„> v poslednímčísle posvítímesi
jjhěš' tu a tam, najdem-li, dle řeči
Cif) Diogeneovy — lidi. -
\ O jistém císaři se vypravuje,

že mu jedenkrate jeho 'nejvyšší ;
ministr radil k jakémusi nepoctivému '
úskoku, z něhož ale veliký kynul zisk.
Císař sice nahlížel svůj prospěch, nic
méně ale odpověděl svému zloradci:
„pane, co pak ale duše! — moje
duše?!“ — Hle, tento zemčpán byl
řádný muž -—a celý člověk! _

Jindy zas přivlekli k pohanskému
soudci vojína křesťana a vyzvali jej,
aby obětoval bohům, jinak že sám půjde
do ohně. „Nikoli,“ dí vojín, — „to ne
smím učiniti; ja nechci duši svou při—
praviti do ohně věčnéhol“ — Hle, i to
byl řádný muž a — celý člověk!

Tamto v říši japonské “vypuklo kdys
krvavé pronásledování křesťanů. 'Po—
hanský místodržitel slíbil jedenáctiletému
hochu křesťanskému zachraniti život, od
řekne—lise víry své; ale hoch odpověděl:
„Za takové podmínky nežadám si déle _
žíti; neboť bych za ten bídný život Š
časný ztratil život věčný“ -— a nechal
se co mučeník Kristův ukřižovati. —

Hle, i tento hoch, ač mlád, byl celý,
dokonalý člověk!

Onehdy četl jsem o jisté dívce kře
sťanské, kteráž znajic vysokou cenu
čistoty panenské před Bohem až na
smrť odporovala chlípnému svůdníku.
A když tento padouch vida všecko své
namáhání zmařeno v zlosti nožem ji
prsa proklál, tu s výkřikem: „raději
umřít, než hřešit“ klesladívka
mrtva k zemi. — Ejhle, i zde řádný
— celý člověk!

Ale již dosti na tom, snad bychom
jich více nenalezli; a protož posviťme

si dále, třeba do onoho selského statku.
“Tu se arci ani ráno, ani u večer ne
modlí, tu i v neděli a svátek předchází
polní prace službám Božím, tu také.
žadná poctiva služka není svou nevin
nosti jista, tu se nic nedbá o to, je-li
čeledín řádný křesťan, nýbrž co práce
zastane, tu je mnoho starosti o dobytek
a jeho pici i () hnůj na pole, ale o té
nesmrtelné duši tu nikdo neví. ——„l)io
gene, co by's zde nalezl se svou sví
tilnou?“ — Řekl by's asi: zde jsou
živé stroje k vzdělávání a využitkování
polí — ale lidé lidé to nejsou!

Posviť tedy dal tam do toho ho
stince, kde právě slaví posvícení. Veselá,
chasa sedí tu pohromadě za stoly;
mnoho se tu jí a pije-a v karty hraje,
ale ještě více oplzle mluví a rouha, po
ďábelsku do krve

spere! — Nuž Diogene, co zde nalezaš?
—-—„Ach!“ řekl by's, „vidim tu bytosti
bez smyslů, spíše zvířatům podobné,
ale lidé — lidé to nejsou!“

Tož obrať ještě svítilnu svou a
posvěť tam do toho nákladného domu,
má to býti škola ku „vzdělávání mládeže“,
ale jak vidíš, kněze a kříž a z velké
části i katechismus odtud vystěhovali;
teď tam učí kdosi, jenž se vychloubá,
že z křesťanů uděla teprv „lidi“. —
Nuž Diogene, co tu vidíš? -— „Achl“
řekneš, „vidím tu živé stroje, do nichž
se přerozličné umění a učení nasýpa a
nalévá — ale lidé —lidé to nejsou!“
Však, nechme již toho starého mudrce
se svítilnou, ať hleda dále po městech a
městečkach, v skladištích a továrnách
atd. lid i, kteří by o tu svou jedinou duši
jen dost slušně pečovali, a zatím pro—
mluvím si slovíčko stebou, milý čtenáři. .

Ze všeho až potud uvedeného po
chopil jsi snad tolik, že první anej

zlořečí a ku konci
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vzácnější „jednotka“, s kterou musíš
účtovati, jest ta jedna a jcdinká duše
tvá. a že, nechceš-li sev životních svých
účtech přepočítati, nesmi býti po všecken
život tvůj důležitější starosti pro-tebe
nad tu, abys jednou duši své tam na
věčnosti opatřil šťastné žitiu Co k tomu
cíli máš činiti, povím ti letos v těchto
listech. Zatím ti dám něco na uvá

ženou. Slyš!
Alvernia sluje jedna hora ve Vlaších.

Na tuto horu přišel jedenkráte mladík,
syn to zámožného kupce a vystavěl 'si
tu z proutí a haluzí malou chýžku. 3

To je má rada, a aby's ji lépe
porozuměl, přidám ti k ní průpověď,
ale nijakého snad mudrce lidského,
nýbrž výrok tvého Boha, Spasitele a
budoucího soudce, jenž se tvého svě
domí a tvé duše táže:

„Člověče, co ti prospěje,
kdyby's celý svět získal, utr

lpíš-li škodu na duši své, kteráž
“jest tvá jediná — tvé všecko?“

Zde žil o samotě a za krásných nocí i

vycházel ven pod šíré nebe oddávaje se ,
tichému dumání.
hlédal vzhůru k hvězdnatému nebi,
okem pak duchovním zalétal ještě výše
nad hvězdy tam do nebe věčné radosti
a blaženosti a rozjímal dlouho, jaká to
rozkoš tam býti. Napotom sklesl zrakem
tam ku zemi do tmavého údolí pod;
vrchem a tu zdálo se mu, jakoby se ta
černá zem otvírala, jakoby otvorem tím
patřil hrůznou propasť pekla a v ní ten

'oheň nikdy nehasnoucí a jakoby slyšel
pláč, kvílení a skřípění zubů tam těch
zatracencův. Když pak si tak obé živě
představil a sebe jako uprostřed mezi
nebem a peklem, pravil sám k sobě:
„Nuže, má drahá duše, kde asi
octneš se v brzku i ty?“ —

Rozmlouvaje tak a podobně s duší
svou stal se sice vážným a smutným,
ale tu duši svou učinil nicméně šťastnou

a na věky blaženou, _jet'.to náš svatý
František z Assisi. —- .

Okem tělesným po- Ž

Hle! milý čtenáři, něco podobného 2
mohl by's snadno i ty v tomto měsíci
podniknouti. Nemusíš ani na žádnou
vysokou horu neb samotu, vyjdi si jen,
třeba v neděli odpůldne tam na váš
hřbitov, postav se tu k hrobu a zkoumej
přísně duši svou,_kde asi tak ona se
V brzku octne? —

II. Jednotka nejpřednější.

V létě lonskeho roku učinil jsem
si, jak to ted' v módě jest, také výlet
do Krkonošských hor, kde shlídne a
pozná člověk nevídaných krás přírodních.
Obzvláště jedna rozkošná vyhlídka se
strmé hory dolů do kraje utkvěla mi
v paměti.

Byl rozkošný letní den, když jsem
se vydal na zmíněnou horu, žádostiv
jsa té vychválcné krásy. Ušel jsem as
dobrou hodinu cesty stoupaje ustavičně
příkrou strání vzhůru k určenému místu.
Došel jsem jej, a — tu leží pojednou
celý ten, v pravdě čarokrásný obraz
přede mnou. l'Ídolí rozkošné rozkládá
se tu uprostřed hor lesnatých, celá řada
vesnic a vesniček a samot roztroušená

kolkolem po stráních a mnohá Vížka
kostelů a kaplí, pní tu k nebi; úrod—
nými lučinami pak jako stříbrná protéká
řeka a ztrácí se v mlhavé dáli. Nad

celým tímto obrazem vznášel se čistý,
svěží vzduch a takové posvátné ticho,
že opojen touto velebou přírody mimoděk
sklesl jsem kolena. Hlasité:ll il

; „Deo gratias“ ___,„chvála Bohu“
otevřela ústa má, jako na poděkování
Tomu, jenž mi takovou krásu díla
svého patřiti dává, a pak — jako zvuk
varhan v chrámě, rozezvučelo se srdce
moje zpěvem andělů: „Sláva na vý

Ésostech Bohu a na zemi pokoj
|lidem dobré vůle.
l

»

Tebe chvá
líme, Tč velebímc a oslavujeme,

B*
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Tobě se klaliíme, Tobě díky
vzdáváme z p řeve [ik e slávy
Tvé.“ ——

Ovšem jen nepatrnou částečku této
slávy _Boží patřil jsem tu před sebou,
ale což teprve musilo by býti viděti celou
šírou zem se vší krásou a lepostíjejí!?

A přede co by i to bylo vůčí Boha,
tvůrce samého? nepatrný toliko stín.
I povzdechl jsem si tu z hloubí duše:
„O Pane a Bože můj, Ty králi
nebeský, Ty Otče všemohoucí!
— Ty's sám jediný svatý, Ty's
jediný Pán, Tysám Nejvyšší,J ežíší
Kriste, s Duchem svatým v slávě
Boha Otce. Amenl“ —

Poslední slova přivedla mne na tyto
myšlenky: Kdybych se nyní otázal, komu
vlastně tato krásná a rozsáhlá krajina
se všemi hory a lesy, vísky a dvor ,
luhy a polemi přináleží, nemohlo by se
mi lepší a spolu pravdivější odpovědi
dostati než slovy svrchu zmíněnými:
„Ty's jediný P (0 Bože na nebi),
Ty's ten nejvyšší a nejpřednější,
králi nebeský“

Ovšem by proti takové odpovědi
asi mnohý statkář a gruntovník roz
hodně protestoval tvrdě, že on je pánem
svých pozemků; ba snad mnohý vyjel

!
21- 11

by na mne, jako ondy král Farao na 
Mojžíše, když mu rozkaz Boží zvěstoval,
řka: to a to praví ti Pán Bůh Israe
litův, a Farao na to zhurta :" „kdo je
ten Pán, že ho mám poslouchati;
neznámť Pána toho!“ -— Chuďas
neznal Jej, ale brzy se ho naučil znáti,
když z ruky téhož Pána rána za ranou
stíhala zein i národ a posléz i život jeho.

Podobnou řečí hromů a blesků a
pohrom živelních promluvil v posledních
letech několikráte ten první a nejvyšší
Pán k nám lidem na zemi, na upomínku,
že nikoliv člověk, nýbrž On že je do
posud sám jediný Pán světa, proti Němuž
nikdo jiný nic nesvede.

Ano, můj milý čtenáři, buď si kde
bud, třeba i milionář, nebo majitel
panství sebe větších; obrať ono slovo
na tu neb onu stranu, zůstane předce
jen pravdou: že Pánu Bohu přináleží
celý svět, i tvé panství, i tvůj grunt,

„i tvůj dům, ba i tvoje tělo a život tvůj,
a ty bez těžkého hříchu, bez nesmysl
ného rouhání nemůžeš Jemu v tvář říci:

„nikoli, Tebou si nedám vzíti život můj,
nebo mou úrodu na'poli.“ — Ano, mrač
se na to sebe více, vůči Pána Boha
nejsi přede nic jiného, než Jeho pod
daný, Jeho sluha, On pak jest a
zůstane jediným a nejvyšším Pánem
všech !

A jako ve velkém, knížecím domě
jest množství—rozdílných prací a služeb
přednějších i sprostšich, a každá znich
někomu jest přikázána k vykonávání,
a ti všickni od vrátného v bráně až do

komorného jsou sluhové Jeho Milosti
hraběcí; podobně má, i“ ten svrchovaný
Pán ve svém hospodářství zde na zemi
tisíceré práce a úřady, duchovní i světské,
z nichž každému člověku podle vůle své
vykazuje a rozdává; ale všickni lide
od nejvyššího až do nejposlednějšího jsou
zase jen sluhové Boží! Ano, žádné sni
žování, nýbrž pravda pravdoucí jest to,
dím-li, že isám zeměpán, bud'si král
nebo císař, před Bohem není také nic
jineho,_než jeden z Jeho vyšších slu
žebníků; ba i sám papež, který ve
věcech sv. náboženství stojí i nade
všemi panovníky a mocnáři celého světa,
není nic jiného, než čím jej nazýváme,
náměstek Kristův zde na zemi, či jinak
první úředník nebo sluha Boží na zemi.

A tak milý čtenáři, kdyby's byl
bohat jako Šalomoun, krásný jako Ab
solon, silný jako Samson, zbožný jako
Abel, cudný jako Josef, bobabojný jako
Tobiáš, trpělivý jako Job, a byť by's
byl první mezi anděly, & byt' by's měl
duši svatosti a milostí tak krásnou, že
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by jí sám anděl'beze všeho lichoeeni
říci mohl: „ty jsi plna milosti“: nicméně
musil by's ty, chtě pravdu mluvit, od—
pověděti, jako nebeská královna: „Aj,
jsem dívka (služka)Páni-$!“ _

Ano, pozoruj dále, že poměr tvůj
ku Panu všech pánů jest ještě mnohem
užší. Nebo žádný služebník na př. ne
přináleží panu svému s tělem a duší a
životem, nýbrž toliko prací svou, za níž
je placen, a žádný pán na světě nemá.
to právo svému služebníku vzíti zdraví
neb život, ba ani mzdu mu zadržet. Ty
však náležíš Pánu Bohu i s životem, i
s duší i s tělem, obého On jest Pánem,
a tobě nikdy nepřísluší život si vzíti,
kdy by se ti zlíbilo, ba ani oko nesmíš
si vyloupnouť, ani ruk'u useknout', po
něvadž nepřinaleží t'obě, ale jsou ma
jetkem Boha — Pána tvého. Tím způ
sobem ani statek tvůj a tvé peníze ne
smíš zbůhdarma rozházet', propiť a pro—
marniť, anoť i to nepatří tobě, ale Bohu,
a Jemu také budeš skládať účty z kaž
dého krejcaru, užil-li jsi jej podle vůle
Boží, jak to slýcháš u podobenství o
třech služebnících a hřivnaeh jim svě—
řených. Nebo jako ty, kdyžby čeledín
tvůj místo jet' na pole orat' a síť, zajel si
s koňma do města, a zde všecko prodal a
peníze v krčměutratil, netrpěl bý's toho,
ale. nevěrnóho sluhu před soud by's po
stavil, kde by ti musil bud' všecko navrátiti
aneb v žaláři odseděť; podobně učiní Bůh
jednomu každému z nás, kdo svůj čas a
život, své síly a zdravé údy, svůj statek a
peníze jinak užívá než On mu káže.

,Tak, a nyní milý čtenáři, doufam,
již pochopíš, proč každý člověk bez vý
minky říká.: Pán Bůh. Ontě skutečně
a výhradně jest „panem“ všeho na. nebi
i na zemi, a mimo Něho není žádného
jiného pána, Onť tedy Pan sam j e
diný _ a ta je příteli ta nejvyšší —
nejpřednější jednotka, s níž musíme
v životě svém účtovat! —

„Ale, ale, co pak nás má ten pi
satel za malé školáky, že nám tu vy
kládá počátky katechismu?“ — Tak si
asi mnohý čtenář v duchu pomyslí; ale
ne za. školáky, nýbrž jak jsem svrchu
dovodil, za služebníky a služebnice Jeho

Vysosti krále všech králův vás považuji,
moji milí čtenářové a čtenářky. Ze pak
jsem Vám tuto začátky katechismu uvedl,
jest z té příčiny, že ty sv. pravdy mají
mi býti jako světlem, kterým si na váš
život zas trochu posvítím. —

Jsi-li totiž, jak svrchu dokázáno,
Ějedenkaždý slu h o u B oží m, následuje

z toho nutně, že také celý tvůj život
od prvního až do posledního dechnutí
nemá býti nicjiného než služb a Boží,
anebo jak říkáme bohoslužba. Ne
ní-li ale život tvůj bohoslužbou, víš, čím
potom jest? ——Nehněvej se na mne &
nezahod' mrzutě „Školu“ do kouta,
pravdu—li ti poví; ——není-li život tvůj
bohoslužbou, pak jest dojista mo
dloslužbou!

Že tu nic nepřeháním, hned ti do
kážu. Ještě v Starém Zákoně vyvolil
si Hospodin jedenkráte starého muže
Saula, aby jmenem Jeho spravoval lid
Israelský. Skrze proroka Samuela po
světil jej za krále, a od té chvíle měl
Saul co král sloužiti Bohu. Jednoho času

rozkázal mu tedy Bůh, aby s vojskem
svým vytáhl proti pohanskému králi
Amaleehitskému a porazil a potřel jej.
Do vítězného boje nedal se Saul dva—
kráte pobízet, ale rád uposlechl. Než,
Hospodin přikázal mu dále, aby pora
žené nepřately se všemi stády a se vším
jejich statkem dočista vyhubil ničeho
nešanuje. V tom ale Saul neposlechl,
ale učinil podle hlavy své. Nejen krále
přemoženého nechal na živu ale vybral
z kořisti a ponechal sobě co nejkrásněj
šího bylo ze stád, zbroje a šatstva, a
zničil jen, co za nic nestálo. K ospra
vedlnění svému pak vzal něco z kořisti
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své a obětoval Bohu v oběť zápalnou. _

Hospodin však/poslal k němu nejvyššího
svého sluhu Samuela s tímto slovem: ,
„Lepšíjest zajisté poslušenství

, více miluješ a více se bojíš, než Boha
samého.

nežli ob čti; a jako nešleehetnosťmo
dlářství jest neposlušnosti“

Tak ne já., nýbrž Bůh sám to i
dotvrzuje a odtud tedy víme, zač On
považuje odepříti Mu službu a nepo
slechnouti zákonů Jeho. Nesloužiti Bohu

pravému znamená sloužiti bohu samo
zvanému, čijinak páchati m o d loslu žb u.

Nuže toto slovo Boží rozžehnem

zas jako světlo do svítilny a posvítíme
trochu na ten život lidský.

Kdo vedeš život takový, že při
tom o Pána Boha a jeho sv. řád nic
nedbáš a všeeku starost' věnuješ jen
svému obchodu a řemeslu, svému hospo
dářství, polím a chlévu, a jen pro to
žiješ, tropíš modloslužbu, a modlou
tvou jest to tvé zboží, řemeslo, krám,
zisk, slovemstatek vezdejší.

Anebo směřuje-li všecko tvé smý
šlení a dychtění a lopoceni jen k tomu
získati peněz, je—li všecka snaha tvá
jen vždy bohatším býti a nebeřeš-li při
tom ani ohled na &&7. 8. 10. zákoníka '

Božího, jako by se tě nic netýkaly a
jako bys vůči Pána Boha byl pánem
na svou pěsť, 0 pak “ic—sloužíšBohu,

nýbrž naopak ty páše'š modloslužbu, a
modlou tvou je to „zlaté tele“ —'čili
mrzký peníz!

Anebo stojíš v nějaké službě, jsi
v podřízeném postavení co chasník u
mistra, eo čeledín u hospodáře, co sluha
u vrchnosti, co _dělník v továrně a p.,
zkrátka přikáže-li ti tvůj jakýkoliv před
stavený něco nepravého, t. j. něco, co
se protiví vůli Pána nejvyššího, na př.
v neděli a ve svátek místo kostela konat

těžkou namahavou práci, anebo v ob
chodu a řemesle lidi podvodem šiditi a
oklamávati šalbou, zkaženým zboží-m,
povrchní a špatnou praci a p.:, ty pak

\

u věci takové poslechneš své „pány,f
abys měl s nimi dobrou vůli, pak věz,
že pášeš rovněž modloslužbu, a
modlou tvou jest tvůj „pán“, jehož

Anebo někdo se živí snad poctivě
a ani groš nespravedlivý netíží svědomí
jeho, ale on zas všeeken svůj výdělek
utopí v džbánu, v kořale, v lahůdkách,
zkrátka prožene krkem; co jest ito
za, život? — modloslužba! neužíváť
ten a takový peněz od Boha mu po
skytnutých k tomu, co káže a dovoluje
Bůh, nýbrž k tomu, co zapovídá.; on
je obětuje tedy jinému bohu —- a sv.
Pavel dí 0 takovýchto: že bohem
jejich —jest břicho!

Staří pohané, jak se dočítáme, vy
myslili si množství bohův a mezi nimi
nazývali jednoho též bohem lásky.

A na mou věru! co lidí pošetilých
i mezi námi křesťany věnuje podnes
srdce své tomuto bohu a páše mrzkou
modloslužbu! Co srdcí mladých obého
pohlaví zahoří k sobě na vzájem ohněm
z nepravé a nečisté lásky, sebe na
vzájem zbožňujíce a sobě se klanicel?
— O duše nešťastná, věz, modlou tvou
jest „tvůj milovník“, a oběti jest tvá
nevinnost, tvé panenství, tvá čest a
dobré jméno, tvé jmění, tvé zdravj a
mnohdy (v smíšeném manželství)_i víra
tvá! A dejme tomu, že nic ze všeho
toho se tě netýká., že jsi řádný katolík
a světíš neděli a svátek, že zaehováváš
přikázaní církve sv., že žiješ v čistotě
svému stavu přiměřené, ale, snad uhnízdil
a rozkládá se v srdci tvém některý
z hlavních hříchů, jehož se zbaviti ne
chceš, n."př. hněv, nepřátelství, závist,
nebo duchovní lenivosť; o věz, paki
ty nepášeš nic jiného, než modloslužbu,
ani! proti vůli tvého pravého a živého
Boha“ sloužíš a liovíš převrácené, zlé

: vůli své! — ——
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A tak byehořn jdouce dále i s tímto
světlem nalezli asi málo řádných a

pravých sluhů a služek Božích, ačkoliv
by _po právu a řadu. mělo býti kolik
lidí, tolik též sluhů Páně.

A příteli, zavolá-li jednou tvůj nej
vyšší Pán a řekne: „vydej počet z vla
dařství svého,“ ty pak budeš-li shledán
nikoliv'co sluha Boží, nýbrž co sluha
tohoto světa- a těla, lidí, peněz a mar
nosti, neb dokonce co sluha ďábla, pří
teli co potom? Rozmysli si to a ptej se
již dnes“ Svého svědomí: je-li dle toho
život tvůj bohoslužbou, aneb modlo
službou?

Ty ale snad sám nevíš určité od
povědi; nuže, pomohu ti trochu v tom
počítání. _

-Je-li život tvůj pravá bohoslužba,
pak vypadá jeden den žití tvého
asi takto:

Jakmile jsi ráno vstal a se oblékl,
jest tvé první „svému Pánu“ složiti
poklonu, uctivě Ho pozdraviti a Jemu
se k službě nabídnouti. Sluha svéhlavý
dělá co se mu líbí, sluha však svědomitý
jde prve a táže se svého pána, co a

jak dnes si žádá. Podobně i ty “budeš
se hned z rána rozpomínati, co asi

Protož pracujž na díle svém pilně a
'věrně a svědomitě a spolu také —

dnešní den Pán nebeský na tobě žádá; ;
neboť jak víš všeliká práce a námaha,
jíž nekonášpro Boha, nemá-také žádné

_eeny před Ním a žádné zásluhy pro
tebe; jest tudíž pro věčnost“ztracena a
zmařena.

modlitba žnít' asi takto: „Pane, co chceš,
abych činil? ——Mluv Pane! sluha tvůj
slyší! — Budiž vůle Tvá jako v nebi,
tak i na zemi!“ —

Seznav pak, co ti v stavu a po
volání tvém Pán Bůh ukládá, jdeš pak
ve jménu jeho do práce; ale máš na
paměti, jaká to česť pro tebe sloužiti
tak velikému a vznešenému „Pánu“,
před nimž i všiekni mocnářové země

nic více nejsou, než tvojí spoluslužebníci.

Proto také bude tvá ranní

vesele, věda, že Pán tvůj stojí ustavičně
u tebe přihlížeje k práci tvé. Zdá-li
se ti někdy služba býti obtížnou,
pohledniž, povzdechniž k Němu a
vzpomeň, jak hojně a štědře ti jednou
odplatí. Věř mi, tak milého, tak dobrého
Pána, jako ty — služebniče Boží ——
nemá nikdo na celém světě; neboť máš
k Němu nejen veždy volný přístup, ale
On'sám se z toho velice těší, přijdeš-li
hodně často k Němu rozmlouvaje a do
tazuje se Jeho na své práce a starosti.

Poehybíš-li za den v službě své,
netváříš se dojista, jako by na tom nic
nebylo, a jako bys to chtěl před „svým
pánem“ ukrýti; nýbrž jdeš jak se sluší
a patří a poprosíš skroušeně za od
puštění a slíbíš budoucně lepší pozor
na sebe.

Rovněž budeš míti povždy na pa—
měti, že i každý člověk vůkol tebe jest
také sluha neb služka Boží jako ty.
A slouží-li ten neb onen z nich nerad

Pánu, nebudeš je proto spílati a hru
bými slevy je kárati; ale laskavě &
moudře budeš hleděti zabránit, aby o
„Pánu“ nie nedovoleného nemluvili,
Jemu čas neukrádali a před očima Jeho
žádnou modloslužbu nepáchali . . .

Nuže, příteli, vypadá-li tvůj každo
denní životdle tohoto ,popsání — pak
můžeš směle doufali, že, až ti nadejde
ten poslední svatvečer a po něm ten
veliký den výplaty, uslyšíš to sladké
slovo: „Aj služebniče dobrý a
věrný, že's nad málem byl věrný,
nad mnohým postaven budeš;
vejdi do radosti pána svéhol“ —
Avšak nespouštěj z paměti tu nejpřed
nější jednotku — t. j. svého jediného
svrchovaného Pána na nebi! —- —

Minulý měsíc jsem “tě poslal na
hřbitov, víš proč; byl jsi tam? — Či

; snad ti byla cesta příliš daleká a ne—
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schůdná., či snad jsi churavěl?
Udělám ti to tentokráte snadnější. Dám
ti tři zrcadla, jež vždy a všude můžeš
míti př1\ruce. V těch často zhlížej sebe
a život svůj a.poznáš, podobá-li se boh o
službč či modloslužbě.

Zrcadlo první, a to je Ukřižovaný.
Pozoruj začasté a rozjímej co ti hlásá

„lv
ten svatý kriz.

,

víry a Kristu se rouhal. Tu ale vztýčil_
vetchý stařec šcdivou hlavu svou a dí:
„Jak že?! 86 let jsem sloužil
Pánu mému a Bohu mému, a On
mi nikdy ničím neublížil, ajá
bych se mu měl dnes rouhati?
Králi mému, jenž mne vykoupil?“

— Na to jest mu hlava sťata a tělo
Hlásá ti mimojiné, že =

„Kristus Ježíš jsa ve způsobě Boží a ;
roven Bohu, sebe samého zmařil přijav &

' 86 let!způsobu služebníka., ku podobenství lidem
učiněn jest . . .
slušen jsa Otci až k smrti, až k smrti
kříže. Ale za to povýšil Ho Pán . . .“
Hle, to byl život, to byla smrť nejlep
šího sluhy Božího, samého Bohočlověka.

Pohled příteli do zrcadla toho a zkoumej,
jak daleko jsi ty to přivedl ve své
bohoslužbě a v poslušnosti k „Pánu
svému?“

Zreadlem druhým budiž ti obraz,

sám sebe ponížil po-'

spáleno.
Hle, i to byl život a smrť muže

svatého, pravá, ryzá to bohoslužba po

Krátce před svou smrtí napsal týž
sv. Polykarp výborný list, který stejnou

: měrou mně i tobě platí. Píšeť mimojiné:

jejž nám církev sv. 25. března o svátku '
Zvěstování Panny Marie staví na oči.

„Anděl Páně přinesl Panně Marii
poselství a ona počala z Ducha sv.“

„I řekla Maria: Aj, já dívka Páně, :
staniž se mi podle slova Tvéhol“

„A Slovo tělem učiněno jest — a
Maria Matkou Boží a jako taková sloužila
Synáčku v eh'lévě betlemském, sloužila
Mu na útěku do Egypta, v chýži naza
retské, pod křížem, u hrobu, sloužila
mu až do svého vlastního hrobu, tak
že celý život její nebyl nic jiného, než
život služky, dívky Páně, rýzá., čistá
bohoslužba. —

Zrcadlo třetí. Roku 1.66 po Kristu,
tedy v době, kdy křesťané nejkrutěji
byli od pohanů pronásledováni, přivedli
kc soudní stolici také stařičkého biskupa
sv. Polykarpa, jehož v mládí sám sv.
Jan apoštol cvičil v evangelium. Přísným
hlasem káže mu soudce, aby se zřekl

„Služte Bohu v bázni a
pravdě! nedbejte na marné tlachání
a mámení lidské, ale věřte Tomu, jenž
z mrtvých vzkřísil Pána a Spasitele
našeho “Ježíše Krista a slávu a trůn

Mu dal po pravici své. Jemu podrobeno
vše, co na nebi a na zemi, Jemu slouží
všeliký duch; On pak přijde jako
Soudce živých i mrtvých. Jeho krev
požádá Bůh od těch, jež v Něho nevěří..
—' Ten .pak, Jeho vzkřísil
z mrtvých, vzkřísí i nás ku slávě,
budeme-li činiti vůli Jeho a choditi podle
přikázaní Jeho, budeme-li milovati to,
co On miloval, a zdržovati se všeho
bezpráví, podvodu„ lakomství, na cti
utrhání a falešného nc

budeme-li spláceti zlé zlým, hánu hanou,
ránu ranou, kletbu kletbou.“ —

kterýž

svědectví;

Čítej si toto psaní sv. mučeníka,
bude tě upomínati na to, kdo je tvůj
nejvyšší, svrchovaný Pán, a či ty jsi
služebník neb služka.

Ku konci- přidám ti sem na pa
mátku vhodné slovo z úst Božského

Vykupitcle:
„Odstup satauáši ; nebot“psáno jest.:

Pánu Bohu samému se budeš klanět-i, a
Jemu jedinému sloužiti !“

(Pokračováni.)



Blahošlavená Panna Maria, Matka dobré rady,

a původ proslulé poutnické svatyně Marianské v Genazzaně.
“v.

Úcta Matky dobré rady jest užitečna všem, kdo pokojného svědomí míti žádají. Příběh. ——Příklad
ze života sv. Aloisia, jak užitečna jest úcta Matky dobré rady při volbě stavu. — Příklady ze života
' 'v'ch a ežů kterak )ři konání svého úřadu Matku dobré rad za )omoc vz vali. —jednotí y p P , y ]
Zařízení „Zbožné jednoty“ na počest Matky dobré rady a její účel. — Úcta Matky dobré rady

jest velmi prospěšna proti rozumářstvi, jednomu z hlavních neduhů věku našeho.

Úcta Matky dobré rady rozšiřovala
_se značně po světě katolickém též pomocí
malých obrázků všeho druhu milostný
obraz genazzanský představujících, a
způsobem tím rozšiřuje se až podnes
neustále. A jest zajisté paměti hodno,
že se i maličké, iobyčejné obrázky
Matky dobré rady, mnohokráte milost
nými býti osvědčily, když je lidé s dů
věrou a s úctou buď u sebe nosili,
nebo v bytu svém chovali a Matku dobré
rady za pomoc vzývali.

.Uvedeme zde jeden příklad, z něhož
zároveň vysvítá, jak užitečna jest úcta
Matky dobré rady všem zbožným lidem,
kteří pro rozličné vrtochy, anebo pro pří
lišnou úzkostlivosť pokoje svědomí svého
nalezti nemohou. V první polovici minu—

?

lého století žil v Římě jeden zbožný ka
"novník při kostele sv. Marka, jmenem
Ondřej Bacci (rci Bači), který úctu Matky
dobré rady mezi obyčejným lidem a
v různých stavech vyšších velmi hor
livě rozšiřoval a během 14 let 97 tisíc
malých obrázků Matky dobré rady rozdal.
Byv zvláště požádán, vydal pak písemní
svědectví, že sám mnohokráte na své
vlastní oči viděl, jak velkých duchovních %
a časných milosti a darů se dostávalo
rozličným osobám obojího pohlavi, jenž
Matku dobré rady důvěrně před tako—
vými obrázky za pomoc vzývali. Tentýž
zbožný muž zaznamenal také ve svém
písemním svědectví upřímně, kterak se _
sběhlo, že on sám se stal tak horlivým roz—
šiřovatelem úcty Rodičky Boží pod názvem :
„Matka dobré rady.“ Jsa již knězem,

„Škola B. s. P.“ 1882.

míval Bacci častokráte, jakož se zbožným
osobám duchovním a světským leckdys
stává, rozličných duševních vrtochů čili
škrupulů, které jej nemálo soužívaly.
V případech takových chodíval brzy
k tomu, brzy k onomu
poradu; ale rada sebe moudřejších a
sebe zkušenějších vůdců duchovních jej
neuspokojila. Vrtochy jeho duchovní
rostly, jakož se u podobných lidí oby
čejně přihází, čím dále tím více a život
mu neustále tak trpčily, že jen s tíží
povinnostem svým zadosť učiniti mohl.
Jednou tedy, na počátku měsíce pro—
since 1734 přihodilo se, že opět rozličné
vrtochy svědomí jeho neobyčejně svíraly
a mu dnem i nocí pokoje nedaly. Žádná
rada, žádný prostředek nebyly s to jej
uspokojiti a mu poklid svědomí zjednati.
I stalo se, že právě ve svatvečer nepo—
škvrněného Početí bl. Panny Marie do
jednoho římského domu přišel, kdežjedna
dívka bydlela, která již po osm let na
nohy tak schvácena byla, že ani státi
nemohla a přitom neustále velké bolesti
trpěla. Kanovník Bacci znal ji dobře,
a proto nemálo užasnul, vida ji úplně
zdravou. Tázal se tedy dychtivě, kterak
se to stalo? A tu mu dívka vypravo
vala, že se dala do Genazzana k Matce
dobré rady zavésti, a že tam před zá
zračným obrazem Rodičky Boží uprostřed
litanie loretánské, kterouž skněžími spo—
lečně říkala, jedním rázem úplného zdraví
nabyla. Mezi tím, co dívka o svém zá
zračném uzdravení vypravovala, vznikla
ve srdci kanovníka Bacci-hoveliká.důvěra,

9

zpovědníku na
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že i on sám na přímluvu Matky dobré ' sestra španělského krále Filipa II. ubí
rady svých duševních vrtochů sprostěn
bude a pokojného svědomí nabude. I ne
váhal dlouho a ještě téhož dne nastoupil
pouť do Genazzana. Přišed tam, požádal
cti otce Augustiniani, aby jej do kaple
Matky dobré rady zavedli a se s ním,
dle panujícího obyčeje, loretánskou lita
nii před zázračným obrazem pomodlili.
Když pak společně litanii říkati počali,
klečel kanovník Bacci přímo před mi
lostným obrazem, maje pln důvěry oči
své neustále na obličej Matky dobré
rady upřeny. A tu pozoroval, že se
obličej Její, až posud zabledlý, najednou
víc a více červenati počal, což se oby
čejně stává, když Matka dobré rady
prosbu nějakou vyslyší. Kanovník Bacci
sám byl v témž okamžení také přesvědčen,

!

]

že již svých vrtochů duševních zbaven
jest, a tak to i skutečně bylo. Od té
doby měl svědomí pokojné, spoléhaje se
pevně na milosrdenství Boží. I pracoval 3
napotom ještě mnohá léta neunaveně
na viníci Páně, rozšiřoval neustále, seč
jen mohl, úctu Matky dobré rady a život
svůj zbožný skončil v samém klášteře
genazzanském. V tamní kaple Marianské
nachází se až podnes jeho náhrobní nápis
na mramorové desce vytesaný a do zdi
zadělaný. '

K rozšíření úcty Matky dobré rady
přispěla také ku konci šestnáctého a
v napotomních stoletích nemálo jedna
událost ze života sv. Aloisia Gonzagy,
zvláštního patrona studující mládeže.
Událost ta jest tím závažnější, poněvadž
se přímo volby stavu týká, na kteréž
obyčejně budoucí časné a mnohdy i věčné
blaho člověka závisí.

V čtrnáctém roku stáří svého na

podzim r. 1581. odebral se sv. Alois'
z Italie v průvodu rodičů svých do
Madridu, hlavního města země španělské,
na dvůr královský. Manželka císaře a

rajíc se přes Italii do Madridu vyzvala
rodiče sv. Aloisia, aby ji do Madridu
doprovázeli, k čemuž oni rádi svolili.
Přišed tedy na dvůr královský, jme
nován byl sv. Alois pážetem kraleviče
španělského Jakuba a zdržoval se tam
přes dva celé roky, zanášeje se mezi_
tím dílem filosofickými dílem i boho—
sloveckými studiemi. Sv. Alois žil sice
na samém dvoře královském u prostřed
veliké nádhery a rozličných radovánek,
avšak srdce jeho ovládala již tenkráte
ustavičná touha opustiti svět docela a
státi se řeholníkem. Veda život umrtvený,
přemýšlel a uvažoval velmi často, do
které řeholy by asi vstoupiti měl. Po
dlouhém přemýšlení a po mnohých mo
dlitbách, poradiv se též se zpovědníkem
svým, měl konečně za to, že by se pro
něho z rozličných důležitých příčin nej
lépe hodilo, vstoupiti do řádu Tovaryš
stva Ježíšova.. Maje již tento úmysl,
žádostiv byl pak velice, poznati nějakým
způsobem ještě lépe, je-li v tom skutečně
vůle Boží, aby do. řádu Tovaryšstva
Ježíšova vstoupil. I vzal tedy útočiště
své k nejbl. Panně Marii, kterouž od
svého dětinného stáří vždy velmi horlivě
ctíval a která mu již také mnohých
neobyčejných milostí byla udělila. A po
něvadž právě svátek Nanebevzetí Panny
Marie nastával, umínil si, že na tento
den ku cti a chvále Rodičky Boží vy
koná sv. zpověď a ku stolu Páně při
stoupí, a že pak Hospodina skrze zá—
sluhy Rodičky Bozí prositi bude aby
mu nějakým způsobem svou vcjsvětější
vůli objeviti ráčil. I učinil tak, jak si
byl umínil, a po přijmutí Těla Páně

_ odebral se v kostele přímo k jednomu
oltáři, na němž obraz Rodičky Boží
stával. Kleče před tímto obrazem vzdával
nejprve nejvroucnější díky Synu Božímu,

v..,
že do srdce jeho p1'1]ltiráčil, a pak jej

krále českého Maxmiliana II., vlastní ; pokorně prositi počal, aby jej na pří—
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mluvu a skrze zásluhy své nejsv. Ro
dičky poučil, má—lido řádu Tovaryšstva ;
Ježíšova vstoupiti, čili nic. A když se
tak vroucně a pokorně modlil, tu na

jednou uslyšel ja-sný a zřetelný hlas mu
pravicí: „Vstup do řádu Tovaryšstva
Ježíšova“; načež hned i úplného pře
svědčení v duchu svém nabyl, že jest
vůle Boží, aby do tohoto řádu vstoupil.
Tak“ vypravoval napotom sám sv. Alois
a sice vlastní matce své a napotomním
řeholním soudruhům svým. Nuže obraz
Rodičky Boží, před kterým se tenkráte
sv. Alois za dobrou

radu k Hospodinu
modlil, byl obraz
„Matky dobré rady“
t. j. pravá kopie
čili napodobení zá
zračného. obrazu ge
nazzanského, a tatéž
kopie nachází se až
posud V madridském
kostele ctih. otců Au

gustinianů bosákův.
Jak mnoho ji

nochů a jak mnoho
dívek uspořili by
sobě četných a vel
kých strasti, útrap
a soužení, kdyby
při volbě stavu svého podobně jednali
jako sv. Alois a se k Rodičce Boží
za dobrou radu utíkali, než nějakého
rozhodujícího kroku v ohledu tom pod
niknou. Bůh ovšem nežádá na každém

člověku, aby do nějaké řeholy vstoupil,
ačkoli se zapříti nedá, že Bůh některé
lidi i k řeholnímu stavu povolává: ale
'Bůh zajisté na každém člověku si toho
žádá, aby lehkovážně, bez moudré po—

stav manželský nebo stav kněžský atd.
—- Pro každého pravého katolíka jest

Í vždy věcí velmi závažnou, když římský

rady, bez potřebného osvícení mysli své
a bez dostatečné posily vůle své do
žádného stavu nevstupoval, který jej
ku plnění zvláštních povinností na celý
budoucí život zavazuje, jako ku příkladu

papež, viditelná hlava církve Boží pří—
kladem svým křesťany k některé po
božnosti povzbuzuje. Nuže, mimo svatyni
loretánskou nestává tuším na celém

světě jiné svatyně marianské, ku kteréž
by tolik papežů svou zvláštní náklon
nost' a úctu bylo rozličnými způsoby
osvědčilo, jako ku milostnému obrazu
genazzanskěmu. Uvedeme zde tedy ně
kolik dokladů na důkaz, jak velkou váhu

papežové úctě Matky
dobré rady přikládali.

Dle svědectví

vlašského dějepisec
Mikul. Crusia dal

papež Sixtus IV.
(1471—1484) z úcty
k Matce dobré rady
nový důstojný chrám
v Římě zbudovati,
který „Santa Maria
del Popolo“ sluje a
podnes tam stojí. —
Z téže úcty udělil
také genazzanskému
klášteru ctihodných
otců Augustinianů
zvláštních církevních

výsad. V životopisu sv. papeže Pia V.
(1566—1572) dočítámc se, kterak ve
všech nejdůležitějších záležitostech cír
kevních k Matce dobré rady své út0čiště
brával a jí za moudrost, za osvícení
své mysli a za dobrou radu prosíval.
Papež Urban VIII. (1623—1644) vy
konal sám ve průvodu několika kardinálů,
knížat světských a svého četného ko—
monstva r. 1630 zvláštní slavnou pouť
do svatyně genazzanské, kdež na oltáři
milostného obrazu mši sv. sloužil a na

potom tak vroucně před týmž obrazem
na modlitbách trval, že se sám pláče
zdržeti nemohl a pláčem svým i okolo

9*



-— 118 »» \ \

stojící komonstvo ku pláči pohnul. Panuje
v církvi katolické obyčej, že veledůstojná .

kapitola papežské basiliky vatikánské !
s povolením sv. Otce takové sochy neb
obrazy Rodičky Boží, v. kterých se četné
zázraky udály, zvláštní z Ríma zaslanou,
zlatou a posvěcenou korunou korunuje.
Poněvadž tedy genazzanský milostný
obraz během času velikými a četnými
zázraky po celém světě se stal proslulým,
dal jej papež Innocenc XI. r. 1682.
velmi slavně korunovati. Následovní pa
pežové Řehoř XIII., Innocenc XII.,
Klement XI., XII. a XIV. obdařili též
svatyni genazzanskou rozličnými výsa
dami církevními. Za panování papeže
Benedikta XIV., jenž svou neobyčejnou
moudrosti a učeností slynul, založen byl
v Genazzaně spolek pod názvem „Zbožna
Jednota,“jehožto údové se zvláštně pod
ochranu Matky dobré rady odevzdávali
a jí také horlivě ctili. O spolku tom, 'do

' něhož se Benedikt XIV. sám na prvním
místě dal zapsati, podáme záhy ještě
obšírnější zprávu. Za téhož papeže byla
již r. 1748. v Římě samém, v kostele sv.
Pantaleona ai Monti založena svrchu do- .

tčená „Zbožná Jednota“ na počest Matky
d. r., která pak o to bedlivě pečovala, aby
Římané kazdoročně v hojném počtu do Ge
nazzana putovali. Počínaje odr. 1783 slaví
se také v Římě každor. v kostele sv. Marka,
jehož patronem nyní jest J. V. císař ra
kouský a král český, slavnosťMatky d. r.
velmi slavně na druhou neděli měsíce

července. O papeži Piu IX. se ví, že již
ode svého mladistvého věku býval hor
livým ctitelem Matky dobré rady. Byv
na kněžství posvěcen, sloužil první mši
sv. v kapli jednoho sirotčince římského,
známého pod jmenem Tata Giovanni, a
sice u oltáře na počest“ Matky dobré
rady zasvěceného. Stav se později pa—
pežem osvědčilnejedním činemjak velkou
úctu a důvěru ve srdci svém choval ku

milostivému obrazu Matky dobré rady. ,

, R. 1864. vykonal na svátek Nanebevzetí
Panny Marie ve průvodu četném a slav
nostném zvláštní pouť do Genazzana,
kdež více skvostných darů na počest
Rodičky _Boží obětoval. Mimo to dal
v paláci vatikánském v Římě, v tak
zvané kaple Pavlinské oltář na počest
Matky dobré rady již dříve zbudovaný,

velmi skvostně a uměle obnoviti a míval

také v obyčeji utíkati ,se velmi často
k Matce dobré rady za pomoc, když'

vv!
jakožto nejvyss1 pastýř církve Boží roz
hodovati měl o důležitých záležitostech
církevních. V dobách takových míval
obrázek Matky dobré rady u sebe, aby
Ji tím častěji jednoduchými povzdechy
za osvícení rozumu svého vzýval. Známo
jest mimo to, že sám osobně rozličné
vznešené osoby a také poutníky do Říma \
příchozí k úctě Matky dobré rady vy
bízel a povzbuzoval.

Nynější sv. Otec Lev XIII., který
r. 1880. výroční úctu našich sv. apoštolů

sslovanských Cyrilla a Methoda po ' celém
světě katolickém zavedl a slovanským
národům již tolik důkazů své otcovské
náklonnosti a lásky udělil, proslul již
nyní daleko široko po světě svou hlu—
bokou moudrostí, bystrostí rozumu a svou
prozřetelnou opatrností. Známo pak jest
o nynějším sv. Otci, že i on do svrchu

! řečené „Zbožné Jednoty“ na počest Matky
dobré rady zřízené přistoupil a sice téměř
hned, jak za papeže byl vyvolen.

Nuže z těchto příkladů, které by
se ještě jinými podobnými rozmnožiti
daly, vysvítázřejmě, jak stále a horlivě
by Matku dobré rady za pomoc vzývati
měli zejména všickni křesťané v takovém
stavu nebo povolaní žijící, že povinni
jsou jiné lidi říditi a spravovati. Kaž
dému takovému člověku, buďsi to již
vznešený pán; a hodnostář anebo nějaký
úředník, správce, hospodář aneb i chu—
dičký domkař a otec, jenž svou rodinu
říditi jest povinnen, každému takovému



— 119 -—

.člověku jest dobré rady velmi potřebí,
má-li své povinnosti dobře a k užitku
a prospěchu svých podřízených vyko
návati. Staré české přísloví praví:
„Chceš-li býti bez vady, nic nedělej bez
rady.“ A Písmo sv. napomíná každého
člověka v knize Přísloví (3, 17): „Ne
bývej moudrým sám u sebe,“ t. j. poraď
se a hledej dobrou radu “tam, kde ji
bezpečně nalézti můžeš. Kolik velice
moudrých, učených, zkušených a zbožných
rádců má každý papež okolo sebe, které
neustále na poradu béře, aby církev
Boží dobře spravovati a říditi mohl. A
přes to přese všecko modlívá se papež
vždy ještě zvláštně, nejen soukromně
ale i veřejně k Bohu všemohoucímu za
osvícení mysli, kdykoliv o nějaké dů
ležité zaležitosti církevní rozhodovati

mu jest. A mimo to neopominou papežové
Rodičku Boží za dobrou radu ve všech

takových příčinách vzývati. Veliká dů
ležitost a nutnost dobré rady pro kaž
dého člověka jest také nejhlavnější pří—
činou, pro kterouž papežové tak horlivě
o rozmnožení úcty Matky dobré rady
pečovali a k úctě té věřící i svým
osobním příkladem povzbuzovali.

Tatéž veliká důležitost a potřeba
dobré rady pro každého člověka zavdala
také hlavní podnět, že již v minulém a
století zvláštní spolek na počest' Matky
dobré rady pod názvem „Zbožna Jc- ?

„. . , 1
dnota“ c111„Spolek duchovní“ v Gcnaz- f

!

zaně zařízen a od sv. Stolice apoštolské ;
výslovně schválen a potvrzen byl.
„Zbožna Jednota“ přispívala pak opět.
nemálo k ještě valnějšímu rozmnožení
úcty Matky dobré rady. „Zbožna Jednota “
vznikla tímto způsobem. Mnozí z pout
níkův navštívujících svatyni genaz
zanskou nalézaly tam u Matky dobré
rady tolik útěchy a posily duševní, že *
pak jen s těžkým srdcem od posvátného
obrazu se loučívali. Přáli si toho tou

žebně, aby častěji před milostným ob

razem do přímluvy Matky dobré rady
sebe odporoučeti mohli. Ale poněvadž
osobní poměry jejich o tom na vadě
byly, hleděli to jiným způsobem aspoň
poněkud nahraditi. Během času zřízena
byla totiž ve svatyni genazzanské zvláštní
památní kniha, do kteréž poutníci před
odchodem svá jména zapisovali a sice
s tím zvláštním úmyslem, že Matku
dobré rady stále etíti a vzývati chtějí,
že se s úplnou synovskou důvěrou do
její mateřské ochrany odevzdávají, aby
ona sama svou moudrosti a dobrou radou

všechny jejich duševní a tělesné zále
žitosti budoueně řídila a spravovala a
je také vždy po celý čas pouti pozemské
nejjistějšími cestami ku poslednímu cíli
do slávy totiž nebeské doprovázela. J souce
přesvědčeni, že Matka Boží, Matka mi—
losrdenství žádného nezamítne a neoslyší,
kdo se k ní důvěrně utíká, nepochybo
vali poutníci, že podpisem svým v pa—
mátní knize genazzanské sebe a všechny
své záležitosti a potřeby Matce dobré
rady zvláště zasvěcují, že k ní napotom
ještě větší důvěru míti budou, a že proto
takořka jakéhosi prava nabudou, aby je
Matka dobré rady zvláště opatrovala
a jim zvláštních “darů a milostí udělo—
vala. Ctih. otcové Augustiniani genaz
zanští věděli dobře, že takové jednoduché
ale důvěrné odevzdání se do zvláštní

ochrany Matky dobré rady jest skutek
velice ehvalitebný a bohumilý a že jej
Matka Boží zajisté každému hojnou od
platou odmění. Přesvědčili se též záhy
z rozličných událostí, že tento jednoduchý
zbožný prostředek u mnohých poutníků
blahodatných následků přinášel. Za tou
příčinou jali se tedy novým poutníkům
do svatyně genazzanské příchozím hor
livě odporučovati, aby se i oni na tentýž
úmysl Matce dobré rady jednoduchým
podpisem svým v památní knize zasvě—
tili. Následkem toho množily se neustále
podpisy poutníků ve knize památní ge
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nazzanské, což ctih. otcům Augustinianům
za nový podmět sloužilo, aby o další
vznik a ustálení, jakož i 0 trvanlivost
tohoto zbožného obyčeje způsobem v církvi
katolické obvyklým se postarali. A péče
této bylo zajisté potřebí, neměl-li do—
tčený zbožný a chvalitebný obyčej během
času ochábnouti a posléze opět zanik
nouti. Z dějepisu církevního jest vůbec
známo a zkušenost nám toho téměř

každodenně nových dokladů poskytuje,
že žádná soukromná pobožnosť, žádný
i sebe lepší obyčej zbožný na delší čas
mezi katolickými křesťany ve své pr
votni čilosti a jarosti se neudrží, když
od církevní vrchnosti t.j. od patřičného ;
biskupa a pak od samé sv. Stolice apo- ř
štolské prozkoumány, schváleny a stvr
zeny nebyly. Pravé životní síly, trvan—
livosti a účinlivosti v obecném a ve

řejném životě křesťanském nabývá každá
pobožnosť jediné tím, když ji církevní
vrchnost schválí, potvrdí a jí také roz
ličnými dary a milostmi z pokladu církve
váženými, oživí a obohatí. J soucc opravdě
těchto zásad přesvědčeni, sestavili tedy
ctih. otcové Augustiniani jistá pravidla
čili stanovy, kterými by se všickni údové
„Zbožné Jednoty“ budcucně ve své úctě
k Matce dobré rady řiditi a spravovati
měli. Tehdejší generální převor Augu
stinianů, jmenem Frant. Xaver Vasquer
rodem Španěl, velmi horlivý ctitel Matky
dobré rady, zadal pak ku sv. Stolicí apo
štolské pokornou prosbu, aby sv. Otec
tyto nové stanovy prozkoumati a stvrditi
a všem budoucím údům „Zbožné Jednoty“
rozličné odpustky uděliti ráčil; Tehdejší
sv. Otec, Benedikt XIV., prozkoumav
stanovy, schválil a potvrdil je ve zvlášt
ním apoštolském breve čili listu a sice
na svátek navštívení Panny Marie t. j.
dne 2. července 1753. Tentýž pro svou
rozsáhlou učenost' proslulý papež byl
pak také první, který do „Zbožné Jc
dnoty“ na úctu Matky dobré rady zří

zené a pravidelně stvrzené vstoupil a
své jméno v ní zapsati dal. A když mu
svrchu dotčený generální převor přijí
mací diplom pokorně odevzdával, dě—
koval mu papež těmito pámětihodnými'
slovy řka: „Přijímáme s největší ra
dostí tuto listinu a děkujeme vám
velice, že jste nás do tohoto duchovního
spolku zapsal, neboť tím budeme i my
míti účastenství v. tak velikém pokladu
duchovním.“ Dne 15. srpna na svátek
Nanebevzetí Panny Marie r. 1753. byla
napotom v Genazzaně veliká slavnost,
při kteréž se veřejně prohlásilo, že sv.
Stolice apoštolská „Zbožnou Jednotu“
na počest Matky dobré rady zřízenou
schválila a potvrdila, a že také všem
jednotlivým údům četných odpustků udě
lila. Ctili. otcové Augustiniani vydali zá
roveň ztvrzovaci breve apoštolské a sta
novy „Zbožné Jednoty“ tiskem a sice
v řeči vlašské a latinské, a výtisky
latinské rozcsýlaly se do všech končin
světa, aby je ctitclové Matky dobré rady
seznati a se do „Zbožné Jednoty“ snad
něji mohli dáti zapsati. Následkem toho
stalo se, že nejen v Italii ale i v roz—
ličných jiných zemích velké množství
údů do „Zbožné Jednoty“ neustále při
stupovalo a že tudiž úcta Matky dobré
rady nejen se rozšiřovala, ale čím dále
tím více do všech stavů hlouběji vnikla.
Mezi těmito novými údy nacházeli se
také osoby z panujících rodin i sám
král španělský, mnozí kardinálové, bisk u
pové a jiná knížata světská. Jména

do „Zbožné Jednoty“ při—
zasýlala se vždy do Genaz

zana, kdež napotom do památní knihy,
ve svatyni Mariánské uložené, zapiso
vána byla. l.)o r. 1790. zrostla památní
kniha gcnazzanská již tou měrou, že
sestávala z pěti velikých a tlustých dílů,
v nichž přes 190 tisíc jednotlivých údů
bylo zaznamenáno. Dalšímu rozšiřování
„Zbožné Jednoty“ učinila pak ku konci

všech údů

stoupivších
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minulého století velkou přítrž první re
voluce francouzská a dlouholeté války,
jež v zápětí svém měla. Tou dobou bylo
ivItalii velmi mnoho skvostných chrámů
a klášterů svatokrádežně vydrancováno,
kláštery oloupeny a řeholníci znich vy
puzeni. Tak stalo se i svatyni genaz
zanské a ctih. otcům Augustinianům v ní
přisluhujícím.
dobré rady zůstal tam sice neporušený,
ale byl téměřvšech drahocenných stkvostů
svých úplně zbaven a ctih. otcové Au—
gustiniani, byvše z Genazzana od revolu
cionářů vypuzeni, nemohli se tam napotom
pro nedostatek ,potřebnó výživy dříve
než roku 1820. navrátiti. Jakmile však

své starobylé sídlo při svatyni Marianske
opět zaujali, počali hned s velkou hor—
livostí na-obnovení „Zbožné Jednoty“
pracovati a sice s velkým úspěchem.
Od té doby rozmnožila se památní kniha
„Zbožné J edn.“ dvěma velikými svazky,
v nichž na 50 tisíc jmen nových údů
zaznamenáno jest. A mezi těmito údy
nachází se také mnoho znamenitých a
proslulých osobností ze stavů nejvyšších.
Ivlasť naše česko-moravská jest tam
zastoupena. Za posledních let rozšiřo
vala se „Zbožná Jednota“ na počest
Matky dobré rady velmi četně nejen
v Italii, ale zejména také v Severní
Americe, v Anglicku, v Belgii a ve
Francii.

Jak valně ku př. francouzští ka
tolíci pro úctu Matky dobré rady jsou
nyní zaujati, lze snadno z této události
posouditi: Za posledních let putovalo
na statisíce francouzských poutníků do
proslulé svatyně Nepoškvrněněho Početí
Marie Panny v Lurdu. Stalo se pak
nejednou, že veliké davy poutníků těchto
na své pouti společně a velmi často
s velkým nadšením provolávali: Sláva
Matce dobré rady, sláva Jí!

Podmínky, na jejichž základě se

Milostný obraz Matky „

l

1

na počest Matky dobré rady stane, jsou
dle stanov od sv. Stolice stvrzených
tyto: 1. Má buď sám osobně pátera
převora Augustinianů u Matky Boží v Ge
nazzanu za to žádati, anebo mu své
vlastní jméno zaslati, aby do tamní pa
mátní knihy zaznamenáno bylo. 2. Má
se každodenně třikráte Zdrávas Maria

pomodliti. 3. Má buď při sobě nositi,
nebo ve svém bytu míti obraz Matky
dobré rady a se toho ujímati, aby úcta
její vždy více byla rozšiřována. 4. Má
každoročně, je-li kněz sám jednu mši

: sv. sloužiti, a není-li kněz dáti sloužiti
jednu mši sv. ve kterémkoli kostele a
u kteréhokoliv oltáře, který pro tento
zvláštní případ dle povolení papeže Be
nedikta XIV. se stane oltářem výsadním.
Kdyby však ani jedno ani druhé uči
niti s to nebyl, může za náhradu k sv.
přijímání přistoupiti. 5. Tyto dobré
skutky má za všechny ostatní údy
obětovati. Všem údům, jenž tyto pod
mínky zachovávají, udělila sv. Stolice
velmí četné plnomocné a jiné částečné
odpustky.

Odpovídáme zde ještě na jednu
velice důležitou příčinu, pro kterouž se
úcta Matky dobré rady za našich časů
po světě valně ro'zšiřuje a velmi mnoho
dobrých účinků působí. V rozličných
evropejských a zámořských zemích na
bývají totiž praví a upřímní katolíci
čím dále tím pevnějšího přesvědčení, že
úcta Matky dobré rady za našich časů
velice jest užitečná a prospěšná proti
tak zvanému rozumařství, které se
ve světě za posledních let velmi zmohlo,
a nejen pravou víru a náboženství, ale
i dobré mravy ku zkáze blahobytu ča—
sného a věčného podkopává- Toto ro
zumářství záleží hlavně v tom, že si
lidé, svedení byvše všelijakým povrchním
mudráctvím, Pána Boha představují, ne
jak 011 skutečně jest a jak nám Jej

katolický křesťan údem Zbožne Jednoty ! dílem zdravý rozum lidský a zjevená
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víra líčí, ale tak, jak si Jej ten který :
rozumář čili mudrák svým krátkým Š
rozumem vymyslí. Toto rozumářství není
vlastně nic jiného než novověké po
hanství, novověká modloslužba. Mezi
starým pohanem a modloslužebníkem a
mezi nějakým rozumářem stává tohoto ;

jíce se toho, aby se v cizině Pána Boharozdílu: Starý pohan a modloslužebník
vyřezal si nejprve z kusu dřeva nebo
z kamene svou modlu a pak se před
ní na kolena svá vrhnul a k ní pravil:
„Ty jsi můj bůžekl“ A když se mu
napotom z jakékoliv příčiny tento bůžek
znelíbil neb zošklivil, zahodil jej do smetí,
nebo mu rueea nohy zlámal a hodil jej
do ohně neb do vody. Novověký ro
zumář čili mudrák, který Pána Boha
Všemohoucího z víry poznávati a dle
jeho přikázaní ctíti nechce, nevyřeže si
sice svého bůžka ze dřeva neb z kamene,
ale zato si nějakého takového bůžka
ve svém krátkém, všelijakým povrchním
mudrlantsvím a nezřízenými žádostmi
spleteném rozumu vymyslí, a sice právě
tak vymyslí, jak se mu nejlépe k tomu .
účelu hodí, aby před ním žádného strachu,
žádné'bázně míti a jeho přikázaní pod
trestem zachovávati nemusil. A tak jako
ten starý pohan a modloslužebník svého
bůžka zahodil, když se mu z jakékoliv
příčiny znelíbil, podobně tak činí i no
vóvěký rozumář čili mudrák; dnes si ;
vymyslí svého bůžka tak a zítra zase
jinak, a když právě času nemá, aby si
nového boha vymudroval, pak žije i bez
boha, a to právě se mnohému z těchto
mudráků a rozumářů nejlépe líbí, po
něvadž jim pak pražádné přikázaní Boží
neb církevní nevadí, aby dle své libo
vůle žíti mohli. Slovem, takový novo
věký nakládá s tím svým
smyšleným bohem hůř, než kterýkoliv
zuřivý pán se svým služebníkem neb
otrokem. A to vše nazývají rozumáři
osvícenosti, intelligeneí a sebe samé
jmenují osvícenci a vzdělanci.

rozumář

V jiných cizích zemích nachází se
za našich dnů hojný počet takových
rozumářů, ale i k nám do Čech a do
Moravy se již také dostali. Stává se
u nás velmi často, že poctiví a zbožní
rodičové jen s těžkým srdcem syny své
z domova do ciziny propouštějí obáva

a svatého náboženství nespustili a se
jim jednou po letech jako nevěrci a na
mravech a na zdraví zkaženi domů ne
navrátili. A že se mnozí venkovští a

v bázni Boží vychovaní synové v ta
kovémto politování hodném stavu za
nynějších dob z ciziny domů navracují,
toho máme bohužel nyní až příliš mnoho
smutných příkladů. Tací ubožáci sejdou
se ve velkých nebo ve větších městech
s rozličnými rozumář—i,kteří každého,
kdo se ráno nebo večer modlí, v neděli
na mši „sv. a na kázaní chodí a aspoň
jednou v roce k sv. zpovědi a k sv.
přijímání přistoupí, hned za tmáře aneb
za hlupáka vydávají, a jej nekalými
žerty a úsměšky pronásledují. Mladý,

' nezkušený jinoeh nemívá obyčejně tolik
duševní síly a odhodlanosti, aby si z ta
kových nadávek a úsměšků nic nedělal.
S počátku se sice stydí, svědomí jej hryže,
ale konečně když déle mezi takovými
rozumáři bývá, počne nejen modlitbu a
ostatní povinnosti katolického křesťana
zanedbávati, ale spustí se isv. nábo
ženství a šlechetných mravů, připraví
se pak sám všelijakými hříchy, ve kterých
si rozumáři rádi libují, i o své zdraví,
a konečně se v tomto smutném stavu
do domova svého navrátí. A na tom

ještě nepřestává. Doma si pak takový
rozumář rád na vzdělance hraje, vydává
se neustále za osvěcence, počítá se k tak
zvané intelligenei, pohlíží na své poctivé,
zbožné rodiče s op0vržením, sužuje a
trápí je, poněvadž mu'peněz s dostatek
dáti nemohou, aby po hospodách choditi,

i tam své rozumář-ství jiným nezkušeným
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jinochům vykládá-ti, kněze za tmáře pro
hlašovati a svým pohoršlivým živobytím
tuto svou novověkou osvícenosť rozši
řovati mohl.

U nás v Čechách a na Moravě

nachází se bohužel dost hojný počet
městeček a měst, jakož i venkovských
obcí, ve kterých se taková. intelligence
čili tací rozumářové a osvěcenci za našich

dnů naskytují, našemu dobrému a zbož
nému lidu pohoršení dávají, a leckdes
i dost velkou mravní zkázu způsobili,
kteráž napotom hněv a tresty Boha vše
mohoucího vyvolává a itoho překážkou
bývá, že Bůh jednotlivým rodinám neb
obcím aneb i celému národu takového

požehnání a takového úspěchu neudělí,
jako by býval udělil, kdyby se podobné
hříchy nebyly páchaly. Psáno jest v Pismě
sv.: „Blahoslavený lid, jehož Bohemjest
Hospodin“ (Žalm 143, 15). A na jiném
místě praví věčná pravda: „Hříeh bídné
činí národy (Přísl. 1-4, 34), a pravda
výroku Božího nikdy nepomine.“

')

Všecko to nedá se nikterak popírati,
a proto jest také pro každého, kdo lid
náš a vlasť svou skutečně miluje, velmi
důležitou otázkou, kterak by se svrchu

i nejhlavnější důvod, kterým každou i nejdotčenému zlu přítrž učiniti dala. A tu
třeba především vytknouti, že žádný ani
sebe učenější a sebe zkušenější a vzdě
lanější muž takové rozumáře a osvícence
tak snadno nepředělá a neobrátí i kdyby
jim sebe pádnější důkazy a důvody ze
zdravého rozumu vážené předkládal. A
příčinu této nemožnosti vysvětlil z jedné
části výborně jeden francouzský učenec
v tento smysl: Žádný rozumář nepochy
buje zajisté, že dvakráte dvě jsou čtyry.
To každý za svatou, nezvratnou pravdu
uznává. Avšak, kdyby tato nezvratná
pravda souvisela s nějakým mravním
pravidlem nebo s nějakým .přikázaním,
ku př. že člověk nemá smilniti, že nemá
ani potají jiné šidití a z cizích mozolů
sebe obohatiti, tuť by se hned na sta

rozumářů vyskytlo, kteří by houževnatě
popírali, že dvakráte dvě jsou čtyry.
To jest jinými slovy řečeno: Zlé ná
klonnosti a vášně mohou rozum lidský
tou měrou zaslepiti, že člověk byť by i
jinak učený a vzdělaný byl, ani pravdu
pravdoucí za pravdu nechce uznati, po—
něvadž se pravda ta jeho nezřízeným
žádostem příčí. Avšak mezi novověkými
rozumáři nachází se obyčejně velká část
takových, kteří buď žádného vědeckého
vzdělání nemají, aneb jen tři nebo čtyry
počáteční školy na některém ústavu prošli
a pak se neustále k tak zvané intelli
genci počítají. Taeí nedoukové nejsou
pak ani s to, aby pochopili, je-li některý
důvod vědecký pravým aneb pouze
klamným a falešným důkazem, knihám
přesně vědeckým nerozumějí a svou
intelligenci vážívají obyčejně jen ze
samých oplzlých románů, anebo z ta
kových povrchních spisků, které z vý
dělkářství pro liberální nedouky proti
náboženství sepsány byly. Člověk sku
tečně učený a ve vědách důkladně vzdě
laný namáhá sc obyčejně zcela nadarmo,
když takového rozumářského nedouka
poučiti hodlá; on zůstane na svém, a jeho

podstatnější námitku s krku svalí, zní
takto: To je tmářství, alej ájsem osvícenec,
já jsem liberál, já patřím k intelligenci.

Nuže tedy, jakých prostředků se dá
s úspěchem užívati proti tomuto časovému
neduhu, jakým způsobem mohou býti
mladíci zachráněni, aby do lstivých osidel
rozumářských neupadli, a jakým způ
sobem mohou z_osidel těch vyváznouti,
kdo do nich již Zapleteni byli? Na tyto
a podobné jiné otázky odpovídáme zde
krátce: Bez milosti Boží ne

svede pouhá síla lidská v případech
takových praničeho a chce-li síla lidská
něčeho způsobiti, musí si nejprve tuto
zvláštní milosť Boží modlitbou a dobrými
skutky od Boha vyprositi. Hospodin Bůh,

zvláštní
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moudrost věčná a nevystižitelná musí

nejprve paprskem své moudrosti rozum
osvítiti, musí člověku svou božskou radou
nápomocen býti, aby nástrahy a osidla
rožumářská poznal, se jich varoval a
aby se z nich opět vymknouti uměl,
jestliže již do nich byl zapleten. A právě
těchto zvláštních milostí může člověk
buď pro sebe samého nebo pro _jiné lidi
stálou a vřelou úctou Matky dobré rady
nejsnadněji od Boha získati. Vštípí-li
kterákoliv zbožná matka dítkám svým
hned z mládí do srdce úctu Matky dobré
rady, vzývají-li rodičové, když děti své
do ciziny odešlou, Matku dobré rady za
pomoc, aby ona sama je chránila a
božskou radou rozum jejich osvěcovala
a sílila, napotom se tací rodičové nepo
třebují strachovati, že se jim děti z ciziny
jako nevěrci a rozumáři aneb jako zhej—
ralcové domů jednou navrátí. A kdyby
v nejhorším pádu se stalo a syn nebo
dcera v cizině rozumářstvím načichli,
nebude to dlouho trvati a Matka dobré

rady je opět z temných a zapletených
osidel rozumářských vytrhne. Stálá a
horlivá úcta Matky dobré rady jest také

kterých i nejučenější

nejsnadnější prostředek, chce-li kdo někte
rému skutečnému rozumáři v tom býti
nápomocen, aby opět zdravého a pravým
božským světlem osvíceného rozumu
nabyl a Pánu Bohu tak sloužil, jak On
sám to žádá a přikazuje. Úcta Matky
dobré rady jest vůbec jeden z nejhlav
nějších prostředků a léků proti časovému
neduhu věku našeho, proti rozumářství;
poněvadž ctíce Rodičku Boží pod názvem
Matky dobré rady, vzýváme ji touto
úctou zejména za to, aby nás účastnými
učinila té božské rady, kterouž Ona sama
v nevýslovné hojnosti obdařena byla,
když se stala Matkou Syna Božího, který
jest moudrost věčná a který sám v písmě
svatém nazván byl andělem rady veliké.
Za tou »_příčinou klade i sv. církev do
úst Rodičky Boží slova písma sv.: „Má

\

jest rada a pravost, má jest opatrnost a
síla . . . Kdo by mne nalezl, najde život
a obdrží spasení od Hospodina“ (Přísl. S.)
Ctíce Matku dobré rady vyznáváme již
touto samou úctou, že se zříkáme a že za
vrhujeme veškeré novověké rozumářství;
neboť touto úctou vyznáváme, že náš
lidský rozum i při vší učenosti a vzdě
lanosti zůstane přece jenom krátký a
slabý, že pomoci a rady božské ne—
ustále potřebuje, nemá-li opět do takových
bludů a neřestí mravních zabřcdnouti, do

pohané zabředli,
poněvadž víry božské neznali a se po
dobně tak jako novověcí rozumářové
pouhým svým krátkým rozumem říditi
chtěli. Z těchto důvodů máme též za to,
že by se i u nás v Čechách a na Moravě
právě za nynějších časů úcta Matky
dobré rady horlivě mezi lidem pěstovati
měla, aby se- novověké pohanství čili
rozumářství dále rozlézati nemohlo a aby
čím dříve tím lépe z vlasti naší vykoře—
něno bylo. Rodička Boží — tak praví
sv. církev — potřela vždy všecky bludy!

Ale mimo to sbíhá se v životě

lidském ještě mnoho jiných případů, při
kterých krátký rozum lidský nedostačí,
aby člověku dobrou radu udělil. A tu opět
Matka dobré rady může pomoci. Uve
deme zde jen několik takových případů.

Mnohý otec a mnohá matka má
veliké starosti, když se o to jedná, mají—li
syna svého dáti na studie nebo na ře
meslo aneb jej doma při hospodářství
nechati. A když se i na tom snad usta
noví, že jej buď na, řemeslo nebo na
studie dají, nastanou jim nové starosti,
do kterého města syna odeslati a komu
by jej svěřiti měli. Rodičové to dobře
tuší, že na všech těchto věcech a okol
nostech celá budoucnosť syna jejich zá
visí, a že v případě tom dobrá rada jest
nezbytná, nemá-li celá budoucnost syna
býti-zkažená. Nuže kde a jakým způ
sobem se dopídí této dobré rady?



n' Jindy se zase o to jedná, mají-li
rodičové syna dospělého oženiti a iná-li
si tu neb onu dívku vzíti; nebo by rádi
dceru provdali, ale jsou na rozpacích,
mají—liji tomu neb onomu ženichu dáti.
Přáli by si toho jednak, aby dítě jejich
ve stavu manželském bylo proti bídě a
nouzi zaopatřeno, jednak se zase toho obá
vají, aby při vší zámožnosti nebo bohatství
nebylo nespokojeno a nešťastno. V pří
padě takovém jest opět dobré rady za
potřebí, ale kdy jí vzíti a kdo ji udělí?
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Leckterý přistárlý otec na to po- :
mýšlí, že by měl v čas svou závěť dáti
sepsati, aby dětem své jmění po otcovsku
rozdělil a všem svárům a lměvům po smrti
své předešel a aby, když také snad náhle
neumře, závěť teprve na smrtelném lůžku
dělati nemusil. Ale tu se zase nemůže ani

sám sebou a s jinými dohodnouti, kterak
by své jmění rozděliti a svou závěť za
říditi mohl, obávaje se brzy toho, brzy
onoho. Schází mu dobrá rada a kolísá

také, kde by ji měl vzíti?
Bývá takových manželství, že žena

mučenický život vede. Muž se jen ne
dbale o to nejpotřebnější stará, dětí si
nevšímá, v hospodě rád utrácí, když
peněz nemá, dělá dluhy dokud může, na j
kostel nedrží, u zpovědi již dlouhá leta
nebyl a při tom všem ženu kde může souží
a trápí. Zena se s ním již dost navadila,
odešla také od něho již vícekráte, ale pro
ty malé děti se přece zase navrátila; pláče, *
naříká a rady si více neví, co by měla
dčlati a jak má s mužem zacházeti, aby
se změnil a polepšil. Tu jest ovšem dobrá
rada nejen užitečná, ale velice potřebna.
Ale kde a u koho ji nalezne?

Leckterý hospodářzase dosti pracuje,
málo kdy jen si něčeho dopřeje, pře
mýšlí sem a tam, čeho by se měl uchopiti,
ale cokoli počne, to se mu nedaří, zakouší
brzy tu, brzy zas jinou škodu, jmění
mu ubývá a on sám ani neví, kde a
proč to všecko tak vázne. Tu by ovšem

moudrá rada byla velice dobrá, ale kde
ji asi nabude?

Za našich časů lze i takových ho
spodářů ve městech a na venkově na
lezti, kteří se velmi bedlivě obecních
záležitostí ujímají. Jc-li takový měšťan
neb rolník starostou nebo radním, zakládá
si na tom velmi mnoho, každá veřejná
maličkosť jej velice zajímá, ztráví také
mnoho času v rozprávkách o politice
a čtením rozličných novin; ale o své
vlastní hospodářství se hrubě nestará,
ročních příjmů mu značně ubývá, ten
veřejný politický život jej čím dále tím
více peněz stojí, on to již tuší, že to
tak dále provozovati nemůže, nemá-li
s celou svou rodinou na mizinu přijíti,
ale co si má počíti, jak se má z toho
všeho vymknouti a v pravý čas svůj
úpadek zameziti? Tu jest ovšem dobré
rady velice potřebí, ale kde ji asi nalezne ?

I mužové učení a zkušení mívají
ve svých pracech a poradách o věcech
obecních nebo politických nezřídka pří
ležitosť poznati, že mnohdy ani ten ani
onen dosť moudrý a vtipný prostředek
ničeho neprospěje, aby cíle sobě vytknu
tého dosáhnouti mohli, a že se jim tudíž
dobré rady nedostává.

Nuže v takovýchto a četných jiných
podobných případech života společen
ského nedostává se člověku velmi často

dobré rady. Obmezený, krátký a také
rozličnými předsudky a vášněmi zaka
lený a zaťemnělý rozum lidský, i byť
by jinak sebe bystřejší byl, není mnoho
krátc ani s to, aby všechny okolnosti
a poměry pronikl, je patřičně ocenil a
uvážil a se konečně na tom ustanovil,
co člověku skutečně ku prospěchu a
blahu sloužiti může. Ve případech ta
kových nezbývá nic jiného, než násle
dovati příklad Josafata, krále judského,
který nucen jsa hájiti vlasť svou proti
Moabitům a Ammonitům, před válkou
takto se modlil k Hospodinu, řka: „A
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ješto nevíme, co bychom činiti měli, to
nám toliko pozůstává, abychom oči své
obrátili k Tobě“ (2. Paral. 20, 12.).
V případech takových musí člověk ne
skončenou moudrosť božskou, která
všecko ví a zná., za pomoc pokorně prositi,

nám dobrou radu nějakým způsobem
uděliti ráčila. A svrchovaný Hospodin
a Bůh náš to také výslovně žádá, aby
každý člověk poznal a upřímně vyznával,
že jeho lidský rozum krátký jest a že
se nevyhnutelně k Hospodinu za dar
moudrosti, za dar dobré rady utíkati
“musí.Z té příčiny praví Hospodin v knize
Přísloví (8, 14): „Má jest rada a pravost,
má jest opatrnosti a má jest síla . . .
Já moudrosť bydlím v radě . . . Skrze
mne králové kralují a ustanovitelé zá
kona spravedlivé věci nařizují“ Proto
také pravi Hospodin v téže knize Pří
sloví (21, 1): „Jako rozdělení vod, tak
jest srdce královo v ruce Hospodinově,
kamžkoli bude chtíti, nakloní ho.“ A
konečně vyhrožujeBůh i přísným trestem,
když člověk odvislost' rozumu svého od
“božské moudrosti uznati nechce a božské

rady si nevšímá aneb ji zavrhuje. Praví
totiž v knize Přísloví (1, 2): „Pohrdli
jste, všelikou radou mou a domlouvá-ní
mého zanedbali jste; protož i já také
k zahynutí vašemu smáti se budu a
posmívati se budu, když přijde na vás
to, čeho jste se b_áli.“

Ve Starém Zákoně posýlal Bůh vše
mohoucí k národu židovskému zvláštních,
Duchem sv. osvícených proroků, ku

Příkladů takových uvádí sv. Písmo dost“
' hojný počet. V Novém Zákoně udělil

Bůh některým světcům dar Ducha sv.,
jenž „rada“ sluje, v tak velké míře, že
se k nim součastníci jejich ze všech stavů,

, z blízka a z daleka ubírali, když vdů
aby náš krátký rozum lidský osvítiti a ' ležitých věcech dobré rady potřebí

měli. Jeden takový světec byl k. př.
svatý Antonín, arcibiskup .florentinský,
jehož výroční svátek na den 10. května
padá a který za touto příčinou nazýván
býval „Antonin dobré porady? Ale nade
všecky svaté a světice Boží vynikái
v tomto ohledu Rodička Boží, Panna
nejmoudřejší, která v životě svém ne
poškvrněném nosila vtěleného Syna Bo
žího, jenž moudrosť věčná jest a an—
dělem veliké rady sluje, a proto také
nejbl. Pannu Marii Matkou dobré rady
nazýváme. Ona jest zároveň Matkou
božské milosti, skrze ni uděluje nám
Hospodin Bůh milostivý a milosrdný

, všechny milosti, jakož sv. Otcové a bo—
hoslovci dokládají, a skrze ní, skrze
její všemocnou přímluvu můžeme též
vážiti všelikou dobrou radu z nevysti
žitelného pramene

kterým se vůdcové a králové židovští, '
jakož i soukromé osoby v důležitých

moudrosti božské.

Kdo ji nalezne, najde život a bráti bude
spasení od Hospodina!

A tím ukončím spisek, který jsem
na oslavu Matky dobré rady a ku pro
spěchu a k útěše svých milých krajanů
sepsal. Na rozloučenou vzývám ještě
s myslí pokornou a důvěrnou nejsvětější
Matku dobré rady, aby všechny čtenáře
a mne samého po celý čas této pouti
pozemské svou dobrou radou nikdy ne
opouštěti a nás všechny tam do slávy
nebeské doprovoditi ráčila, bychom jednou

záležitostech o dobrou radu utíkávali, a l s ní trojjediného Boha ve věčné blaže—
kterouž jim Hospodin skrze ně uděloval. . nosti ehváliti a velebíti mohli. Amen.
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Duchovnihodinm
poopraveny a natahnuty od. + Libora Scholze.

(Pokračování)

Hodina čtvrtá.

/ dyž hodiny bijí čtvrtou, tu se

Vaňák spojuje nebe a země, časivěč—
,Š nost, aby nám postavily před
ik" v. v' v ' v

*“ dus1 nasi vse, co hrozného 1 vse,

? co blaženého, čemu nás víra kře- žsťanská učí.

pomíná nám čtyry poslední věci člověka,
Hodina čtvrtá při- .

strach smrti, hrůzu soudu, nekonečné 3
muky pekla a nevyslovitelnou blaženost
nebes. Smrť začíná pořádek. Jednou
se ručička na ho
dinách života mého

zastavi, dotknuta
byvši prstem Božím,

umru —; tělo,
které duše byla opu
stila, a které jest pak
opuštěno ode všeho
a ode všech, co mu
za živa bylo milé a
drahé, nad čím člověk
často zapomněl na
Boha a nebe pro
marnil, jest nyní za
haleno v rubáš a

uzavřeno do dřevěného domečku, jde do
hrobu, na kořisthniloby, až je zvuk trouby
posledního soudu zavolá bud' k radost
nému neb k žalostnému zmrtvýchvstání.
To všecko jest každému docela jisto.
Ale kdy umru? Kde? Jak? V jakých
okolnostech? To je zase všem docela
nejisté. Jen jednou; nikdo nemůže
druhou smrtí zaso nahraditi, když smrť
první byla nešťastná. Z té příčiny mu—
síme bez přestání a neunavnč o to pc
čovati, abychom umřeli dobře, šťastně a
to tím, když dobře živi budeme. Neboť
jedině hřích činí smrt trpkou a hroznou;
ale smrt“ bez hříchu jest krásný anděl,
poslaný od Boha, aby; utrápeného ce

$ nejblah.
Pannou

stovatcle pozemského uvedl do jeho
nebeské vlasti. — O Bože! popřej nám
šťastnou hodinku smrti! Nauč nás my
sleti neustále na to, že zcmříti musíme!
Dej, abychom každodenně tak živi byli,
jakoby to byl poslední den života na
šeho, abychom obstáli jednou před
přísným soudem tvým!

V tom okamžení, kdy člověk po—
slednikráte dýchne, stojí duše jeho již
před soudnou stolicí Boží, aby vydala

počet z celého života.
svého, ze všech svých

myšlenek, přání,
předsevzetí, slov a
skutků, tak z do—
brých jako ze zlých,
tak jako z rozličných
opomenutí. Tu je
soudce vševědoucí,
jemuž nic tajno není,
jehož plamenný zrak
prohledne i ty nej taj
nější záhyby srdce;
soudce svatý, jemuž
každý, iten nejmenší

hřích nevyslovitelnou ošklivost působí;
soudce neuplatn ý, prázdný a prostý
všech lidských slabostí a křehkostí;
soudce spravedlivý, jenž žádnouvý
mluvu nepřijme, před nímž neplatí žádná
vznešenost a vzácnost osoby; jenž bez
milosrdenství, jedině dle velikosti viny
všecky nevymazané hříchy bezohledně
trestá, podobně ale také všecky ctnosti
dle míry jejich zásluh odměňuje; soudce
neomylný, z jehož rozsudku, ať již'
zní na věčné zatracení neb na věčné

blahoslavenství, odvolati se nelze; soudce
všemohoucí, jehož rukoum nikdo
uniknouti nemůže. Viz, to jest ten
soudce, před nímž duše tvá jednou



stanoutí musí. Zda-li pak před takovým
soudem také. obstojí? Kdožby necítil
pravdivost slov zbožného pěvce v celé
jejich tíži:

Den hněvu, den ten hrozný,
Měj v mysli člověče,
V němž tě povolá mocný
Mrtvých, živých soudce:
Strach, hrůza a tí'esení
Na zemi nastane,
Trouba poslední zazní,
Mrtvý z hrobu vstane.

Ach! co já hříšný dělat
Budu neb mluviti?

Kdež patrona si hledat
A koho prósiti?
Když i sám spravedlivý
Bude se obávat;.
Nato dokud jsme živi
Máme pamatovat.

O soudce můj Ježíši!
K tobě přistupují,
Pro něž soudíš mou duši,
Hříchů svých lituji;
Pro hořké umučení
A tvou smrť nevinnou

Uděl mi odpuštění,
Smiluj se nade mnou!

(Bečák, kancionál)

Co nám zbývá, když si připome
neme, jak mnoho zlého, ale jak málo

\dobrého a to ještě velmi nedokonale
jsme učinili, než z hlubokosti srdce
svého zvolati: „Smiluj se nade mnou,
o Pane Ježíši, podle množství slitování
svého!“ Žalm 50, 1.

Neboť, kdyby nám Bůh odměniti
chtěl dle našich zásluh a trestati podle
viny naší, jak málo by jich přišlo do
nebe, jak mnoho by jich bylo uvrženo
do propasti pekelné. Sestup, o křesťané,
dlc rady sv. Bernarda, často za svého
živobytí v duchu do temného toho místa
nevyslovných věčných muk, kde červ
zlého svědomí nikdy neumírá, a oheň
tělo' i duši trýznící nikdy nevyhasne,
abys nebyl tak nešťastný, po smrti tam
na věky a neodvolatelně uvrženu býti.
Ach! jak malicherné je všeliké zlo tohoto ;

života u porovnání s mukami pekelnými!
Kdyby bylo možno, všecky bolesti,
všecko trápení, které od počátku světa
až do jeho skónání na člověčenstvu le
želo aneb ještě ležeti bude, vlíti do
jediného velikého kalicha utrpení, pak
by to bylo sotva tolik jako kapka vody
ku neobsáhlému mořiu porovnání s oněmi
mukami, které musí duše věčně snášeti,
která z úst soudce svého slyšela roz
sudek: „Odstup ode mne, zatracený,
do věčného ohně!“ Svatá Terezia vy—
pravuje ve svých spisech: „Jednoho
dne, když jsem na modlitbách trvala,
octnulajsem se náhle, anižbych věděla
jak, v pekle. V duši své cítila jsem
takový oheň, že si ani pomysliti nemohu,
jakbych zvláštnost tu vlastně popsati
měla. Za svého živobytí přestala a pře
trpěla jsem nesmírné tělesné bolesti, dle
výroku lékařů ty největší, jaké jen
člověk na světě trpěti může, neboť se
mi proto, že jsem na dnu trpěla, zkrá
tily čivy. Ale to všechno nedalo se ani
porovnati s tím, co jsem tenkrát zkusila,
zvláště když jsem viděla, žeby bolesti
ty bez konce, bez přestání trvati měly.
A to všecko ještě nic není oproti smr
telnému boji duše. To je úzkost, násilí,
hrozná trýzeň a taková zoufalosť, že se
to ani vysloviti, ani popsati nedá. Duše
rve sama sebe samou zoufalostí v ne

smírných bolestech a vnitřním ohni. A
jakoby někdo v rakvi pod zemí se pro
budil, tak hrozná temnota ho obkličuje,
děsná sevřenosť a neustálé zadchnutí.

Tolik jest jisto, že všecko, co si lidé
43 pekle představují, a kdyby i za živa
hořel, u porovnání s oným ohněm pe
kelným vypadá tak jako oheň malovaný
u porovnání s ohněm pravým“. — To
je odplata hříchu: zahanben před nebem
a zemí, zatracený od Boha, vševědou
cího soudce, znamenaný znamením zá
liuby, vyloučen ze společnosti andělů a
svatých, musí zatracenec vyvržen býti
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do temnosti věčné, do ohavné
nosti c'áblů a jeho přívrženců,
těle i na duši mučen byl až k největší
bolesti smrtelné, anižby zemříti mohl, a
to věčně, dokud je Bůh Bohem, bez
naděje na úlevu, bez naděje na vysvo—
bození! ——

společ
aby na

Milý křesťane, to byl hrozný obraz,
který jsme právě rozjímali; již pomy
šlení na něj, pouhý pohled do toho místa
nás děsí. Bylat' to vichřice, bouře. -—

Jest tak dusno, horko až by se
zadusil, ani větýrek se nehýbe. Již šle
hají jednotlivé blesky na nebi a z dálky
zaznívá děsné hučení hromu. Zvířata

lesní skrývají se bázlivě do doupat
svých, ptáci létají úzkostlivě pod ochran
nou střechu. Lehký vítr táhne ulicemi,
zdvihá prach do výšky a žene se přes
obydlí lidská. Jesti to posel brzké bouře.
Již šelestí list na stromech pod padají
cími kapkami dešte; nyní již padá
v celých proudech, jakoby celé moře
s nebo na zem spadnouti chtělo. Stromy
praskají, domy se otřásají, vítr na ně
na'áží. Ohnivý proud protrhne mračna,
a začne to duněti a hřměti, jakoby
z tisíc děl jedným 'ázcm vystřelili. ——
Bouře odtáhla, nebe zase se obléká do
krásného modrého svého šatu, slunce
posílá jasné své paprsky opět dolů na
promoklé nivy a háje. Miliony kapek
leskne se na květinách a trávě jako ty
nejkrásnější drahokamy: všecko stojí
zase tak svěží, tak zelené, co ještě před
chvílí bylo mdlé, zvadlé a zaprášené, a
jako pestrobarevný pás táhne se přes
celou oblohu jasná duha. S rozkoší dý
chají lidé i zvířata občerstvující vzduch,
a švitořivé ptactvo pěje zase veselé své
písně. -—-—A s rozkoší ještě mnohem

větší pozdvihněme se v duchu z propasti
večného utrpení k blaženým výsostem
nebeských radostí. Hrůzy smrti odstou—
pily, odtáhly, hřmění soudu neděsí nás
více, blesky pekelného ohně uhasly, černá ,

bouřlí 'á noc musela postoupiti jasnému
nebi. My tam hledíme vedeni světlem
víry a vidíme blaženost) a tak nevýslov
nou slast', že žádná řeč není schopna,
to vyjádřiti, srdce jest slabé, to pocítiti.
Když Petrus na hoře Tabor viděl Pána
svého v proměnění, tu zvolal pln ra—
dostného nadšení: „Zde jest dobře býti !“
A předce viděl jen některé paprsky ne
beské velebnosti svého Mistra, viděl jen
dva svaté vedle Ježíše, měl takřka jen
nějaké tušení nebeské blaženosti. Jak
nevýslovná bude tedy radosť naše, když
do věčného moře nebeského blahosla

venství zcela pohříženi budeme, když
Boha viděti a na něho patřiti budeme tváří
v tvář, když poznáme jeho neskončeně
dokonalou a nepochopitelnou bytost„ s níž
víra zde jen p'amálo záclonu tajemství
odhaluje, když s ním spojeni budeme
v nejdokonalejší, věčné lásce, když se
nalezati budeme v blažené společnosti
se svatými anděly a s vyvolenými Páně
a když s nimi před trůnem Beránka
věčné Chvalozpěvy prozpěvovati budeme.
Ach! jak mizernou zdá se nám proti
této blaženosti býti země s její pomíje
jíeími radostmi, sjejí pomíjejíeími statky,
s její srdce usmreujíeími radovánkami!
Má se to s nimi právě tak, jak s krásným
obrazem Chemesa, krále škotského. Vy
pravuje se, že král ten přišel jednou do
zahrady, aby se trochu na čerstvém
vzduchu zotavil, a že tam rozličné umě
lecké výrobky spatřil, které ho nad míru
potěšily.

Mezi nimi nacházela se také socha

krásné ženštiny, držící v jedné ruce
jablko tak že se zdálo, jakoby je při

Král na

nemysle, sáhnul po jablku, zaplatil ale

chozímu nabízela. nic zlého

vlastním životem.
Neboť ta sama socha držela v druhé

ruce šíp, který, jakmile sejablka dotknul,
prsa mu proklál a ho na místě usmrtil.
— Toť jest obraz radostí tohoto světa,

nerozvážnosť svou
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on poskytuje razkoše, bohatství, štěstí;
ale běda člověkovi, jenž po nich sáhne!
svět ho ostrými svými šípy usmrtí a
jemu se přihodí co sv. Cyprian praví: :
„Svět tě laka, aby tě usmrtil!“ —

A tehdy se ukáže znamení Syna
člověka na nebi, a tehdy budou kvíliti
všecka pokolení země, a uzři Syna člo
věka přicházejícího v oblacích nebeských

s mocí velikou, a s velebností. (Mat.
24, BO.) -— Tedy přišel Ježíš a nalezl
ho již čtyry dny v hrobě pochovaného,
Ježíš pak pozdvihnuv očí vzhůru zvolal
hlasem velikým: „Lazar—e,pojď ven!“
(Jan 11, 17—43.) — Vojáci pak když
jej ukřižovali, vzali roucho jeho (a učí
nili čtyry díly, každému vojáku díl) a
sukni. (Jan 19, 23.) (Pokračování)

Svatá Notburga
patronka služebných.

Na tichých horách.

edm let sloužila Notburga
\ v zámku a zbožným, trpělivým

životem a soucitným srdcem
: získala si hojnou odměnu pro věčnosť.

A poněvadž v posledním čase, ana
paní její ničeho chudým nedávala,

od vlastních úst si utrhovala, nebyl nyní
uzlíček její příliš těžký; tím těžší však
bylo srdce její. Na kterou stranu měla
se obrátiti?

Krajina kolem Rottenburgu nebyla
tenkrát ještě tak četně obydlena, jako
nyní. Pouze tu a tam byly roztroušeny
selské dvorce a obydlí.

Pět takových selských stavení bylo
též naproti Rottenburgu na polední straně
údolí, vysoko v horách. Tam zaměřila
Notburga, hodlajíc tam službu si vyhledati.

Nespravedlivé, kruté zapuzení ze
hradu velice ji rmoutilo a vnucovalo jí
otázku, jak v nové službě se jí povede?
Kdyby byla věděla, co Bůh s ní v Eben
(po česku v Rovni) zamýšlí, jak mnoho
dobrého skrze ni tam učiniti hodla, ve
likou radostí bylo by zaplesalo srdce jejím
nade ctí, jaké mělo se jí dostati. Ale
Bůh skryl všechno to před zrakem její;
ona věděla pouze, že těm, jenž Boha mi
.lují, všechno dobře se daří, a kdo na
Boha dbá., o toho že též Bůh se stará.

Do vůlc Boží oddána, Bohu důvě
řujíc kráčola' Notburga na hory a na
lezla skutečně u jednoho rolníka službu.

Na své cestě v Tirolsku zastavila

jsem se též zde a prohlídla si úzkou
komůrku, ve které sv. Notburga bydlela.
Z ní vycházela časně z rana k'nejtěžším
pracím, v ní večer po celodenní námaze
odpočívala; den začínala modlitbou a
taktéž jej skončila. Starý obraz na stěně
nam praví, že Notburga zaměstnána byla
při domácím dobytku, a proto až podnes
vzývána jest o pomoc při dobytčích ne—
mocech. Zbývajícího času použila k roz
ličným pracím v domě i na poli, jak to
u rolníků obyčejně bývá.

0 pobytu jejím v Ebenu jsou nám
pouze dvě věci znamy. Prva, jak ona
milovala Boha, a druhá., jak Bůh mi
loval ji.

Notburga "vstoupivší k sedláku do
služby, pronajala jemu ďóu tělesnou
sílu, pilně sice pracovala, avšak srdce
její náleželo dosud jedině Bohu. Mnozí
vstupujíce do služby, vymiňují si rozličné
věci, jako na př. aby směli na vánoce
nebo velikonoce navštíviti rodiče své.

Tak učinila i Notburga. '
Boha, svého nebeského otce, vroucně

milovala, a proto chtěla též častěji sama
sním se zabývati. Rolnik musel jí slí—
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bití, že každou sobotu a den před ně
jakým svátkem práce spíše bude skon
čena. Čas ten trávila pak na modlitbách,
nejraději v kostelíčku ruprechtském. Tam
nikým nevyrušována mohla rozmlouvati
s Otec-m nebeským a s Matkou všech
křesťanů.

V písmě sv. je psáno, že Bůh mluví
nejdůvěrnčji k těm, kteří jsou srdce
čistého, upřímného; takovým bylo srdce
sv. Notburgy, a proto rozuměla mnohým
věcem, kterých často mnozí studovani
lide neznají. Řeč, kterou Bůh s ní mluvil,

»
")

byla teplým paprskem slunečním růžo
věmu poupěti, studenou rosou semenu
pšeničnému. Notburga duševně vždy více
prospívala a byla před očima Božíma
vždy krásnější. Naproti tomu člověk,
který modlitby nedbá, zapomíná na Boha,
a proto nikdy nelze mu nabýti takového
prospěchu, jako sv. Notburga. Kdo totiž
Boha miluje, toho miluje též Bůh, a kdo
věrně Bohu slouží, tomu též Bůh moci
svou pomáhá. O tom měl se sedlák na
Ebo-nu brzo přesvědčiti.

Milodary božského Srdce Páně.
Od Mělníka. Nejsrdečnějšídíky

Marií Panně a Otci milosrdenství, který
neposkvrněnou Rodíčku Boží na zvlá—
štních místech ctíti nás povzbuzuje tím,
že právě tam prosby naše vyslyší. V blízké
obci Jelenicích žije rolník Sk., který
byl před časem raněn mrtvicí na celou
pravou polovici těla. Zavolaný lékař
z Mělníka ohledal nemocného a. shledal
stav jeho nebezpečný, ano beznadějný,
ježto snad brzo, jako obyčejně, nemocný
stižen bude novým záchvatem, který
životu jeho konec učiní. Zbožná rodina,
manželka a několik malých dítek, s úz
kostí stáli kolem lůžka ochrance svého
plni největší obavy. Od lidi pomoci oče
kávati nemohli, vždyť jim to moudrý &
zkušený lékař stvrdil. Proto obracejí
mysl svou k Dárci života, od něho
očekávajíce pomoci. l počali na ten
úmysl devítidenní pobožnosť k Matce
Boží ]f'ilipsdorfské, té mocné orodovnici
nešťastných. A hle Pán vyslyšel prosby
jejich. Nemocný nejen pookšál, nýbrž
úplně se uzdravil, tak že nyní všecky
práce své vykonávati může, a dOcela
žádných následků záchvatu mrtvice ne
pociťuje. Uznávaje však, že jediné od
Pána Boha na přímluvu přesvaté, nepo
skvrněné Máteře Boží ztraceného zdraví
opět došel, neopomenul Bohu dobrotivému
díky vzdáti vykonav pouť do Filipsdorfu
a. na sv. Horu a prosí. aby toto podivu
hodné-uzdravení jeho ve Skole Božského
Srdce Páně ku cti a slávě Boží a Marie
Panny dohrotivč uveřejněno bylo.

Z Přestavlk. O vánocíchonc
mocněly nám 2 etih. sestry-učitelky pro
ústav velmi potřebné --—jedna chrlením
krve, druhá nebezpečným rheuma
tismem. Obzvlášť pro první nebylo
naděje, že ještě se uzdraví. A hle od
poručila se B. Srdci P. a sv.-Lourdské
Panně Marii, konány 2 noveny na ten
úmysl a dnes již jedna vyučuje a druhá
již tak daleko poozdravěla, že už je
rckonvalescentkou. l.)íky steré B. Srdci
P. a bl. P. Marii bud'tež za to. Divno
i to, že spolu i ubohé duše v očistci,
za. něž jsme několik mší sv. sloužiti
_daly ——očividně pomálmly. Kéž bychom
jen větší důvěru měli, pak by i ještě
větší pomoci se nám dostalo. A proto
k rozmnožení větší důvěry v B. Srdce
P. a l.). Marii slíbeno toto veřejné po
děkování.

Kromě toho vzdávám P. Srdci l).
a bl. P. Marii rovněž nejvřelejší díky
za šťastnou ope'aci mé dobrč matky!

Z Uh. llyzuliště. DěkujcB. S. P.
jistá čtenářka „Skoly“ za dosažení úplného
zdraví, když již dlouhý čas byla chu»
'avěla s nohou.

Z krajiny Podlřipskě. Letos
po novém roce nabídl jsem ,.Skolu B.
S. P.“ jistému výměnkáři J. P. ku čtení,
zapůjčiv mu celý lonský ročník. A
muž ten nečetl marně, neboť přišel již
dne 20. února a žádal mne, bych ve
ctěném ':asopisu tomto jeho jmenem
B. Srdci P. vroucí díky vzdal, že čtyř—
letý milý vnoučck jeho šťastně vyváznul
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z nemoci velmí nebezpečné, na kterouž
byl bratříček jeho před nedávnem ze

B. Srdci P. přičítá, Jemuž byl nemocné
dítko v modlitbách svých odporučil.

. V. F., farář.

z Českých Budějovic. U ve—
likých palčivýeh bolestech, které mne
k práci mého povolání neschopnou činily,
konala jsem 9denní pobožnosť k B.
Srdci P. a modlila jsem se důvěrně za

"brzké uzdravení.
Při tom slíbila jsem, že až budu

vyslyšena, nejsv. B. Srdci P. veřejně
vzdám nejpokornější díky.

Devátý den, když jsem vyvolenou
pobožnosť dokončila, pominuly nadobro
všecky bolestí mé a já jsem nyní úplně
zdráva a silna, a pracují potěšena jsouc
celý den.

Božské Srdce P. budiž
věky chváleno a vclebeno.

za to na
A. Ž.

00i).;

Od Dobrušky. Kolikrátekoli
* jsem za minulého roku ve svých mnoho

mřel; což děd jediné neskončené lásce , násobných těžkostech důvěrně vzývala
Nejsladší Srdce Páně, Matku ustavíčné
pomoci, sv. Annu a sv. Josefa, — vždy
přišla pomoc a úleva; pročež veřejně pro
jevuji svůj vroucí dík,vvolajíe ku všem
zbožným čtenářům „Skoly“: „Chvalte
se mnou Pána, neboť On dobrý jest, —

i velebte Jej na všech místech, neboť On
ve Svatých svých mocný jest.“

Z Chválkovice. Před dvěma
lety měla jistá osoba, člen apoštol. mod.,
tak silné dření v nohách a kříží, že
jen namáhavě a při velkých bolestech
z místa na místo se pohybovati mohla;
užívání prostředků nepomáhalo i vzala
útočiště k B. Srdci P. Ježíše, vykonala
9denní pobožnosť i pouť k Filípsdorfské
Panně Marii a nyní se cítí tak dalece
pozdravená, že své práce dobře vyko
návati může.

Zpráva o misiich v Bulharsku.

"; zdáváme díky všem příznivcům
. našim za všechna dobrodiní, která

nám dosud prokázali, a byly-li
zprávy naše v minulých letech pozoru

hodný, doufáme, že i letoší všem
li'- . v. v. , . . *
! dobrodmcům nasnn důležitými zdátl „

se budou.
Dne ]1. července m. r. o dvou

hodinách odpoledne přitáhla hudební
kapela druhého sboru armádního, v Adria
nopolí ubytovaného, do našeho dvoru,
a hlučnou hudbou přilákala brzo množství
zvědavého obecenstva, a strážníci sotva
byli s to, aby v patřičné vzdálenosti je
udrželi. O půl třetí objevil se v průvodu
čestné stráže Wassa Effendí, generalni
místoguvernér, místní vojenský velitel
a ostatní generálové. Později poctili nás
návštěvou svou konsulové evropských
států, civilní a vojenští úřednicí, rodičové
a přiblížili dítck nám svěřených. A před
tímto četným obccenstvem rozmanitých
národností skládalo žactvo zkoušku, jež

' 31. prosince 1881.

přítomné úplně uspokojila. Potom ná
sledovaly rožřěné přednášky ve čtyřech
hlavních jazycích, jimž se v kollegiu
vyučuje .(V bulharském, francouzském,
německém a tureckém); přednesy přijaty
byly s živou pochvalou. V přestávkách
poutaly pozornost! posluchačů rozličné
deklamace a kusy hudební. Ku konci
nastalo rozdělování odměn přítomnými
hodnostáři.

Mezi 63 mimořádných, 3-1řádných
žáků a 9 semínaristů rozděleno 31 prémií
a 2.5 pochvalných listů. Aby některý
žák odměnu dostál, musí míti ze všech
předmětů, kterým se vyučuje, známky
výborné nebo velmi dobré, neboť u nás
není zvykemydávati odměnu za výborný
prospěch v jednotlivých předmětech.

Až dosud měli jsme pouze chovance
z rozličných krajin Thracie, Macedonie
a jižní Rumelie; ale tohoto roku máme

bulharského. Na

porok mnohým nesnázím, které odevšad

některé i z knížectví



se nám připravují, i nepřátelé naši
(i v časopisech) vyznati museli, že ti,
kteří v našem ústavu byli vychováni,

nad jiné nejen včdomostmi,vvnikajíJ

inýbrž čistotou mravů a zbožným
životem.

.
V ohledu je

potěšitelno vyznati, že chovanci, vrátivše
se do rodiště svého mezi rozkolníky,
velmi statečně obhajují víru katolickou,
a nikdy se jí nespouštějí. Na doklad
uvádíme následující příklad:

náboženském velmi

Ve vesnici, llIalko-Tirnovo nazvané,
která 23 hodin od Adrianopole je vzdá
lena, chtěla jistá rodina 12letého syna,
jenž u nás je vychováván, o prázdninách
přemluviti, aby šel do rozkolnického
kostela, avšak hoch statečně odporoval.
Otec mu všelico sliboval, avšak marně.
Když sliby nevedly ku cíli, počali mu
hroziti, ale bez vysledku. Tu zavedl
ho otec násilně do kostela. rozkolnického.

Ale sotva tam přišli, vymkl se jim hoch,
utekl a spěchal do kostela katolického.
Otec dopálil se tak velice, že když syn
z kostela se vrátil, hnal se proti němu
s nožem, hroze mu, že ho zavraždí.
Hoch však statečně odpověděl: „Za
vraždíš-li mě, bude tělo mé ležeti u
tvých nohou, avšak duše má vznášeti se
bude s palmou mučenickou k nebesům !“
O této události hoch sám nikdy nemluvil,
nýbrž matka jeho to vypravovala. Ku
konci prázdnin pokusil se hoch o útěk,
aby k nám opět dostati se mohl. Poprvé
se mu to nezdařilo: uprchl v noci, bos,
bez kabátu a klobouku. Po cestě osmi—

hodinné přes neznámé hory byl vjedné
vsi opět zadržen. Druhý útěk se zdařil.
Po třídenní namáhavé cestě došel k nám.

Poněvadž neodvážil se již jíti do vesnic,
přenocoval vždy v lese, kdež bylo mu
velikou zimu trpěli. Veškerou potravou
byl mu kousek chleba, který si vzal
z domu. Nyní jest u nás a vyznamenává
se velikou pílí.

Í jak unii

Jiny žák, nyní důstojník v tureckém
velice horlil proti častým

sňatkům s rozkolníky, a pojal za ženu
chudou dívku, která ještě před od
davkami přijata byla. do svazku církve
svaté.

Hlavní snahou našich misií je též
vzdělání domácího kněžstva. Seminář,
který jsme před 5 lety otevřeli, milostí

četnictv u,

Boží a požehnáním apoštolské stolice
zřejmě prospívá. Má nyní l-l: čekatelů
stavu kněžského mimo ty, které jsme
poslali do Říma do koleje propagandy.
Jeden z posledně jmenovaných posvěcen
byl letos na kněžství a působí v katolické
osadě jako duchovní správce; někteří
jiní vstoupili do naší kongregace. Tento
rostoucí počet kněžst'a je tím potěšitel
nější, poněvadž od poslední války ve
škerý duchovní život národu toho velikě
utrpěl pohromy.

Kněžstvo rozkolnieké z příčin čistě
národních velmi snažně pečuje o zbu
dování kostelů a škol, a všemožně snaží
se lid udržeti ve bludu. Tak na př.:
v Adrianopoli mimo ch'ámy a školy,
které předešlého roku vystaveny byly,
zřízen jest blízko nás ústav pro bul
harské hochy & má již přes 70 žáků;
mimo to posýlá se rodičům, kteří dítky
své do tohoto ústavu dali, peněžitá
podpora.

Následkem
unie v Macedonii usnesli se

velikého vzmáhání se
rozkolničti

biskupové a představení rozličných vy
borů (kteří velké sumy peněz věnují,
jen aby rozkol uhájili), že svolají shro

které by ustanovilo pravidla,
Mimo to

máždění,
s Římem zničiti.

zast'ašu'í lid obecný, popuzujícc vládu
lživými Zpl'á'žtll'll proti katolíkům.

v

liozkolníei posýlají téz dobře pla
cené popy a učitele do vesnic, aby

Bohužel ne

můžeme jim účinně odpormfati, poněvadž
proti katolictví pracovali.

peněžité prOstředky nedm'olují nám za—
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kládati školy vesnické, ba jest nám i
nemožno, v osadách katolických školy
vydržovati.

Již ve dřívějších zprávách ukázali
jsme nutnosť toho, aby více škol bylo
zřízeno, poněvadž na školách závisí zdar
unie. Nyní jest ještě čas, aby jednání
potkalo se s prospěchem, ale „později
nastanou rozličné překážky, které šíření
se unie velice znesnadňovati budou.

Ačkoliv proti našim školám odevšad f
se brojí, přece nám to celkem jen málo
škodí, poněvadž i nepřátelé uznávají
prospěšnost jejich, tak že neustale prosby
nás docházejí, abychom nové dítky při
jímali. Ale k velkému žalu našemu
jsme nuceni odepříti to; tyto dny však
přece přijali jsme jednoho katolického
hocha, neboť jinak byl by ho dal otec
do ústavu rozkolnického. To jest asi
desátý případ, že jsme přijetí odepříti
nemohli, ačkoliv prostředky nedostačují '
k vydržování tolika dítek.

Již často nás vybízela propaganda
v Rímě, abychom co možná nejspíše
zřídili si tiskárnu. To bylo již dávno
též naším přáním, neboť nemajíce vhod- ;
ných knih pro bulharské školy, zmaříme ;
mnoho času psaním a opisovánim. Také ;
založení katolického časopisu je velmi
důležito. Budova jest již dokončena;

se vydaje pro jednu osobu na 445 franků,
a proto nejsme ani s to, abychom své
dluhy (které jsou většinou z dob války),
obnášející asi 52000 franků, zaplatili.

Jak samo sebou se rozumí, pečují

misie též o veškeré duchovníthřeby
oby 'atelstva. Kromě vlastních dvou ko
stelů obstaráváme též dva chrámy ve
předměstích Adrianopolských.

Také jest nám svěřena duchovní
správa dvou tuzemských klášterů asi
6 hodin od nás vzdálených, kamž dva
krát za měsíc chodí některý kněz.
Mimo to navštěvujeme na výroční svátky
a kdykoliv udělování sv. svátostí toho
vyžaduje, vzdálené osady katolické, což
ovšem též spojeno jest s výlohami.
Potěšitelným jest úkazem, že katolíci
věrně se drží víry své, nedbajíce okolí
rozkolnického a trpělivě čekají našeho
misionáře, jenž k ním v určitý čas chodí
a rozdává sv. svátostí.

Konečně prosíme dobrodince, aby
ještě jednu věc uvážili, která jest pro
misie velmi důležitá, totiž koupi po
zemků. Nyní byla by k tomu právě
doba příhodná; neboť po válce klesly
ceny pozemků, tak že za levný peníz
lze dostati velmi dobrá pole. Čas ten

' však brzy uplyne, neboť četné společ

též tiskařský lis a bulharská písmena =
jsme si opatřili. Abychom práci mohli
počíti, třeba ještě některých tiskařských
nástrojů a povolení úředního.

Avšak nákladem na stavbu tak

jsme se vyčerpali, že je nám nemožno
budovu kollegia obnoviti; nalezáť se
v tak bídném stavu, že musíme ji sloupy
podepírati, a přece hrozí sesutím.

Poměrně malé příspěvky, jež nás
docházejí, sotva dostačí k výživě celého
domu, v němž bydlí i se žáky a semi
naristy 410 osob; neboť ačkoliv vše
možně šetříme a uskrovňujeme se, páči

!

nosti všechny levné pozemky skupují.
Kdybychom k tomu měli prostředků,
pak vyvázli bychom z těsného postavení,
zaplatili bychom dluhy a. neobtěžovali
bychom tak velice svých dobrodinců
neustálými prosbami o podporu.

Vzdávaje ve jménu svých spolu-.
pracovníků všem dobrodincům za dary
roku minulého nejvroucnější díky, pro
sím a zapřisáhám je, aby pomněli velké
nouze naší a i v příštím roce laskavě
nám ku pomoci přispěli.

Tom. Břeska,
superior misii kong—r.kněží „vzkříšení.“



Modleme se vroucně za ubohý lid slovácký v Uhrách!

vybídnntí tomuto zavdává nám ' tak nápadná, že krčmaři podali k u
příčinupsaní kněze pracujícího vládě stížnosť pro to (že lid přestal

, mezi lidem slováckým, který chodit-ido kořalny!)acjhle! uherská vláda

jí kdobře zná jeho potřeby a nebezpečí, dala zařídit vyšetřování a misionářůma z dlouholeté zkušenosti ví také, musilo býti biskupem zakázáno, aby ne
odkud lze pomocí se nadíti. Jak kázali tak horlivě proti kořalečnietvíHWi

známo, jest lid slovácký lid dobrosr<.lečný, Takové nařízení ovšem mnoho účinku ne
ústupný, proto ale tím hrozněji spočí'á mělo, byli ale jím židé uchlácholeni a
na něm a tlačí ho jlio krutého mad'ariso- překažen všeobecný b'atrstva rozkvět.
vání a znemravňování od vydíračných Kde ale přes to všecko zase se povzneslo,
židů, kteří jedovatým nápojem, kořalkou, jest pravou obrodou lidu. V jisté farnosti
a lichvou ubohého Slováka sobě činí Hor. Uherska — píše nám promotor sv.
otrokem podle těla i duše. Jediný růženec —, kde čítá bratrstvo na 63.000
vydatný prostředek proti tomu členů a tedy dobře působí, najali proti—
osvědčilose bratrstvo sv. růžence. vníci jeho, když ničím již nemohli ško
Kde to jest zavedeno a jen trochu pěsto- diti, jednu poběhlici žcb'ačku, která
'áno, tak se plní kostely ap 'ázdní krčmy, s malým dítkem v náručí chodila dům

od domu, všude vypravujíc, že bý vá
se život šlechetný, člověka.důstojný. To s ředitelem bratrstva a s ním že to dítko
vědí předobřc krčma-ři a ďábel, tito staro- má atd. Lid ovšem nedal se zbalamutiti,
dávní spolupracovníci na mravní záhubě někde útrpnělitoval ženštinu, žeje blázen,

u_n—tam ubý 'á kloní a všech neřestí a. šiř

národa slováckého v Uhrách, a. proto někde ale, pozna-v její ajejích vyslanců
vynakládají všecko, aby zostudili bra- záměr, přímo ji vyhnal.
trstvo sv. růžence, aby zabránili povstání , Což ale sponiůže bratrstvo jcn
slováckého lidu. v jedné farnosti, což jest to pro celé

Před několika roky byly v Horním Slovácko! Proto modleme se my apoštola-':
Uhersku sv. misie, vedené 00.1'edemp- modlitby ze naše spolubratry, aby pře
toristy. Na horlivou domlnvu těchto mohli všechny překážky, které zlobůh
kněží přistupoval lid houfně do bratrstva klade jejich mravnímu i národnímu se
sv. růženec, ne ale pouze podle jména,
nýbrž skutkem: varoval se přede
vším pití kořalky a byl v tomsvém
Slib“ “ l'llllySlll pOdlwrovml IHOdlitbO“ SV' i ze soukromých psani úplné seznati smutné
růžence. Všeobecná náprava lidu byla poměry pro lid slovfuzký\- Uhrách.

zotavení, abychom podílu“ měli na jich
vzkříšení.

*) Máme v opisu to nařízení a mohli jsme

V měsíci dubnu
lnoqlleme se za církevní záležitosti v Americe.

Není tomu dávno, dostal ředitel apoštolátu list z Amciiky a sice z Brasilic,
který nás poněkud seznamuje s poměry v Americe panujícími. Zní následovně:

Volební/'pane!
Pravil jste v časopisu božského Srdce Páně v říjnovém čísle loňského roku:

„Všeobecné záležitosti církve, které jsou obyčejným předmětem našich úmyslů,
!

nesmí nás nechati zapomenouti na zvláštní záležitosti rozličných údů toho duchovního
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těla velikého; neboť v síle, stálosti a spokojenosti, která váže stejně všecky údy,
není nikomu záležitost“ a potřeba druhého cizou.“

. „Dobře tedy, Velebnosti, já nejposlednější z dítek církve katolické v Brasilii,
prosím Vás, buďte tak laskav a obraťte se s prosbou na všecky údy celého apoštolátu
modlitby a božského Srdce Páně, jehož údem také jsem, aby pamatovali při svých
modlitbách také na bolesti a přání církve v Brasilii, tak jako to učinili s církvi
ve Švýcařích. — Věztež, můj drahý pane, že zednářstvo panuje u nás v nejvyšší
míře. ZákOny naše jsou vypracovány v jejich společnostech dříve než v parlmnentu.
Společnosti naše nejsou leč tajná ložiska, a na neštěstí máme kněze a řeholníky,
z nichž mnozí náleží ku straně nepřátelské.“

„Zajisté si zpomenete ještě na všecko, co naši biskupové již utrpěli. Mohl
jste viděti v Římě našeho ztraceného, želaného Dra. Vitála, statečného biskupa
z Olindy, jehož smrť byla následkem podaného mu jedu od nepřátel protikřesťanských;
avšak, což celá Evropa dobře ví, není to ani nejmenší dil neštěstí, kterého my
zde zakusiti máme.“

„Od r. 1855 nesmi konventy řeholní přijímati novice, semináře diecesání
jsou takořka prázdny, povolání do stavu duchovního a řeholního naprosto vymizelo;
a následovně jest kněžstvo, jehož vychování jest velmi nedokonalé, u velikých
rozpacích a sotva dostačí potřebám duchovním vždy víc a více zmáhajícího se lidu;
rovněž i věřící vzdalují se víc a více od církve:, zpovědnice a stůl Páně jsou
obyčejně prázdny; lidé umírají ponejvíce bez zaopatření svatými svátostmi. Zpousta
mravů roste jako voda po deštivém počasí; protestanté, positivisté, spíritisté a jak se
všecky ty sekty jmenuji, rozšiřují bohužel docela stbodně své kacířské učení a lidé
zbaveni jsouce náboženského vyučování, stávají se obětí toho jejich falešného učení.“

„Ejhle, Velebnosti, tak daleko. jsme dospěli; prosím Vás, měth s námi
ubohými milosrdenství; modlete se za nás a oznamte to v úmyslu „Skoly B. S. P.“

/všem údům apoštolátu, aby se vroucně modlili za církev v Brasilii.“
Z toho každý milý čtenář pozná, že nemohli jsme nepohnuti zůstati na

takovou vřelou prosbu; a zajisté nebude ani jednoho, kdoby s námi nesdílel
velikou útrpnosť s ubohou církví v Brasilii. Možná, že sotva kdo uvěří tomu, že
v zemi,_kde náboženství katolické tak utěšeně _povždy kvetlo a kde až do
posledních let nebylo ani jednoho kacířství, najednou víra ochabuje a zkáza mravů
tak dalece dospěla, tak vysokého dosáhla stupně. Nežproč bychom pochybovali
otom, když není lépe u nás? Což unás nehyne náboženství přes všecky námahy
kněží '? Což neklesají mravy krásné, které jsme zdědili po praotcích svých?
Bohužel musíme vyznati, že i u nás čím dál tím hůře je, náboženství, víra,
zbožnost, dobré mravy hynou a nevěra, bezbožnosť a zkáza mravů se rozmáhají
na všech stranách. A proto modleme se netoliko za napravení církevních záležitosti
v Americe, ale i u nás, zvláště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Volejme
z toho srdce: _

Modlitba. O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětuji Tobě
všecky modlitby, práce a. utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve kterých se
ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za katolické obyvatelstvo jižní
Ameriky, které bezbožnost' chce převrátiti a zkaziti. Ochraň je předsvůdníky,
božský Spasiteli, a popřej jim, věrným poddaným—církve svaté, záruku pravého
štěstí. Amen.
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Za.církevní záležitosti v Americe

l

! O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce WíaíiePanny obětují 'l'oběl
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve.
í'ktcíých se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětuji za:
Íkatolické obyvatelstvo jižní Ameriky, které bezbožnosť chce převrátitiE
Ša zkazití. Ochían je pred svůdníky, božský Spasiteli, a popř-ej jim,!
; věrným poddaným církve svaté, záruku pravého štěstí. Amen. Ě
, Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našchog
lsv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říšíř
rakouskou a vlasť naši česko-moravskou! ,

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděli, sv. Josefe, svatí Cyrille a h'letlíode,=

orodujte za nás! '

550-ul»pmsaloa“Qnolleogsuq“ll_[J0|)S(l![!_-l
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Dne Obzvláště ale odporučuje se:

[. Se. Hagana, (IS/cl).1132: Obrácení mužů nevěrou a rozmm'třstvím
nakažených. I'Iorlivosť apoštolátu za Slovany rozkolné. Nemocný.

2. Se. Františka z .P., zakl. ř. 1.508: Misie tuzemské. Povinnosť vc—
likonočni. Obrácení syna a jeho návrat k rodině. Za 4 nemocné
klášterní sestry a jich představenou. Nemocné dítko. Málomyslni.

b'. Sv. Elim-ieEgypt., kqjíc. 431: Obrácení otce a bratra. Církev sv.
na Rusi. Katol. duchovenstvo na východě. Svornost manželská.

4. So. [š.—Mora,()a/cp. 636: Za lásku k ukřižovanému Spasiteli.
Biskupmé koruny S\-.-Václavské. Zatvrzelí hříšníci. Starý otec.

5. Sv. Vučence I'm.., 14.19: Rozmnožení úcty b. S. P. mezi Slovany.
Bychom Víca více rozuměli záměrům téhož Srdce P.! 2 nemocné.
Večeře lží/ně. (Sv. Vilému, ();). 120'2): Kněží a věřící, kteří
častěji přistupují k stolu Páně. Víra živá, důvěra pevná a láska
stálá k Ježíši Kristu ve Velebné Svátosti. Ozdoba chrámů.
( unu-(mí, Páně. (Sv. Hermana, ře/c.[ZBO/: Bychom Srdce P.,
které za nás tolik trpělo, poznali a je milovali! Ucta sv. kříže.
Pohřbu Páně. (Sv. Alberta, lze/cp.1214): Ob 'ácenív národů
pohanských. Ustavy bohoslovecké a jich učitelstvo. Casopisy
bohomluvy křesťanské. Obrácení syna a jeho návrat k rodině.

9. “IČ*-"kříšeníPáně. (Sv. Celestina I., príp. 43%: Radosti veliko
noční všem upřímným křesťanům! Oživení víry v Ježíše Krista.
a jeho božství. Nebezpečné nemocná panna řádu sv. Alžběty.

10.0„. hod valila. (Sv. dlee/ztíldy,abat. 1302j: Sv. Otec a celý
jeho dvůr by měli zdaru na rozšíření kat. církve. Horlivá mo
dlitba za sv. Otec a časná pomoc se strany zámožných. Nemocná.

II. 3. hod 'vel'íluf. (Sv. Lva Velic.,pap. 460: Císař a král náš a
rádcové jeho. Uřadnictvo naše. Jistý klášter uršulinek v Cechách.

'.. Sv. Julia .Í., pap. 323: Misie jihoslovanské. Podpory časné na
chrámy a školy katol.jihoslovanské. Povolání hodných jinochů
k misiím slovanským. Sestra nezhojitelnou nemocí stižena.

13. Sv. Ilcrmenegz'lcla,m. 586 : Osvícení mocnářů evropských mou- j
drostí křest. Horlivost' apoštolátu modlitby. 2 manželé opilci.e _a,

Připojiž každý k ůmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
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apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Apoštolát modlitby čilí společnost přátel Ježíše Krista.

Měsíc duben 1. P. 1882.
Za.církevní záležitosti v Americe.

Dne Obzvláště ale odpornčnjc se: .

1-1. Sv. 'l'í/uu—ta'aa. sp., m. 22.9: Dělnictvo. Spolky kat. by květly.
Horlivosťjejich údů. Obrácení a setrvání v dobrém jistých osob.

15. Su. Petra, Gone., řek. 124 7: První sv. přijímání dítok.- By si dítky
nevinnosti své vážily aji zachovaly. Dítky v kostele, doma a
ve škole. Dar Ducha sv. jistému studuiícímu. Churavý otec.

16. Sv. Pata-na, Its/cp. 555: Slované v Americe na duši ncšťastní.
Misionáři slovanští tamtéž. Nevěrci by se stali neškodnými mezi
Slovany. Přemožení rozkolu slovanského. Sťastná hodinka smrti.

17. Sv. Am'ceta, pp. m. 168: Rozkvět křest. osvěty. Vzdělanost na
základě víry sv. By muži vzdělaní náboženství se více ujímali
a dobrý příklad dávali. 'i' přátelé a duše v očistci. 4 rodiny.

78. Sv. Apollonia, m. 168: Nemocní a souženi na těle ina duši. Chudí
a nuzní. Křest. trpělivosti všem stavům v povinnostech jejích.

19. Sv. Lva IX., pp. 1054.: Sv. Otec. Duše v očistci. Obrácení
syna a jeho návrat k rodině. Vítězství nad zlými náruživostmi.

20. Sv. Anežky zÍIÍontc:P., 'i'-eli.13Z7: Křest. panny actnosti jim vlastní.
Zachování nevinnosti. Obrácení padlých k životu kajicnému.

21. Sv. Anselma, bskp, 110.9; Povolání ke stavu řehol. Knihtiskárna
rajhrad. Písemnictví kat. by nacházelo podpory vydatné v síle
duševní i hmotné. Na dobrý úmysl dvou sester. Umírající.

22. Sv.Azadmasoudr.,m. 341: Evandělíci a helveti by se navrátili
do lůna církve svaté. Přemožení nedůvěry jejich a předsudků
k nám. Dar rady v důležité věci. Dar sv. trpělivosti.

2: . Sr. Vojtěcha,b.m. 9.97 : 'Ucta sv. Vojtěcha po vlastech slovanských
a vzývání jeho pomoci v neúrodě a nezdaru časném. Stavba
chrámu sv.—Vítskéhoby nabyla dárců obětavých' a sil přičinlivých.

24. Sv. Jiří, m. 333: Rád OO. kapucínů a jich řehole. Povolání
do stavu duchovního schopných. Vychování dítek ve 3 rodinách.
Několik nemocných. Vyslyšení manželky v jisté záležitosti.

25. Sv. Mar/ca, apošt. evand. 68: Za ducha modlitby a kajicnosti.
Požehnání úrodám zemským. Otcové a hospodářové by hledali
pomoci u božského Srdce Páně! Těžce pokoušcní. Vyslyšení.

26. Sv. .Pev-egn'na.,poust.: Mládež studující. Přemáháni sebe. Obě
tavosti a pokory mnohým křesťanům. Smíření nepřátel.

27. Sv. Caty, p. 1272: Služebné osoby obého pohlaví. Vyslyšcní
v prosbě. Pokora, poctivosť a poslušnost všem podřízeným.

28. Su; Pavla z Kř., 1775: Vysoké školy a jich učitelstvo. By
obcovali v neděli a ve svátek mši sv. a nezanedbávalí modlitby
své! Od ducha pýchy vysvoboď je božské Srdce Páně!

2.9. Sv. Petra, řek. m. 1252: Duchovenstvo řeholné a jejich povin
nosti. By příkladem svým slova dobrá podporovali. Umírající.
Láska a svornost' v rodinách. Přemožení zlých náruživostí.

30. Sv. Kateřiny Sian., 2). 1380: Pobožnosti májové. Spolek Ma
riánský křest. mládenců. Milost zdrženlivosti jazyka. Obrácení
bratra. 1-matka. Zemřelí údové našich bratrstev v tomto měsíci.

a'“v
Pí'ipojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech

apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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_ ,Mana matka ma.
't“ se paehtí světa dětí Zn- Mariin štít se kryjí

po rozkoší mámivó. ve všech světa útocích;

já sekoehámvláscenuttky, u ní pomoci vždy “najdu
; vv . „, „' l v „, l\' hlsec \'eene hhlmve. ve vsech duse nemoeloh.

be) Nezávidím světa synům Na svůj prapor napíši si,

drahých jejich radostí: že jest mojí ochranou:

Maria, má. matka milá. „Maria mne neopustí,

\' radost? mění žahsfí. když mi hoje nastanou.“

A když dohoří. mi svíce

lolmtného živote1

Miu-ia mno uvede tam,

kde je. věčná, hhrhom.
Erazim Holešlnvshgť.
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Křesťanská pečetnice pro dospělé školáky.
(Pokračování).

III. Jednotka nejvýnosnější.

obrý den! můj milý čtenáři!
!

!.
is

ď bych chtěl, zjednal bych každému
z čtenářů „Školy“ Opravdový

„dobrý den.“ Neboťmáš snad leckdos
právě dnes dosti krušný a zlý den.
Snad Ježíš bolestnou nemocí na lůžko

upoután, anebo stůně jiný z tvé rodiny
a ty jej musíš dnem a nocí ošetřovati a
v určitou hodinu lék mu podávati. Anebo
máš smutný den proto, že dítě tvé ne
zdárné a nezvede'né něco vyvedlo, tak
že ho četník hledá; anebo snad žid
lichvář připravil tě o poslední krávu,
aneb ti přinesl soudní sluha jakýs ne
milý list, nebo snad ti dokonce v srdci
něco leží a tíží a píchá do svědomí, že
všecek sklíčen a zarmoucen věsíš hlavu a

černým myšlenkám se oddáváš vzdychaj e :
„O Bože můj! že jsi mne opustil a o mne
již nevíšl“

O jak z celého srdce rád bych tomu !
všemu odpomohl, ale není mi možno;
vždyť častokráte nemohu ani sám sobě
den tak spraviti, jak bych si přál; již
musíme jej přijmouti takový, jaký právě
jest a pilně přihlížeti k tomu, jak bychom
jej co nejvíce využitkovali, a
k tomu chci zase svým laskavým čte
nářům dobrou radou přispěti, jak by
sobě každý den — ať již je takový neb
jinaký — dobrým dnem učinili.

A jak to možné? '“
Důvtipný Angličan zná nejen lodě

stavěti a ve všech končinách světa obchod

vésti, ale zná též moudrá pořekadla a
pravidla, která, rozumí-li jim člověk,.
vzácnější jsou než plný měšec zlata.
Říkáť na př. Angličan: „Cas — čas
jsou peníze!“

i(, — dobrý den !“ — Dnes"vychází !„a

? toto pozdraveníz plna srdce ,* mého, a věru, kdybych mohl, jak '

Nad tím ovšem nedůvěřivě zakroutí

hlavou tamhle soused v hospodě „u bí
lého beránka“ nebo „u zeleného stromu,“
sedít' prý celé hodiny u džbánu a ačkoliv
má prý čas k pití, nemá přece peněz
k zaplacení řádu!

Podobně i onen žebrák, mrzák, ležící
u cesty od rána do večera, má času
dost a dost, ale proto přece ani halíře
v kapse! Kterak se to srovnává s tím
anglickým příslovím: „Č as že jsou
peníze?!“

Jen strpení, příteli, a brzy pechopíš,
co vzácnějšíhojest, čas či peníze.

Před dvěma lety cestoval jistý boháč
v horách tyrolských, při čemž jednoho
dne se skály do hluboké propasti spadl
a' tam bídně zahynul. Provázeli ho ovšem
dva vůdcové, z nichž jeden spěchá co
nejrychleji pro lékaře, co zatím druhý
slézá k nešťastniku do propasti. Když
však lékař se dostavil, vypustil právě
nešťastník ducha; kdyby byl prý jen
půl hodinky ještě na živu zůstal, byl by
mohl býti zachráněn. V tobolce zesnu
lého se nalezly tři tisíce zlatých. O jak
asi rád by je byl dal za tu půl hodinky
prodlouženého života! Slyšíš, příteli," tři
tisíce za půl hodinky! — Nuže, není čas
dražší než zlato?

O věř, časem můžeš mnoho získati,
co žádnými 'penězi ani koupiti nelze.
Naopak ale, co penězi, můžeš učiniti
i časem. O tom si, je—li libo, něco bliž
šího povíme.

1. Tak mnohý přeje si míti aspoň
několik stotisíe zlatých. A co medle s tím
bohatstvím?—— Koupil prý by si někde
v krásné a mírné krajině velikou dědinu
s horami a lesy, loukami a rybníky, zahra
dami a'vodotrysky; a tu na nejkrásnější

, vyhlídce vystavěl by si čistý, nový zámek
; se vším jen možným pohodlím. Uvnitř
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by byly všecky stěny nádherně malovány,
podlaha leštěna a pokryta drahými ko
berci, nábytek skvostný a vůbec všecko
co nejlépe zařízeno. Tam by si přál pak
traviti tiché, blažené dny bez nejmenší Í
starosti o to, co by zítra jedl neb pil a
čím se odíval. -— Nemíval jsi sám již
podobné přání, milý čtenáři?

O slyš a věz, to všecko a ještě
mnohem více a krásněji můžeš snadno
míti! — Pohledni jednou za jasné nocí
tam k modrému blankytu nebeskému,
ten tvoří jaksi zem, nad níž se rozkládá.
ta utěšená. a rozkošna krajina.. Tam není
zimy žádné ani vedra, tam není mraků
ani bouří zuřivých, tam stálé, jasné,
mírné leto po všecky dny. Tam není Í
třeba ani nemoci se báti, tam kraj
z celého světa nejzdravější. Tam teče
čtvero pramenů, jichž voda křišt'alová
sladší jest a živnější, než víno cipínske.
A tam v té čarokrasné krajině rozkládá
se obrovský palác, že co do krásy a
skvělosti císařský zámek v Sehónbrunnu
jest proti němu jako domek z karet.
Ano cosi takového ještě žádné oko po
zemšťana nespatřilo, žadné ucho neslyšelo
a žádné srdce lidské nepocítilo, co tam
viděti, slyšeti a pocítiti lze!

A považ, příteli, tam se můžeš za—
koupiti, tam můžeš žíti šťasten a blažen
na věky! Lekáš se snad toho? o neboj
se, peněz k tomu máš dost; nebo zde
platí slovíčko:Čas jsou peníze.

Užívej času, užívej dnů života svého
podle vůle a zákona Božího, a ten krásný
domov, ten Boží raj, to nebe věčně obla—
žující bude tvé!

Ty obaváš se snad, že nebudeš již
dlouho živ a že ti k tomu čas již ne
vystačí? Ovšem, je pravda, že nemáš
žadnou jistotu o budoucnosti, ale dnešní
.den alespoň jest tvůj, tato hodina jest
tVá, — a věz, i hodina postačí koupiti
si za ninebe. Zpomeň si jen na horu
Kalvarii. Tam visel na kříži vedle vtělené

svatosti člověk zločinec, jenž celý svůj
život byl prohejřil, až na tu poslední
hodinu, která mu zbývala. Avšak tuto
hodinu výborně zužitkoval. Použilť jí
k upřímné lítosti, k pokání, k důvěrné
modlitbě a veřejně zpovědi, a hle, za
tuto jedinou hodinu koupil si nebeský
raj! „Dnes ještě budeš se mnou v ráji!“
řekl mu Spasitel.

Aj — není tedy čas nad zlato?!
Za jedinou hodinu co pokladů lze získati!
— Ale pojdíme dále.

2. Odpusť, příteli, že se ti mícham
do tvých domácích záležitosti, a pověz
mi, jak si asi stojíš? Nebojíš se za bílého
dne jíti okolo hospody, okolo pekaře a
kupce, krejčího a obuvníka neb řezníka?
troufaš si směle je pozdraviti? Či snad
se jim z daleka vyhýbáš z cesty, boje
se jejich zraku a řeči; ba snad, abys
se s nimi nesetkal, zajdeš si raději v ne
děli jinam do chrámu Páně, obávaje se,
aby tě nepozdravili slovy: „Sousede!
kmotře! jak pak? Už by byl čas, abys
mi zaplatil! déle ti nečekám!“ — O jak
si tu přeješ míti peněz, jak bys tu ulehčil
srdci svému, moha zaplatiti dluhy své.

* Aspoň že dobrou vůli máš; ale bohužel
jsou nyní i tací dlužníci, že byt' by i
mohli, nicméně na zaplacení dluhů svých
ani nevzpomenou. Ovšem proti takovým
nepomůže nic, než četník, exekuce a
nucena dražba!

A vidíš, k takovýmto právě dluž—
níkům přináležíš ——s dovolením — i ty,
můj milý čtenáři! -—-Jen se na to zase

' nemrač, nebo z tvých vlastních slov to
soudím. Rei, kdy jsi se modlil ten po
slední nábožný „Otčenáš?“ Nemýlím-li

_ se, byla tam také řeč o dluhu či „vině,“
již ani nemíniš zaplatiti, nýbrž hned za
odpuštění a prominutí Boha prosíš ! Ovšem,
ovšem, jsou to tvoji četní hříehové, jimiž
jsi Pánu Bohu leccos“ ukradl a u_loupil,
leccos zmařil, zkazil a zničil, a to všechno
má býti nyní navráceno a nahražcno do

10*
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posledního halíře; nestane-li se tak, pak ._se ti zlatem, jímžmnůž své dluhy u Boha
přijde smrť, ale nikoli poslem Božím, zaplatiti dříve, než tiSpošle toho neod
nýbrž četníkem, chopí tě, uloží tvé tělo bytného četnika kostlivce na kik.
5 StOp pod zem a duši tvou odvede ,; Jistý vojín vedl dlouhá léta spustlý
k soudu do věže dlužníků buďto jen život. Tu zaslechl, že v postním čase
k dočasnému odbytí dluhů aneb k do- přišel cizi věhlasný kazatel, jehož po—
žívotní pokutě! ' slechnout všecko se hrne. Zvědavostí

Avšak příteli, poslyš dobrou radu: : puzen šel také vojín. Kazatel právě vy
nenech to tak daleko s těmi dluhy přijíti,
ale hleď se raději dříve s Pánem Bohem

kládal o marnotratnóm synu a ukazoval,
jak moudře a šlechetně syn ten jednal,

spraviti; máš k tomu peněz dost a pe— že zanechav té sprosté a snižující služby
níze ty jsou dnové života tvého a jme- , v cizině k otci svému se zase vratil. Co
novitě letošní rok, tento měsíc, dnešní kněz mluvil s kazatelny, mluvil zatím
den, ba tato přítomná hodina. 0 nepro—Í Duch sv. vojínu do duše. 1 cítil dobře,
marni ji, neprospi ji, nýbrž seč můžeš že na něm teď jest říci ano, neb ne.
využitkuj kmodlitbě,k postu,kalmužně, I řekl ano; a hned po kázaní šel ku
k přijmutísv. svátostí, k lítosti, k zpo- knězi, složil řádnou a upřímnou zpověď
vědí, k slyšení mše sv., k trpělivému a došel rozhřešení. Odcházeje líbal knězi
snášení svých křížů, k varování se zlého, ruku se -slovy: „Bůh vam to zaplať —
k odříkání se ďábla, vší pýchy a všech tak krásné hodiny nezažil jsem, co jsem
skutků jeho, ježto jsou: tanec, plesy a na světě.“ —Hle, dlouholeté hříchy sma—
hody, ohavná divadla, šeredné knihy a zány jsou jednou hodinou; nuže, není
noviny a t. d. Tak využitkuj čas, a.stane čas nad zlato? (Pokračování)

Ke slavnostl nalezem sv. krlze.
Legenda dle francouzského, podává F. Laicus.

Kříži drahý, ncskvěje se,
Jak Ty, žádné ze všech dřev,

S takou krásou nejde v lese
Květ, kel, lupen nikde v jev.

llymnn od Forlunuta, 'i- 610, přel. Fr. Sušil.

v'v
egenda o svatém krlzi jest pravou legendou věkův. Od času Fortunatova

až na doby naše povždy byla mezi křesťany oblíbena. Většinou však
objevovala se jen po kusech, a sám Jakob de Voragine, který ve své

„Legendě zlaté“ části takové sebral, z nich“ utvořil dvě legendy: Nalezení
sv. kříže a Povýšení sv. kříže. Po celý středověk, ano ještě dále až do
XVIII. století poskytovala hojnou látku umělcům. Básník opěvoval ji, písař

knih vyobrazoval ji ve skvostných miniaturach, byla předmětem maleb na obmítce
zdí chrámových, ano i dlato sochařovo, jakož i jemná jehla kovorytcova přičinily se,
aby ji výtvarem uměleckým zachovaly pokolení budoucímu.

_ Za doby naší zase v dílech znova povstalého umění křesťanského se objevuje.
Jan Gabriel Seidl, básník rakouský nedavno zemřelý, nejlepší1časť legendy opěvoval
takovou vroucnou zbožnosti, jaka připomíná díla umělecká zbožnějších věků. Jeho
na'tsl'edujme v těchto řádcích, připojujícc, co jiné mnohem starší pověsti téhož oboru
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vypravují. Církev nežádá, aby se těmto legendám věřilo tak, jak máme věřiti
ve články víry; kdo jím věřiti nechce, není k tomu zavázán, aniž proto jeho
pravověrnosť katolická. jaké viny béře. Ale velmi mnoho z těch pověstí, které
nám církev za legendy předvádí, jest vědecky tak dokázáno, jako kterékoli
události, jež dějiny světské úplně zjistěnými býti praví. Vždycky však mluví
k srdci; vancz nich dětiuná zbožnost, obsahují, ať jsou pravdivy nebo ne, mravní
pravdu a. svědčí o dojemné lásce k Bohu a bližnímu.

Se kteroužto výhradou stůj i zde legenda o sv. kříži.

Devět set třicet let Adam byl nesl
života. břímě. Vysílen, stářím a prací
zmořen, ani den nepřestal cítiti, jak
těžce tísní jej slovo Páně: „V potu ,
tváře své budeš jisti chléb svůj, dokud
nenavrátíš se do země, ze které jsi;

! zde pohledáváš? práh tento nepřekročívzat“ Konečně upoután na lože bolestné,
zavolav Seta, syna svého, di jemu: „Synu f
můj, bude mi Tě opustiti, cítím, že
smrť se blíží; smrť musí mne zastilmouti,
neboť jest ovocem hříchu. Viděl jsem
už Abela umirati, nyní přišla hodina,
v níž ty mne vidíš umírati.

Syn jeho hořké proléval slzy. „Otče
můj-,“ odpověděl, „neumřeš. Jistě na
světě jest bylina, jež tě uzdraví. Budu
ji hledati a naleznu ji, ať roste kdekoli,
a. byehtč měl pro ni jíti až do onoho
iJdenu, o jehož divech tolikráte jsi mně

vyprávěl, a kde ty krásné stromy života
rostou. Ano, „všude chci hledati ráj,
abych jistoty nabyl, zda—lineroste tam
nějaká bylina proti smrti . . .“

„Ale, synu můj,“ veee Adam, „co
bys hledal v ráji, ze kterého mne Pán
ve hněvu vyhnal? Byť se tobě i podařilo
cestu k němu najítí, víš přece dobře,
že brána jeho střežena jest od anděla
s mečem plamennýnn“

„Nuže,íí odvětí Set, „nechat stojí
tam tedy anděl s mečem plamennym;
slzami svými jej obměkčím. S Bohem
buď, Otče; požehnání tvé mne provázej . ..
Odcházím a vrátím se s bylinou, která
ti zdraví zase zjedná'“

Adam pak požehnal synu svému.
Avšak cítil, jak zastavuje se proud_

krve jeho. Zatím vzdálil se Set. Pro—
cestoval celou zemi hledaje strom života
a dospěhkonečně pln únavy ale také
naděje ku bráně rajské. Tu však zasta
veny kroky jeho od cheruba s mečem
plamenným volajícího naň: „Nazpětl eo

noha smrtelníkoval“

„Aeh,“ odpovědělpoutník, „jsem syn
Adamův, ubohý Set, otec jest nemocen,
snad smrti blízek. Rád bych se podíval,
nezasadil—liPán v ráji nějakou léčivou
bylinu od smrti.“

„Vrať se, synu můj,“ pravil eherub,
„vrať se. Jest pozdě hledati léčivou
bylinu. Otec tvůj dávno již umřel . . .
Ale přece něco lze mi ještě pro tebe
učiniti. Dám ti větev se stromu života;
zasad' ji na hrobě otce svého; ačkoliv
Adamovi v lůnu země ustláno: moe větve

této pozná, a potěchu z ní čerpati bude.“

Set vzal větev. Kejil se v srdci
svém pořad. ještě jakousi naději a s ní
ubíral se k domovu. Došed však s větví

chýže otcovské, prázdnu ji našel a pustu.
Dávno již Adam byl ukončil dráhu
pozemskou. Nahledav se ho nadarmo Set
vzpoměl si na slova andělova; uchopiv
větev se stromu rajského poohlížel se po
hrobě otcově. Nepatrný rov pod hustým
křovím udal mu místo odpočinku otcova;
tam zasadil větev, jež Adamovi útěchu
skýtati měla až do hlubin zemských.

A větev ujala se v půdě prostírajíc
kořeny své nad ostatky prvého člověka.
Rostla jsouc obživována paprsky bož



ského slunce. Z větve stal se strom,

jehožto vrcholek nade křovím a brzy
nade všemi velikány okolního lesa vy
čníval. Rostl výše a výše, až konečně
žadný strom celé země se mu nevyrovnal.
A rozvinuv celou mohutnost a krásu

svoji, široko daleko rozepjal haluze své,
že zastínily chladem svým praotcův hrob
i jeho potomkův.

A strom stale rostl. Rosa nebes
každé noci osvěžila nádhernou zeleň

listí jeho; pod hustým pláštěm obrostlých
větví _ptactvo v bouřích mívalo
útočiště; kořeny jeho kolem dokola ze
lený pokrýval koberec, ve který tisíce
květův o barvách nejskvostnějšíeh a
nejjemnějších jakoby vetkáno bylo. Za
dnů vesny zazníval v bohaté koruně
jeho libý hlahol nesčetného ptactva a
brzy teplé slunko letní vyvabi'lo roje
včel a motýlů, které kolem něho kvítek
ode kvítku poletovaly.

své

Avšak čím více rostl a mohutněl

strom, tím více lidstvo, jehož pokolení
povstávala i zachazcla, klonilo se ke
zlému a pošetilostem. Pýše jejich byl
strom terčem posměchu, strom, který
byl obveseloval zraky jejich lepostí svou.

Když naplněna byla míra hříchy
lidskými, povelel Pan, aby je potopa
zachvátila. Vody přikryly zemi, obyvatelé
její, lidé i zvířata, všichni pohynuli.
Ale strom nevzal skázy. Jakmile vody
opadavati počaly, holubice, od Noema
vypuštěna, přinesla ratolesť se stromu
toho do archy na znamení smíru. S něho
větev jina byla později holí Mojžíšovou,
již udeřil na skálu, tak že pramen se
vyprýštil, z, něhož uhasili Israelité žízeň
svoji.

Ale první pokuta nepolepšila lidí.
Závidějíce stromu krásy jeho, závidějíce
mu pak jěště více dlouhý jeho věk,
jenž naproti jejich byl o mnoho delší,
přiložili sekeru ke kořenům jeho. Skáceli
jej, jako kterýkoli jiný strom. To spa
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chavšc vla-čelí mohutný kmen jeho po
cestách, aby jej co nejdráže prodali.
Leč nikdo ho nekupoval. Tu jej otesali
sekerami do čtverhranna, položili jej přes
potok tekoucí s hor a zde byl lávkou.

Po mnoha století chodilo se po ní,
aniž komu napadlo na mysl otázati se,
z jakého dřevavlastně lavka byla utesana.
A přece každému jakoby srdce se sevřelo,
kdokoli po ní šel, a do smrti neobjevil
se úsměv na rtech jeho. Každý sice
to zkusil, nicméně lidé jen pohrdavě
mluvili o lávce z velkého stromu.

Jediná byla výjimkou. Když jednou
královna ze Saby, krásná Balkis, se
mnohými dary touto cestou se brala,
by se poklonila králi Šalomounovi. zara
zila se přišedši k lávce. Něchtěla vstoupiti
na tram, jenž byl položen přes bystřinu.
Dlouho setrvala hluboce rozjímajíe, &
zdálo se, že bolestné city zaehvivají
hrudí její. Poznala zajisté, odkud jest,
co znamená-, k čemu jest určen onen
tajemný strom; v duchu viděla, že na
dřevě tom spása světa kdysi pněti bude.
Poklekla i dlouho prokazovala poctu
svou stromu z oné větve, kterou kdysi
anděl ráje byl dal Setovi. Potom pře
brodila se na mělčině: volila raději za
blatiti zlaté krajky šatu svého nežli
stoupati po stromě posvátném.

Šalomoun uvěřil slovům královny
ze Saby a poněvadž pravě stavěl chrám,
dal onen strom přivézti, aby byl sloupem
ve chrámě. Nikde však se nehodil;
kdekoli jej chtěli vztýčiti, všude zdál se
buď dlouhým anebo krátkým. Konečně
jej tedy zkrátili, ale najednou zdál se“
tak krátkým, že vůbec ho nemohlo býti
užito za sloup chrámový. Po mnohých
pokusech Šalomoun nezdarem rozmrzelý
dal jej odnésti tam, odkud byl vzat.

Šalomoun upadl konečně v mo—
dlářství a dvořané jeho závodili téměř
vespolek neřestí a hříchem. Jednoho
dne zvěstoval Pan bouří a bleskem, že,
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přišla hodina. hněvu jeho. Řeky vystou
pily z břehů svych, oseni zaplaveno a
kde přede chvílí oko patřilo na obdělaná
pole, nyní jevilo se jezero a močály.
Břehy, jež pojil onen strom, sřítily se,
a s nimi také strom.

Když opět po několika stoletích

světa prolitými. A za silného chvění pří
rody Kristus vypustil ducha svého. Ne
besa i země otřásaly se.

Po několik set let nejhlavnější nástroj

Kristových muk zasypán $bylna Kalvarii
* a zapomenut mezi lidstvem; ano pohanství

vody opadly, kmen vlnami zmítán byl;
konečně zastavil se v bahně tam, kde
později kopán rybník Betsaida, při čemž
jej tam nalezli a ponechali. Tedy nejen
příchodem andělovým hýbala se voda a
uzdravovala nemocné, i moc kmene při
tom působila.

Ale na to nikdo nepomýšlel, ano i
zapomnělo se, že kmen leží v rybníce. 

: zase dřevo, na kterém prolita krev SpaJen pověst o kmenu, který býval kdysi
lávkou, chovala se od pokolení na po
kolení, šířila se ústním podáním, pře
nesena ze zákona starého do nového;
nikdo však nemyslil dále, kam asi dostal
se strom ten naposledy.

naplnila se doba, a v onu památnou noc,

jsouc jisto vítězstvím vystavělo na něm
chrám nečistotnó Venuši. Když císaři
Konstantinovi však ukázal se u vidění

kříž odznakem panství světového, tu byl
by rád poctu vzdal kříži, na němž vy
konáno dílo spasné. Pročež ustanovil na
Golgotě vystavěti chrám. Máti jeho,
zbožná Helena, tehda již přes 80 let
mající-věku svého, vydala se na pouť
do Jerusalema. Zamýšlela totiž objeviti

sitele našeho, za kteroužto příčinou co
nejhorlivěji poručila- se v modlitby a
podporu sv. biskupa Makaria.

Chrám Venušin vyvrácen dozákladů,
=,pod nímž ani dále kopali ve skále, na

Když pak podle i'n'adku Věčného
' tři kříže, hřeby, deštice, na které byl

jejížto stín zastřcl Ježíšovu smrtelnou ?
tupný, napsal: J. N. R. J., kterážtoúzkost, nepřátelé jeho ruce naň vložili,

tu vzpomněli sobě, asi jako někdy vzpo- *
meneme si na sen nějaký, na dřevo
dávno do vody ponořené. A tu se jim

l

uzdálo, že to dřevo, nepravostmi lidskými
prosáklé, vodou, v níž leželo utvrdlé, “:
mnohem těžší asi bude, než-li kterékoli
jiné. Velkou námahou je tedy vyzdvihli,
kříž pak z něho utesavše na svatá ra- _

; pádného důkazu o věrohodnosti svatéhomena Ježíšova položili.
Když pak došel s katany svými na

výšinu golgotskou, oni kříž do země
hluboko vsadili: a právě na místě tom
byla před tolika tisíci lety země se
otevřela, by pojala v sebe tělesné ostatky
Adamovy. Vykopavše jámu pro kříž,
připadli na kosti jeho: vlastní synové
pak rozmetali kosti ty, kosti praotce
Adama. Lebka však zakutálela se pod
samý kříž; tam ležela a skropena jest
prvými kapkami krve na vykoupení %uzdravena.

lezli jeskyni Božího hrobu; v ní byly

Pilát onen nápis, dle jeho mínění po

k jednomu ze křížů lépe přiléhala než
ku ostatním dvěma; císařovna však a sv.
biskup nepokládali toho za neklamnou

: známku kříže pravého, jejž úzkostlivostí
zbožnou hledali. — Makarius dlouho a

vroucně se modlil, aby dáno bylo jisté
a spolehlivé znamení, jež by každou po
chybnost“zapudilo. Doprošoval se na nebi

dřeva., zbarveného krví výkupnou. A
brzy dosáhl, oč byl prosil. Byla tehda
v J'erusalemě jistá ctěná paní, jež onc
moeněla; nikdo jí nedoufal: tak blízka
byla smrti. Biskup dal ji k, sobě do
praviti, a před císařovnou, kněžími a
celým shromážděním dotekla se po jednom
ze křížů v jeskyni nalezených. Žádný
ze dvou prvých nepůsobil; sotva však
dotekla se třetího, vstala jsouc úplně
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Od té doby sv. kříž vystaven ku
poctě národů veškerých. Brzy po za- :
zračném objevu sv. kříže císařovna čásť
jednu se hřeby poslala synu svému. Větší
část“ pak uschovala do relikviářo stříbr- :
ného a odevz ala jej Makariovi, aby jej ?
zachránil budoucím pokolením.

Brzy počali také knížata světská a
velmoži snažně žádati za částečky po
svátného dřeva. Odštěpky jeho bývaly

sťanstva. Nejslovutnější mistři hotovili
relikviáře zlaté a stříbrné, zdobíee jc
perlami a drahokamy, žádný kov, žádný
kámen nezdál se býti dosti důstojnou ?
schránkou těch odštěpkův. 1 koruny

částečky kříže, zdálo se, jakoby posvě
covaly moc jejich, nosiče pak těch korun
naplňovaly duchem spravedlivosti, síly a i

moudrosti, stále jim na. paměť urádčjícc,
že i nejmocnější císař pozemský pod
daným jest nebeského Krále králův.

Avšak nastane den, ve který ztratí
se všecky schránky chovající v sobě
částice kříže Kristova. I nejvzácnější
kov, i nejumělejší práce rukou lidských _

plamenem spravedlnosti věčné bude ztrá—
, vena. Cástečky však vesměs budou slou

čeny v nový kříž; ten pak uzří žasnoucí
obohacovány nejslavnější chrámy křc- i lidstvo na nebi, nesený od andělův, a

zazáří ve slunečných paprscích, ve světle
toho slunce, kteréžto vzejde nade dnem
posledním.

A ve stínu téhož posvátného pra
; poru, odznaku spasného, celé lidstvo za

císařskě .a královské byly jim relikviáři; Í voláno bude před soudnou stolici věčného
Boha; jménem jeho uslyší každý nález

* neodvratný, rozsudek o věčném osudu
svém.

Děvečkám služebným.
Rozmilá Notburgo!

Marii zasvěcený. Což mohu ji
ného činiti, než Tebe vyzývati,

' abys i Ty tento měsíc obzvláště
zasvětila Matičcc své Marii! Při

pomeň si, cos v předešlých měsících
slyšela o své patronce, sv. Notburce, a
násloduj ji v úctě Panny Marie. Mnoho
——mnoho milostí Ti třeba, než vše do—

sáhneš u Boha na přímluvu Matky Boží,
poněvadž jsme dětmi Marie Panny, po
něvadž nás miluje nevýslovně a poněvadž
Maria od Boha nám vše dosáhnouti může

a také chce. Jen třeba, abychom se pro
ukázali dětmi Marie Panny, pak ona za
jisté proukáže se také matkou naší.

Chval a zvelebuj zpěvy, některými
modlitbami a pobožnými skutky Marii
Pannu každého dne května, z lásky k ní

Hned na úsvitě jí vše obětuj a jí
Ovv

se zasvěcuj. Muzes-li jíti na májovou po
božnosti, neopomeň toho učiniti; pakli ne,
ucti Pannu Marii na večer nějakou mo
dlitbou aneb písní.

Rovněž pospíchej na mši sv. ráno,
nemůžeš-li na mši sv. býti, aspoň v duchu
bud' mši sv. přítomna. Jak jen možno
Tobě, uctívej Matku Marii Pannu.

Než zevnitřní pocta Marie Panny,
není-li s ní spojeno i vnitřní uctění,
nelíbí se Marii Panně, nebyla by platna,
byla by skořápka bez jádra. Netoliko
ústy ji ctíti musíme, nýbrž srdce naše
se ji musí kořiti, celá naše duše musí
se jí oddati se vším myšlením a se všemi
žádostmi. Nejlépe uctíme Marii Pannu,

, když ji následujeme, tak smýšlíme, tak
i _činime atak živi jsme, jak nás příklad

odřekni se lecčehos dovoleného, strp něco .
nemilého.

její vyučuje.
Ona jest překrásným příkladem kře—

, st'anského života; na ní se jako v ně
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zanedbavame, nic nám zevnitřní uctění
platno nebude, ona přece zvolá: „Líd
tento ústy mne ctí, ale srdce jejich daleko

Šjest ode mne.“ Volejme k ní často: Matko
božské milosti, Panno dobrotíva, Panno
věrná, příčino naší radosti, uzdravení
nemocných, potěšení zarmoucených, po
mocnice křesťanůl“ pakli však sami
nejsme srdce citelného, útrpného, laska
vého, dobrotívého, milosrdného, nie nám
zevnitřní uctění Panny Marie neprospěje,

ona s bolestí zvolá:

„Lid tento ústy
mne ctí, ale srdce
jejich daleko jest
ode mne.“

Volejme k ní
třeba často: „Bráno

nebeská, hvězdu
jitřní, královno mu
čedlníkův, matko

bolestná!“ pakli
však tou branou cho—
diti a tou hvězdou
nechceme se dáti

voditi, pakli s tím,
což trpkého a hoř
kého z ruky Boží
na nás přichází, ne
jsme spokojeni, a
v křížích a souže
ních neradi se od
dáváme do vůle

Boží, i tu řekne o
nás Maria: „Lid tento —“ ale ne, ne
řekne to o nás, budeme—livěrní a horliví
její ctitelové, budeme-li příkladu jejího
následovati. Tak si na nas nebude Stě

žovati, nýbrž přihlásí se k nam jakožto
k milovaným dětem svým, přimluví se
u Syna svého a bude nám ulehčením a
útěchou v zármutcích, pomocnicí ve
všelikých potřebách a konečně dopro
vodí nás jednou před milostivou tvář
Všemohoucího Syna svého.

'Ústj' i srdcem uctívej Pannu Marii.
11



Často opakuj si modlitbu odpust
kovou: „O Panovnice má! 0 Matko má!
Tobě se všechna obětují a na důkaz, ';

že jsem službě Tvé se oddala, věnuji a
zasvěcuji Tobě dnes oči své,_ uši své, '
úst: „eva,-'srdce své, obětují se Tobě

Naše matky &

ll'i

všeckna. A poněvadž Tvou jsem, o Mati
dobrotivá, ochraňuj, zachovej a zastávej
mne jako vlastnictví své a majetek svůj !“

Žij blaze s Pánem Bohem!
Tvá Tě milující kmotra

J 0s e fa.

panny katolické.

Moravská. děvčata ve Vídni.

'l\1.'_ l..

gžylo jednou na soumrak, kdy
ří dvě děvčata k Vídni se blížily.

Obě byly hodné, nábožnó dívky,
Magdalena měla jěště rodiče, Te—

....

rezie neměla žádného. Někdo pak je do :
Vídně vylákal, jak prý se tam budou ,
míti dobře. Velebný pán jim toho zra
zoval; „nechoďte,“ říkával, „ani nevíte,
jaké tam ve 'idni na vás čeká svůdníctví,
nevěřte těm klamným řečem, vždyť se
tu na Moravě máte dosti dobře.“

Ale dívky si říci nedaly, bamatka
Magdalenina byla tak nemoudrá, že
sama nabízela, sama dceři své říkala,
by na domluvu velebného pána nedbala.
Šly tedy spolu do Vídně.

Přišedvše do Vídně tázaly se na
jistou ulici, kde přítelkyně jejich" zůstá
vala; ale že ml'uvily česky, s posměchem
jich odbyli. Tak se ponejprv a podruhé
stalo, a že beztoho nesmělé byly, neod
vážily se tázati se a šly napořád. Popojdou
kousek cesty, přijdou k žebračce. Každá

Byly od Rajhradu, jednaí
jmenem Magdalena, druhá Terezie. ;

patříc na ně přísně mluvila řkouc:
„Hned zase půjdete domů, pro vás žádná
Vídeň není. Vždyť jsem já také z Moravy,
ach, proč jsem já z Moravy odcházela!
Moje nebožka matka, — dej jí Pán
Bůh nebe, s pláčem se mne naprosila,
abych do Vídně nechodila, ale já si
říci nedala. Jak jsem já tu ve Vídni
byla nešťastná! — Kdyby tu byl ve

' Vídní tenkráte někdo stál, když jsem
přicházela, kdyby mne byl vracel a snad
metlami mne byl vymrskal z Vídně
pryč, dobře by byl udělal. — Hned se
vraťte děvčata, Vídeň pro české děvče
není“

Ale dívky si říci nedaly. Šly do
* Vídně a štastně nalezly svou přítelkyní,

která je sem byla vyvábila. Ustrojena
; byla jako jedna panička, mnoho mluvila

jí udělí něco almužny, a tážou se jí na i
tu jistou ulici. A hle žebračka jim dobře
porozumněla, po česku mluvila, a kudy

jsou a co ve Vídni hledaji. Dívky upřímně

a že jim výtečné služby zaopatří, sli
bovala.

Netrvalo dlouho, služby dostaly
obě dvě. Na štěstí nebyly daleko od sebe,
a tak se časem potkávaly a se vespolek
potěšily. Za nedlouho naříkala jedna
i druhá.

Terezie dostala paní přísnou, vše
musilo býti v největším pořádku a rychle

; to musilo býti; tu však měla výhodu,

k té ulici dojdou, okázala. A jak dobrá i
ta stařenka byla, ptala se děvčat odkud ?

pověděly, avšak zle pochodily. Stařenka
se rozhněvala. Oko její se zapálilo, a í

že paní byla bohabojná; sama svědomitě
do kostela chodila a služebnou svou

posýlala. Bohužel bylo v kostele všecko
po německu, ona nerozuměla.
Za to jeden z velebných pánů rozuměl

čemu
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čes-ky, i inohla k sv. zpovědi a k sv.
přijímaní choditi, i byla to její jedina
radost'. Před svou paní se s tím nepo
třebovala tajiti, naopak brzy poznala,
že paní sama podobně často k zpovědi
a k sv. přijímánfchodí. Terezie získala
u své paní veliké přízně, i seznala svým

Pan jí pomahal vstati, avšak nebylo
možná,; tu ubohá, ležela, ve své krvi, do
smrti mrzák. Pán ted' sam musil dvéře

odemknouti, lidé se sběhli a spatřili tu
strašnou podívanou. Zavoláu lékař, ohledá
ránu, uzná, že noha jest do mrtě rozbita
a že pomoci nebude, leč v koleně nohu

časem, že paní v stavu svém manželském .=
K tomu jsi do Vídně přišla?není šťastna, i chudá, dívka sama toho

zakusiti měla.

Pan totiž nebyl hodný ani nábožný,
spíše pobožnosť tupil, tak že paní a
služebna své modlení musily před ním
skrývati. Jinak se k Terezii choval
dobrotivě, podával rozličné dárky, a

bouření v domě. Děvčeti se sloužilo, co
5 nejvíce se mohlo, ale co bylo všecko

dívka. nezkušena to přijala, ba i před
paní vypravovala, co jí byl pan dal.
Jednou k večeru uklízela Terezie v ho

stinském sale; -— byla tam sama, v tom
přijde pan. Děvečka na něj moc nedbala,
jen teho si všimla, že pán za sebou
dveře zamknul. Přijde, lichotí děvčeti,
ale dívka ho zpurně odbyde. Pán tu
směleji dotírá; nevinné děvče se dá na
útěk; přiběhne ke dveřím, a jaké to
uleknutí: dveře jsou zamčený! Pán ji
chytá, dívka utíká; měla ovšem křičeti,
ale ve své úzkosti a nezkušenosti ani

nevzpomněla. Běhá, pláče, Pan en ku
Marii ustavičně volá, a rychle tu skočí
za veliký stůl, který u prostřed sálu
stál. Pán dilem ze zlosti, dílem aby
děvče chytil, strčí do stolu, stůl vezme
váhu, převrátí se a padne na. děvče.

J ežíš Maria,“ vzkřikne dívka, „noha.
je pryč!“ — Pán přiskočil, rád, že děvče
chytil; ale to leknutí! ——děvče je sama
krev. Veliký dubový stůl se překotil a
přerazil děvčeti nohu.

Pan zdvihne stůl, děvče bolestně
naříká; pan prosí, slibuje na sta i na

uříznouti. Ubohé děvče, nohu ti uříznou!

Ráno lékaři přišli, nástroje, pilky &
nože s sebou přinesli. Pán utekl z domu
pryč, paní bez přestání omdlévala, ubohé
děvče jako osyka hrůzou a bolestí se
třáslo. — Nohu uřízli.

Po několika dnech utišilo se po—

platno, mrzákem zůstane do smrti. Ach
jak naříkala: „Proč jsem já do Vídně

tisíce peněz, aby nic neříkala. Ale kterak
nic neříkati, když je noha přeražena! ,

„Ach ja nešťastná, proč jsem do
té Vídně chodilal“ běduje děvče jako Í
v zoufalosti.

chodila!“ Když pak se vyhojila, dostala
se celá. záležitost k soudu a pán byl
odsouzen, že ji musí dáti jistou sumu
peněz hned a po celé živobytí pojistiti
plat na výživu. Paní měla hodné děvče
pořád ráda, i byla by ji v domě nechala,
ale dívka nechtěla, nýbrž světničku
blízko kostela si najala.

Magdalena ji po čas nemoci nena
vštívila ani jednou. Slyšme, kterak se
to stalo.

II.

Když na službu ve Vídni přišla,
nebyla paní její na pořádek tuze přísna,
ale na kostel také nedbala. Magdalena
dbala sama a tam se s Terezií seházívala.

Netrvalo dlouho, zanevřela paní na m0
ravskou děvečku a pustila ji. Děvče
z venkova, nemajíe žádné zkušenosti,
přišlodohazovačkam do rukou ; službu sice
dostala, ale dohazovačce musila hodně za
platiti, a služba byla—daremná. Bylot'
tam služebných mnoho a u těch neviděla.
než lehkovážnosti, i brzy tomu zvykla
sama.. Nakoupila zbytečných šperků a
nemohoue zaplatiti zůstala dlužna, to pak

11*
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byla její zkáza, neb tím sama sebe za
prodala. Do kostela choditi zanedbávala
víc a. více, Terezií se vyhýbala. Jaký zlý
život vedla, ani vypravovati nebudeme.

Při tombyla celá nešťastná. Kolikráte,
když tak sama někde sedávala, zplakala i
hořké slzy; vzpomínalať na svou matku
doma, na svou zmařenou nevinnost, vi
děla, že z ní již nic dobrého nebude, a
plakávala žalostně, že do té Vídně chodila.
Ale pro hanbu se domů navrátiti nechtěla-, .
vždyť by ji ani nebyla paní pustila,
jelikož u ní moc zadlužena byla.

Konečně se rozstonala. Paní jí dala
výpověď, spočítala dluhy a podržela si
množství šatů; konečně ji ze dveří vy
strčila. Dokud těch několik šátků měla,
ještě to v lehkomyslnosti své neuznávala,
až když byla se sebe všecko prodala,
když pak již neměla co jisti, potom bylo
zle. Tu přišla, lítosť, zármutek, ale žádné
napravení. Domů k matce své pro hanbu
nechtěla a do kostela také nešla.

Bylo jednou v pátek; celý den ne

jedla, neb neměla co. Přes noc se skr
[ čila někde v koutě, v bídných šatičkách

jí bylo ukrutně zima. V sobotu zas tak.
Blížil se večer; dva dny již byla nejedlá;
— opuštěná co si počne? Nastane druhá
noc, skrčí se opět někde, ale celou noc
oka nezamhouří. V tom srdci bouře

strašné. Ubohé děvče, kdybys jakživa
Vídeň byla. nespatřila! Tu se jí chopí
zoufalosť! Vzpomíná na matku svou
dobrou tam na Moravě, ale beze vší
lásky; vzpomíná na bývalé šťastné časy,
dokud doma bývala; vzpomíná na svůj
nynější život hříšný, na svoje svůdnice,
které do Vídně ji vylákaly: a-tu v zou
falosti své začne proklínati, proklíná
Vídeň, proklíná lidi, proklíná sebe samu,
proklíná, že by to peklo bylo hrůzou
trnulo. „Tak tedy vstanu,“ praví sama
k sobě, „a tomu zlořečenému živobytí
konec udělám.“

I vstane a jde cestou k Dunaji, že
tam svému hříšnému životu konec udělá.

(Dokončení.)

Modlitba.

v náruč svoji obejmi
věčně milostivou.

Duše práhne po Tobě,
po života zdroji,
blaha věčném pokladu,
síle v časném boji.

Síla již mne opouští
na pozemské poušti,
když se oko blažené

s Tebe, vůdce, spouští.

hříšníka.
Jistá cesty ochrane,
v boji štíte pevný,
Otče drahý, Ty jsi jen
života zdroj zjevný.

Otče, Otče, přijmi mne,
nezavrhuj syna-;
vůlí Tvojí milostnou
smyta bude vina.

Blahou popřej blaženost'
nadpozemské říše,
po Tvých svatých zákonech
veď mne v hvězdné výše.

Erazim Boleslavský.
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Duchovnihodinm
poopraveny a natahnuty od 1-Libora Scholze.

(Pokračování)

l,?
l)

„ak-gh“ na pět ran Pána Krista,
pamatuje nás na všechnu tu)

choval, na bolesti, které za hříchy
naše vytrpěl. Aby naší duši vysvo

bodil z hříchu a věčného zatracení, vylil
Božský Spasitel nejdražší svou krev, jesti
to výkupné za naše spasení, cena za—
placena za naši duši,
aby získána byla
pro nebe. Pět ran
P. Krista jsou jako
patero zřídel či pra
menů milosti, které „.
se s Golgoty po celé
zemi rozlévají a ubo—
hým dětem Adamo—
vým zaplacení jejich
dluhu, usmíření Boha
a věčný život zvě—
stují a zjednávají.
Ale krev, kterou Kri
stus za nás na dřevě

kříže vylil, nám není nic platna, ano ona
vola ještě k Bohu o pomstu, svaté rány
Spasitele nejsou pro nás již prameny
milosti, nikoliv, ony jsou našimi žalobníky
a soudci, když nepřestancme hříchy
pachati. Hříchy provinily umučení Páně,

(\Knižectvími\\

d\osx

+“,

jjŘJlasku, kterou k nám hříšníkůmí

: tolik trpěl, hříchy svými vždy znovu

S nejblah.
Pannou

hřích obnovuje neustale tyto muky, činí
je ale také zaroveň marnými. ——Pro
hřích trpěl Syn Boží potupu a muky
kříže, svými hříchy křižujeme ho vždy
zase znovu, svými hříchy maříme zásluhy
smrti jeho a šlapeme nejsvětější krev
jeho nohama. Ach! židé ukřižovaly Pana —
jen jednou, my to činíme neustale,
naše hříchy jsou muky jeho! — Mohli
bychom tak tvrdi a ukrutni býti, že ze
svého Spasitele, jenž z „lásky k nám

|

!
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činíme muže bolesti? To budiž daleko

od nás! Z útrpnosti s trpícím Ježíšem,
z útrpnosti se svou ubohou duší chceme
si svatých těch pět ran Pána Krista
vážiti, je v uctivosti míti, chceme je
vděčně ctíti, chceme si je hluboko do
srdce svého vtisknouti, chceme v poku—
šeních a nesnazich k nim své útočiště

bráti a je především žádným hříchem
neobnovovati, rány,
které našemu Spa—
siteli i nejsvětější
Matce jeho tolik bo
lestí způsobily. Když
jednou bl. Suso velmi
zarmoucen byl a ve

sklíčenosti ducha

svého nebyl dalek zou
falosti při myšlence,
zdali dosáhne králov

ství nebeského, usly
šel hlas s nebe,k němu
zřetelně se ozývající:
„Vstaň a vejdi doran

mých, tam jest všecka spása tval“
A rány Kristovy jsou spása naše!
Podobno bude království nebeské

desíti pannám, kteréžto vzavše lampy své,
vyšly naproti ženichovi a nevěstě. Pět
pak z nich bylo bláznivých a pět Opa—
trných. Ale pět bláznivých vzavše lampy
nevzaly s sebou oleje; opatrné pak
vzaly olej v nádobách svých s lampami.
(Mat. 25, l——4.)— A vzav pět chlcbů
a dvě ryby, pohleděv k nebi, požehnal
a lámal chleby a dával učeníkům svým,
aby kladli před ně: idvě ryby rozdělil
mezi všecky. I jedli všickni, a nasycení
jsou. Sebrali ostatky drobtů dvanácte
košů plných, i z ryb. Bylo pak těch, kteříž
jedli, pět tisíc mužů. (Mar. 6, 41—44.)

(Pokračování)
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Píseň Mariánská-.
Podle německého „O Maria, Gnadenvolle,“ napsal Alois Potěhník,

" Maria přemilostná,
hvězdo nebes Výsosti;

.shlédni na nás dítky svoje,
Matko plná milostí:
Otevř nám své lásky zdroj,
na věky se s námi spoj.

Tobě sloužit, Tebe chváliť,
Tebe po veškeren čas
věrně chceme následovat,
kolem sebe seřaď nás —

k chvále Tvé se jazyk stroj,
lásky žár nás s Tebou spoj.

My se k Tobě utíkáme
s upřímnosti dětinnou:
Ty řiď naše náklonnosti ——
touhy světské pominou —
světa žádosť upokoj,
k svatému nás cili spoj.

varhanový průvod k ní opatřil G. L a'šek.

Na stráži stůj, v boji se zlem
přispěj naší slabosti;
opatruj nás, unavených
napomínej k stálosti;
prapor Tvůj, tot“mocná zbroj ——
pod ním řady naše spoj.

Vítězstva jak na zástavu
haduhlavu potřela's:
kdokoli tu bouří zmítán —

ochrany Tvé slyší hlas:
jen se, dítě, upokoj —
vzhůru ke mně ruce spoj!

Matko milá, mezi námi
vyvol sobě stánek svůj;
v zahrádce tu ještě mladé
květin hojných vypěstuj;
a jak rajské rosy zdroj
na věky se s námi spoj!

Zda jest „Vira jako vira?!“

slýcháváme za dnů našich sou
diti o té důležité částce naší

existence, o tak důležitém podkladu

JUvšeobecného pokroku a mezináiodní
vzdělanosti. ——„Víra jako víra,“ tak

ulehčuje si mnohý nerozumný člověk,
když vidí, že víra jiná, sebe zpozdilejší
je mu snad pohodlnější a více mu snad.
té vezdejší mízy přináší; on utlumuje
na čas své svědomí, on nehledí na nic
vznešenějšího, mamon jest mu mnohdy
přednější než ideal, on klesá v záhubu —
pro kus hroudy kovu lesklého! . . . Ano,
-— „víra jako viral“ —' krásná to pak
„víra-.“ Mohamedán ohněm a mečemhájí
vírusvou, žid žida nezapře — a mezi
námi směl by klíčiti koukol náboženské : odvětví ;

lhostejnosti?! A. bohužel, právě mezi
křesťany slyšeti nejvíce tento nerozum.
Vidíme, že tak mnohý jako starý obno
šený šat trhá ze sebe náboženské svě
domí a spěchávstříc lži— a když pak
tu lež poznal, tu teprve jest mu ta stará
víra přece ještě dobrá!

Žádný pravý katolík nemůže tak
mluviti, nemůže tak souditi; víť on pře—
dobře, že jeho víra jest ta pravá, neboť
ji založil sám Syn Boží — a všechny
víry jiné že jsou liché názory rozumu
či nerozumu pýchy světa hříšného.

Zda jest tedy „víra jako víra“ —
to budiž předmětem článku přítomného.

V životě shledáváme-se stak mnohým
učencem; -onzná dopodrobna různá vědy

on na základě rozmanitých
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hypotés staví ti před zraky tmavý obraz
budoucnosti, a kdybys se ho dale tázal,
on ti poví, jak daleko to které těleso
nebeské od druhého jest vzdáleno — to
že on vyměřil a vypočítal; — on zdá se
býti vzdělaným všestranně; a kdybys šel
k druhému učenci, on ti poví zase dle
svých studií mnoho a mnoho jiného —
i on zdá se býti vzdělaným všestranně.
Však kdyby jsi se jich tázal na věci
náboženské, tu mnoho ti sice budou vy
pratvovati, však málo který ti z nich
poví: „Jedna jest víra pravá!“ A tak kdo
mluviti bude, tomu pak věř, ten že jest
všestranně vzdělaným. Ti ostatní mnoho
vědí— ne však všechno! A proč medle
shledal bys tak různých odpovědí na
svou otázku? Jen proto, že učení ti pá
nové hrozně málo o víře bádali. Jim

postačilo: „Víra jako viral“ A k tomu
jim dávalo také různých příčin podnět!
Někteří zpychlí, vidouce, že druzí uče
nosti jejich se koří! A proto o víru ne
dbají. Druhým zdají se býti vírou pouze
pravidla jich umění a vědy, zákony pří
rody; jim se líbí ten vznešený soulad i
nesoulad, který panuje v krásné přírodě
— oni se koří jí a jen přírodu zbožňují;
ovšem, že pak nepomýšlí, kdo že vlastně
jest Tvůrcem tě povšechné harmonie,
kdo utkal ty krásné koberce na lukách,
z čí ruky povstaly skály a vrchy, kdo
na nich vysázel krásne t_v bory šumné,
kde do řečišt'vylil to živé stříbro rychlých
vln a kdo vyměřil dráhu ve všemíru těm
ohromným světlům na. nebi!

Jiní učenci zase věří úplně jen
v mrtvou literu nebo cií'ru — nic více;
ti zajisté na něčem neživém lpí a bádavý
duch jejich vázán jest nicí pouze na
prostředku poznati něco vznešenějšího ——
dál nemůže. Tak daleko to přivedli svým
předpojatým hloubáním.

Mnohý zase chválí náramně rozum
lidský a svobodnou vůli! Rozum lidský
jest prý bohem! Co prý on vše nepro

myslil, nepronikl, nevyvedl! Dobrá! On
mnoho promyslil — ovšem že ne řádně;
on mnoho pronikl — budoucnost a osud
lidský přece ještě ne; on mnoho vyvedl
— ale vše nevyvede! Bůh má v moci
své vše! Rozum lidský ale nemá vše
v moci své, ba ani ne sebe sama -—není
tedy Bohem! Jak tak mnohý člověk by
rád déle žil a tu rozumuje, a v nejlepším
rozumování sáhne po něm studenou rukou
svou smrť-_ on zemře,— a pak teprve
poznává, co a kdo jest Bohem. Nyní věří!
Jeho víra dřívější nebyla ta pravá!

Rovněž tak se má s věcí, kdo má
neomezenou víru ve svobodnou vůli. Co

mnohý by chtěl a co by nechtěl, a ne—
může si pomoci! Jeho vůle jest přece
čímsi omezena — to jest vůle Boží — a
svobodná vůle- lidská není tedy bohem!

Někteří snaží se i dokázati, že jest
„víra jako víra!“ A to slovy samého
Krista Pána: „Víra tvá tě uzdraví,“ tak
_jsemsám slyšel. Ano, Pán Kristus pravil
ženě: „Víra tvá tě uzdraví !“ když seznal,
že pravá byla víra její. A ta pravá víra
může býti pouze jedinou ——není tedy
„víra jako víra.“ Překrucovati slova
božského Mistra může jen ten, kde jim
jakživ neporozuměl, a jednání takové

š jest rouhavé !
Rovněž jsem slyšel, že prý „každý

člověk má své vlastní náboženství, svou'
vlastní víru.“ Kam pak by se poděla
takto jednota státní, jednota národní,
kdyžby jednota víry scházela-!? My to
vidíme za dnů našich u národů, kde
více jest věr, jak jsou sjednocení! Samé
nedorozumění, samý rozbroj! A pak

; jednání jednoho uráželo by druhého, svato—
stánky by se bořily aneb zneužívaly,
mnoha historická památka by tak přišla
na zmar — a co nejvíce, pokolení by
takto zapomínalo předků svých, ono by
je jednáním svým zapiralo, zneuctívalo.

; A tak by měl každý jednotlivec míti
víru svou — ne, to není ta pravá ví'a,
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to se nedá ani mysliti. *Vždyťi staří
pohané zachovávali mezi sebou jednotu
u víře.

A mluviti, že „víra jako víra“ jest,
slýcháme i lidi neučené. Nevnikli-li hned
v mládí ve víru svatou, pak postačí jim
za víru vše to, co lahodí smyslům jejich.
Aby napřed zkoumali — toho ovšem
nedovedou! Ten však má za ně zod

povědnost, kdo z dobré cesty je svedl
a na kluzkou dráhu lži přivedl. Nero
zumný člověk pak věří to, čemu se pán
koři! Kdo ale nestudoval mnoho a přece
pevný a stálý a silný jest u víře v jednoho
pravého Boha — ten pak lépe na tom
stojí, nežli ten, kdo zná dopodrobna
osudy národů, převraty světa a mnoho
a mnoho jiného— kdo ale nezná Boha
a jeho pravou víru! Jak bídný to tvor!

!
[

A blaze pak tomu méně vzdělanému,
byť by i pro přesvědčení své mnohý
ústrk a bídu seznal! Bůh ho tam na
věčnosti oslaví!

Pravá víra jest jedině římsko
katolická! Ona jest dle učení našeho
svatého náboženství povšechná (kato
lická), pravá a apoštolská. Tu hlásali
svatí apoštolé, jak ji seznali od samého
Krista Pána.

A pak: která víra ve své osnově
jest tak krásná, tak vznešená, v učení
a obsahu tak významná, neklamná a
přesvědčující? Která víra kde může se
vykázati tolikerou službou lásky k blíž—'
nímu, zkouškou sebezapření, takovým

davem sv. mučcdlníků! Která víra kdy
tolik protívenství vystála, tolik bojů za
pravdu svou podstoupila, aby až dosud
nezmčnčna se leskla v kráse vždy
skvostnější! To vše jedině svatá naše
víra katolická dosvědčuje! Jen ta jest
ona velemoudrá rádkyně ve všech po
třebách našich! Ne, ne, není „víra jako
víra“ jen jedna jest pravá a každý ten,
kdo tak mluví, jedná bez vnitřního pře
svědčeni aneb dokonce v úmyslu ne
přátelském! A povinností jednoho-' ž
dého katolíka jest, hájiti statečně svatou
víru svou; ona jest jeho dědictvím, jedině
ona ho ku Kristu Pánu vede a jeden
kráte tam na nebi ho s Ním spoji na věky!

A další povinností každého katolíka
jest, mezi krajany svými tuto svou
svatou víru utvrzovati a to hlavně živým
příkladem. Dejž milý Bůh, by tak b_la
ženým národem byl národ český,_ aby
vezdy vykázati se mohl statečnýmíjfá
neohroženými bojovníky i pěstiteli víry
svaté. Aby pak synové téhož národa
patřili _jedenkráte mezi to dvorstvo
krásné, kde

„blaze tomu, kdo tam příjde
\: život věčný — v oheň jasný

svatého Ducha!“

Hajme vřele svatý kříž!
A tak se dokazuje, že není „víra

jako _víra!“ Jen jedna jest ta pravá,
totiž víra Kristova, katolická, jíž brány
pekelné nepřemohou, k níž co k matce
dětinnou láskou přilněmež!

...á

=,; L'iLe'l: duše
Kriste, léku duše mojí,

žití mého stálý zdroji,
z lásky učiněn jsi chlebem, .
bys v mém nitru schuravělém
opět rozňal lásku svoji.

O zhojiž srdce churavosť,
zlou zahoj malomyslnosť,
pak popřej mi, té milosti
Tě hodně přijmout v Svátosti,
než mne povoláš na věčnosť.



0 zázračném obrazu božského ditka a jesliček v Araceli.

I. kapitola.
O původu zázračného obrazu božského

dítka.

(
„\ . ._—\,...“,—_.

tři 
jlv jenž se kapitolinský vrch na

zývá, stával v nejstarších dobách
A; chrám pohanskému bohu Joviši
l Kapitolinskému zasvěcený; nyní

tam stojí velebný chrám zasvěcený K “á
lovně nebeské, blah. Panně Marii. Dle
nejstarších zpráv od starých letopisců
nám zachovaných šel císař Oktavian
Augustus v měsíci říjnu 56. roku pano
vání svého na tento pahrbek, aby v tam—
nějším chrámu slavné obětibohům přinesl,
aby se od nich dozvěděl, kdo by jeho
nástupcem byl ve vládě; tu ukázala se
mu ve vzduchu ctihodná paní s milostným
dítkem v náručí a pravila mu, aby měl
v uctivosti ono místo, poněvadž bude
zasvěcené božskému Synu jejímu, který
tam zanedlouho panovati bude. ld'ábel
od pol'ianských věštců tázaný, odpověděl
císaři, že jedno „židovské dítě, které
s nebe sestoupilo a bez poskvrný se na
rodilo, v krátkém čase na onom vrchu
panovati bude. Aby se památka toho
zjevení zvěčnila, kázal císař na témž
místě, kde to vidění měl, velebný oltář
vystavěti s tímto nápisem: „Haec ara Filií
Dei est,“ t.j. „Toťjest oltář Syna Božíhočí
Proto se jmenoval tento oltář „Ara coeli“
(oltář nebeský) a později i chrám, který
tam na zříceninách chrámu pohanského
křesťané vystavěli, když modloslužba
v Římě zanikla.

V tomto chrámu Páně, který kněžím
řádu benediktinského hned od prvních
let patřil a pak r. 1250 řádu sv. Fran
tiška odevzdán byl, ctí se již po několik
století zázračný obraz božského dítka
Ježíše, k němuž Římané povždy tu nej
vroucnější pobožnosť měli pro ty mnohé

\
milosti, jichž pro tento obraz od bož
ského dítka dosáhli a.každý den dosahují.

Tento svatý a. zázračný obraz jest
socha., zhotovená z olivy, vzaté s hory
Olivetské, kde se Kristus Pán krví potil.
'ýška sochy té obnáší 24 palců nebo

64 centimetrů. Práce sama není právě
» vkusná a umělecká. Socha představuje

sice dítko 5 nebo 6 měsíců staré, výraz
však, který se v obličeji jeví, má podobu
dospělého člověka. Oči dítka jsou živé,
pronikavé a jakoby přemýšlivé; vůbec
se v nich zračí božství, které všecko
proniká a přece v božském dítku se
skrývá. V celé postavě znamenati lze
jakousi důstojnost“ a *ážnosťnadvládnou,
zároveň ale také přívětivost“a laskavost
takovou, že vždy více k sobě láká, čím
více se jí blížíme a v ni hledíme.

Co se původu samého sochy této
týká, vypravuje zbožná tradice, že tuto
zázračnou sochu jeden nábožný řeholník
z řádu sv. Františka., laik, ve svatém
městě Jerusalemě zhotovil. Kdykoliv mu
po vykonání klášterních prací a povin
ností nějaká prázdná chvíle zbývala,
s radostí jí používal k této svaté práci.
Avšak když řezba byla dohotovena, viděl
se nucena, ustati od další práce:, neboť
neměl a ani nebylo k dostání v oněch
místech potřebných k tomu barev. To
bolelo nábožného řeholníka. Jelikož však

byl pln svaté víry a důvěry, umínil si
ve prostotě své, že bude to božské
Pacholátko modlitbami, posty a jinými
kajícími skutky a mrtvením sebe prositi,
aby mu na důkaz svého zalíbení na jeho
lásce a pobožnosti té milosti dopřálo, aby
mohl ten svatý obraz docela vyhotoviti.
Tato důvěra horlivého františkána za—

sloužila, aby jeho prosba vyplněna byla.
Když tedy jednoho dne se byl dlouho
modlil, byl klidným spánkem přemožen,
a ejhle, jakmile se probudil a první
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zrak svůj na drahý obraz božského dítka
upřel, spozoroval, že se stal zázrak. Na
tvářích božského dítka kvetla růžová ;
barva, která je činila. velmi krásné; ai ;
ruce i nohy měly barvu přirozenou. Kdo
nám popíše úžas a plesání onoho šťastného
řeholníka! I padl na tvář před zázračným
obrazem a smáčeje jej svými slzami, nc—
mohl se radostí nasytiti, jej líbati a na něj
se dívati. ——V jisté staré kronice se také
čte, že nejen tato zázračná barva, nýbrž i
podoba obrazu se zdokonalila pod rukou
andělskou. Než ať jest tomu jakkoliv,
aspoň to může každý viděti, že tvář
božského dítka má něco mimořádného

do sebe; neboť když na ni pozorně hle
díme, neobjevuje se vždy ta sama, nýbrž
mění se, _ato zvláště tenkráte, když bývá
to božské dítko v kostele neb v jesličkách
vystaveno.

II. kapitola.

Jak byl ten obraz z Jerusalema do Říma
přenešen a na moři zázračně zachráněn.

Zpráva o tomto zázraku, který se
na důvěrnou modlitbu onoho nábožného

františkána se sochou božského dítka byl
stal, brzy se roznesla nejen mezi řehol
níky, nýbrž i mezi obyvately J erusalema
a okolí. Tak se stalo, že mnozí lidé do
kláštera přicházeli, aby vlastníma očima
ten zázrak viděli a se božskému dítku

v onom obrazu klaněli, který se stal již
předmětem všeobecné úcty. Než na tento

dovati druhý, ne méně podivuhodný.
Nábožný tento řeholník byl z Pale

stiny nazpět povolán. lvzal s sebou, co
nejdražšího měl, totiž tento svatý obraz,
který chtěl již tehdáž, když na něm pra
coval, městu Římu co dar obětovati, přeje
sobě, aby byl k veřejné úctě v chrámu
dell'Araceli vystaven. Pro tento milovaný
obraz se domníval, že bude míti nyní
šťastnou cestu. Ale tomu tak nebylo. Pro- :
zřetelnost Boží chtěla důvěru dobrého „

služebníka svého dosti tvrdé zkoušce

podrobiti. Když se tedy několik dní již
šťastně po moři plavili a loď na širé
moře se dostala, povstala strašná bouře._
A když již naděje život svůj zachrániti
vždy více ubývalo, dán byl rozkaz, aby
všeliké zboží, které bylo na lodi, do vln
mořských se hodilo, aby se tim ulehčila
tíže korábu. Ach, i ta skříně, ve které
byl zázračný obraz nábožného františkána
uschován, byla do moře uvržena! Než
tato skříně, která se měla státi nešťastnou
obětí rozbouřených vln mořských, jako
to ostatní zboží s lodě do moře uvržené,
se zázračně nad vodou udržela a ne jinak
ji bylo viděti, než jakoby-jakási nevi—
ditelná ruka ji iproti proudu mořských
vln ke břehu táhla. Než bouře nepře—
stávala, nýbrž vždy více lodí sem tam

, zmítala., tak že jen milostí Boží lidé před

i utonutím zachráněni byli a loď celá
; stroskotaná na pobřeží nedaleko města

Livorno se dostala, jak se vypravuje
v jedné staré kronice z r. 16-17. Také
onen nábožný řeholník, syn sv. Františka
byl zachráněn před utonutím a dostal se
do Livorna a oznámil obyvatelům tohoto
města, jaký drahý klenot jest v oné skříni
ukryt, kterou viděli na blízku břehu
mořského na vrchu vody sem tam plavati.
Oni ji chtěli malými loďkami a čluny
k sobě na břeh přitáhnouti; ale všecka
jejich snaha a vše namáhání bylo nadarmo;
neb když se již až k ní samé přiblížili,

první zázrak měl v krátké době násle ona se od nich vzdálila, a žádný se k ní
přiblížiti nemohl, leč jen onen františkán,
který jiz Jerusalema byl přinel, a jeho
spolubratří. O jaké to musilo býti pro
něho potěšení, když tak 'zřejmým zá—
zrakem zachovaný drahocenný poklad
v rukou svých opět viděl! Uznalý a
vděčný za tak velikou milosťBoží odebral
se ten dobrý řeholník se svatým obrazem
do blízkého kláštera, kdež jej tak dlouho
nábožně opatroval, až mu možno bylo, jej
do Říma dostati.



III. kapitola.

S jakou radostí a slávou Římané tento
zázračný obraz přijali.

Zatím se roznesla i mezi Římany
pověst o tomto obrazu zázračném a ta
zpráva, že se přinese do jejich města
Říma. Všeobecná byla tedy mezi nimi
radost a touha, co nejdříve ve své otčině
tento zázračný obraz míti. A v skutku,

.„když ponejprv vystavena byla tato zá
zračná socha v chrámu k veřejnému
uctění, vznášel se jásot a radostné ple
sání nábožných věřících až k nebesům;
všickni plakali pro samou slasť a radost;
všickni snažně a toužebně prosili za mi
losti a všickni je také jistě obdrželi.“ *)
Ano panuje pověst, že tato pobožnost'
k svatému obrazu tak se zmáhala, že i
meze prozřetelnosti překročila; neboť se
vypravuje, žcjedna vznešená paní římská
tento svatý obraz tajně si přisvojiti a
u sebe podržeti chtěla. Aby tento zpo
zdilý úmysl v skutek uvedla, dala si

,-);) -——

ditka na den narození Páně lidu se uka

zuje: „Imago Christi, quae in die Nati
vitatis populo ostenditur.“ *) A právě tak

, jistě jest také, že tento svatý obraz začal
'_se ctíti již od počátku v kapli sv. Heleny,

malém, ale velebném a překrásném ko—
stelíčku, který právě na tom místě stoji,
kde nejsv. Rodička Boží císaři Oktavianu
Augustovi božského Syna svého byla
ukázala. Na památku této tradice čili
ústního podání postavena jest na vrcholí

' báně toho kostelíčka socha blahoslavené

' Panny Marie s božským děťátkem; totéž
nám oznamují ty zlaté nápisy kolem

Í_oltáře, které z nejstarších dob pocházejí
a zní následovně: „Luminis hanc almam
Matris, qui scandis ad aulam cunetarum
prima, quae fuit orbe síta. Noscas, quod
tune struxit Octavianus hanc Aram coeli,
sacra Proles cum patet ci.“

Že však tyto okolnosti místa tak
dopodrobna udávám, myslím, že žádný
rozumný nebude mi za zlé míti, neboť
chci tím upozorniti na podivuhodné řízenízázračný obraz do svého domu přinésti
oné neskončené moudrosti, která umípod záminkou, že ho chce nábožně

uctívati; zatím ho ale chtěla jiným po
dobným obrazem čili sochou nahraditi.
Tento lstivě na místo pravého zázračného
obrazu dosazený obraz jest tentýž, který
se nyní ctí v Gulianello, v diecesi Valle
trejské. Avšak ona vznešená paní nemohla
se dlouho radovati ze své jaksi nábožné
krádeže, neboť tento svatý obraz, ——a ?
to jest zase nový zázrak, — opět se nám
objevil na svem oltáři v Araceli, přivítán
jsa hlaholem všech zvonů toho kostela,
které samy od sebe zvoniti počaly, aby
tak jeho návrat oslavily.

Vc které době tyto zmíněné zázv'aky
se staly, nedá se tak snadno s jistotou
tvrditi. Jest však docela jisté a nepo—
chybné, že se udály před rokem 1629;
neboť čteme v aktech (spisech) apoštolské
visitace téhož roku, že obraz ten božského

. _'lGian—nn 'Notizic istoriche sopra la miraco

lesni, lummginc (li (iesíl Bambino 1797., pag-. T.

všecky události a vše, co se mezi lidmi
děje, ke své službě a slávě obraceti.
Jako totiž na tomto místě to božské dítě,
ač ještě zakryté v temném mraku pou
hého vidění, žádalo, aby se mu napřed
Římané v osobě císaře jejich klaněli a
poctu vzdali:**) tak chce nyní na tom
samém místě totéž božské dítko, když
celému světu Božství své ukázalo, způ
sobem velmi skvělým božskou poctu a
službu přijímati od synů oněch staro—
bylých předkův.

*) Casimira clu Roma „Memoria istoriche
della chiesu e couveuto (li S. Maria in .-\raceli.“

Reina 1736, pag-. 168.
**) Dle P. Kasimíra sc onen oltář, který

aspoň do Xl. století sahá. zvláštní opatrností až
posud zachoval. Zvláštní zmínky na něm zasluhují
dva obrazy ve mramoru, které představují s jedné
strany blahosl. Pannu Marii s božským dítkem
" s druhé strany císaře Oktavinnn, jak se právě
božskému (lilku klani.
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Kdy však a proč tento svatý obraz
z nadřečené kaple sv. Heleny přenešen
byl do vnitřku kaple, vedle sakristie
'stojící, kdež se až doposud ctí, o tom
nenalézáme žádné zmínky ani památky;

nezůstala ani ta nejnedotknutelnější věcto však jisto jest, že tento obraz v r. 1736,
kdež P. Kasimír nadzmíněné „Památky“
psal, již v nynější kapli stál.

IV. kapitola.

nebezpečenství zachráněn a potom ve
tstaré kapli své zase postaven byl.

Lid římský začal již velmi brzo
velikou pobožnosť míti k svatému dítku
z „Araceli,“ jak jcinazývali; a to jednak
pro ty veliké zázraky, které je od té

svržen a z jednoho žaláře do druhého
veden byl, až konečně ve Valencii,
městě jižního Francouzská, zemřel, město
pak Řím se za republiku prohlásilo. -—
V těchto bouřlivých a žalostných dobách

před loupeživostí nových vládců jistá a
bezpečná; i chrám Araceli, jak tak mnohé
jiné, byl spolu s příležícim klášterem,

i z něhož 20. července téhož roku všickni
Jak tento zázračný obraz z velikého řeholníci vypuzeni byli, k světskému

užívání svatokrádežně obrácen. Cokoliv "

v tomto kostele drahocenného bylo, všecko
stalo se obětí a kořistí loupuživých a ne
nasytelných lidí; i kaple sv. Heleny byla
sbořena, aby nádherné sloupy z kovu od

? veženy byly-, ba ani popele a pozůstatků

doby, co ten svatý obraz do Říma při- ;
* a rakve zotvírali a oloupili mrtvoly,nešen byl, daleko široko známým učinili,

jednak pro ty ustavičně milosti, jež Pán
J ežíšl dělovati ráčil každému, kdož se mu
před tím obrazem odporoučel. Svědkem
toho jsou ty nesčíslné zaslíbené d'a-ry,
korunky a jiné drahocené předměty,
kteréž bylo viděti na oltáři tohoto bož
ského dítka. V tom ohledu zaslouží zde

podotknuto býti, co zbožný dějepisec
Gianini r. 1797. napsal: „Tato zázračná
socha bývala povždy se zvláštní po—ov;

zemřelých nenechali v pokoji; i krypty

cokoliv měly. Také svatý obraz dítka
Ježíše upadl do rukou oněch surovců;
tito neměli na tom dosti, že se mu co
nejhanebněji rouhali ?.jemu všecky draho—

3 cenné předměty pobrali, jimiž jej byla
zbožnost věřícího lidu během tolika let

obohatila, nýbrž pekelnou žádostí již byli
i na tom, jej do ohně uvrhnouti. Avšak to

božností od obyvatelu rimských ctěna, avll
později byla od lidu věr1c1hoobohacena
drahocennými obvinky a stužkami na
krk a rozličnými drahokamy; ano až
podnes den co den ji ozdobují vždy hoj
nějšími oběťmi a dary, a to v té míře,
že jest'ji nyní viděti okrášlenou sma
ragdy, safíry, topasy, amethisty, diamanty
a jinými drahými šperky; mezi těmi za—
sluhuje zvláštního povšimnutí jedno od
neznámé osoby darované roucho z patero
látek, ozdobené 162 diamanty ve stříbro
zasazenými, v ceně 580 skudů, to jest
dle našich peněz 1276 zlatých.“

Než tu se přiblížil ten nešťastný
rok 1798., kdež nepřemožitelný papež a
mučeník víry, Pius VI. se svého trůnu

nedopustil Bůh, aby se tak hrozný zločin
: spáchal; neboť právě v tom okamžení,

když tento svatokrádežný ohavný skutek
spáchati chtěli, přišel,zajisté ne bez zvlášt
ního řízeníBožího, na štěstí jeden počestný
měšťanřímský, jménem Severin Petrarka,
do tohoto znesvěccného kostela. Vida, co
se děje, chtěl tento nábožný měšťan
svatý obraz z rukou bezbožníků vy—
trhnouti a zmužilostí křesťanskou do
mlouval jim, aby ten obraz nešpálili.
Vykoupiv si jej pak za drahé peníze,
s radostí velikou jej s sebou vzal a dal jej
k opatrování své dceři, která byla v klá
šteře klarisek u sv. Kosmy ve Trastevere

Šve vychování, kdež také v několika letech
' svatými sliby se Bohu zasvětila.

Tato'nábožná dcera a tyto řeholnice
přijaly _náš drahý poklad jako velikOu



milost Boží a s největši horlivosti a láskou
ozdobily jej novým rouchem ze stříbrné
azlaté látky zhotoveným apostavily svaté
sošcekorunku stříbrnou na hlavu. V tomto

klášteru zůstal pak náš tak podivně za
chovaný obraz jeden rok a pět měsíců,
až se totiž františkáni opět navrátili a
svůj kostel Araecli nazpět dostali, který
na slavnost neposkvrněného početí blah.
Panny Marie r. 1799 opět posvěcen a ke !
slavení služeb Božích otevřen byl.*)

Pobožnosť Rímanů k tomuto bož

skému dítku se nikdy nezmenšila, ano

*) P. Antonio da Cipressa „Discorso storico
intorno la prodigiosa Efíigie di Gesů Bambino.“
Roma 1861, pag. 58.

i

Ímohli se opět synové sv.
Š

;

l

—1

čim smutnější a bídnčjší časy nastávaly,
tím více se oživovala. A vskutku sotva

se ten svatý obraz opět na oltáři svém
objevil, již všichni, jak Sprosti tak i vzne-'
šení, připomínajiee si ty mnohé dary a
skvosty co památky milosti od Jezulátka
obdržených, a vidouee jej tak bohatých
darů oloupenóho, jako o závod skládali
znova na jeho oltář hojné dary &oběti.
Když pak nešleehetný utiskovatel svaté
církve bídně klesal a sv. Otec Pius VII.
24. května 1814 do Říma se navrátil,

Františka
Asiského okolo božského dítka v Araceli

shromáždíti a k jeho poctě velkolepé
slavnosti jako za prvějších dob slaviti.

(Dokoučení.)

Naše píseň.
*dyž se naši praotcově
chystali do války,

'ěetně z blízka, z dálky
scházeli se hrdinové.

Než do boje
spěly

chrabrě voje,
pěli:

„Svatý Václave!
vévodo české země,
kníže náš!
Pros za nás Boha,
svatého Ducha,
Kyrie elejson!“

Když nepřítel chrlil zkázu
v tábor českých synů,
modlili se k Hospodinu,
a svatému kc obrazu

na praporu
zřcli,

v plném sboru
hřměli:

„Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě;
nedej zahynouti
nám ni budoucím
svatý Václave!
Kyrie elejson!“

Dřív než v sněmu rokováno,
co je vlasti k blahu
aneb na. výstrahu
zlo do kněh zaznamenáno,

hlasy vážné
děly,

prosby snažnó
zněly:

„Pomoci tvé žádáme,
smiluj se nad námi;
utěš smutné,
zažeň vše zlé

svatý Václave!
Kyrie elejson!

Tato zbožných předků píseň
budiž písni naši;
jeť nad jiné krasší,
mírní holy, plaší tíseň.

Učiž matka
děti,

slova sladká

pěti:
„Svatý Václave!
\'évodo české země,
kníže náš!
Pros za nás Boha,
svatého Ducha!
Kyric elejsonl“

Jan Ježek.
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O rozšiřovam svate vnry po celém světě.

J e-li duše vzácnější než tělo, jest také život a blaženost“její daleko vzácnější
'života pouze tělesného. Život duše jest světlo pravé viry, jest světlo pravdy, na
tom tedy musí nám býti nejvíce zaleženo a zajímati nás musí, nacházejí-li se
i ostatní lidé, na světě ve světle pravdy božské, totiž ve světle sv. náboženství
křesťanského. K tomu směřují následující úryvky.

Jaký jest stav náboženství po celém světě _
bude nejsvětější jeho vůle, aby všichni

: lidé přivedeni byli na víru pravou.
a jaká je v tom vůle Boží?

Na celémsvětěje asi 1400 milionů
lidí a z těch je asi 215 mil. křesťanů
katolických, z ostatních 1205 mil. je
velika většina pohanů ——na 900 mil. —,
zbývajících pak 305 mil. připadá. na
mohamedany, židy, protestanty a
rozkolníky. Tolik tedy ještě milionů
lidí „ve tmě sedi a v stínu smrti,“ nebo
tráví život v bludech neb odtrženo je od
viditelné hlavy církve Kristovy!

Může-li křesťan mysliti, že Bůh tomu
tak chce? Zajisté že nemůže. Ba naopak
Bůh chce, aby všickni lidé přivedeni byli
k poznání" pravdy, aby bylo jedno stádo
a jeden pastýř; proto také božský Spa—
sitel přikázal apoštolům: „Jdouce učte
všechny národy, křtícc je ve jménu Otce,
i Syna, i Ducha svatého: uč' e je za—
chovávati všecko, „cožjsem koli přikázal
vám.“ (Mat.28. 19, 20.3 Apoštolové příkaz
ten Páně také plnili horlivě a neohroženě
a raději životy své obětovali, než by se
povinnosti své zpronevěřili. Tuto vůli
Boží povždy plnila taktéž církev svatá.
nedadouc se ani nejkrutějšími pronásle
dováními apohromami od úkolu svého
zdržeti.

Že však nicméně posud je tolik lidí
ve bludech a nevědomosti, toho vina je
na straně člověka. „Na světě byl . . . a svět
ho nepoznal. Do vlastního přišel, a svoji
ho nepřijali,“ čteme v evangeliu sv. Jana.

Ale Bůh, jakkoli tolikráte již zlobou

povždy tedy až na konec světa jest a

Jakýmijsou pohané a bludaři?
Bůh chce hlavněproto, aby všickni

lidé přivedeni byli na pravou víru, aby
všickni ho poznali za jedině pravého
Boha, stvořitele nebe i země a Pána
všeho tvorstva, aby ho ctili, milovali ajemu
sloužili, “ale také proto, aby všickni

. lidé byli spasení.
Stav tedy oněch lidí, kteří žijí v ne

věře a bludech, jest ve mnohé stránce
" neblahý.

lidskou pohaněn, přece pro milosrdenství ';
své neodvolal příkazu svého: „Jděte do ;
všeho světa, učte všechny národy“ _;

Ovšem netřeba nauku církevní:

„Mimo církev není spásy,“ bráti v tom
smyslu, že všichni budou zatraceni, kteří
nejsou údy církve viditelné: tomu církev
také nikdy neučila; _jetím jen řečeno, že
každý, kdo vlastní vinou stojí mimo
círk , kdo vlastni vinou nemá. pravé
víry, bude zatraccn. Naopak mohou ti,
kdož bez vlastní viny nejsou údy církve
viditelné, ale upřímně po pravdě se snaží,
dle poznané pravdy žijí, hlasu svědomí
svého poslouchají, -— tací mohou dojíti
spasení; ti jsou také údy církve, ale
neviditelné.

Třeba však nelze pohanům a blu
dařům naprosto upírati spásu věčnou,
zdaž lze také doufati, že ji vždy do—
sáhnou? Nikoliv. Dlužno připustiti, že
právem strachovati se jest o spásu jejich,
neboť následkem porušené přirozenosti
lidské a mnohých okolností života malo
kdy naplňují zákon přirozený. Připo
meňmež si jen časté hubení dítek 11po—
hanů; nejedná-liž se v tom případě proti



zakonu přirozenému? A ve mnohých
jiných věcech není to o nic lepší!

Je-lí katolíkovi podpíranému tolika
milostmi bojovati boj tak těžký s tělem,
světem a ďáblem, oč více jest se strache—
vati o spásu těch, kteří se milostem těm
aspoň u rovné míře netěší? .

A jaké jest postavení pohanů na
tomto světě? Nad míru žalostné. Vylíčíme
jej několika rysy.

Misionařjeden, jenž na severu Ame
riky hlásal lidu evan—

[bí]

Celé dědiny se zapalují aýohyvateló
schytají; starci však & mrzá-ci bývají
povraždění, proto že jsou ku práci ne
schopni. Kojenec byva nemilosrdně od
tržen od prsu matčina a modle za oběť
přinesen.

Lidé takovým aneb onakým způ
sobem zotročení bývají pak hnáni na
velké trhy otroků. Ženou se tam nic
jinak než hovada, leda že se s muži,
aby na cestě ncunikli, ještě hůře nakládá.

než s hovady. Když
gelium spásy, svědčí
takto: „Ženy, kte—
rými všude , kde evan
gelium nevládne, se
povrhuje, cítí, že při—
nesena jest spása
hlavně pro ně. Byloť
u národů těch v oby—
čeji, že ženy směly
pojídati zbytky teprv
tehdy, když byli na—
krmení honící psi.
Tak s nimi bylo na
kládáno; nyní však
po obrácení na víru
považuji se již za
manželky a matky.“

V Africe jsou ne
sčetné kmeny čer—
nochů, kteří uctívají

jsou obtíže cesty pře—
konány a ubozí otroci
na trh přivedeni, če
kají je tam nove
ústrky &útrapy. Po
dívejme se na tak0vý
trh v Egyptě! Dům,
v němž se otroci pro
dávají, jest divná ja
kási směsice dvorů,
stájí, světnicajiných
místností. U vchodu

již viděti rozestaveno
„zboží“ (otroky.) —
Otrokář vítaje pří—
chozího zve ho, aby si
prohlédl „el farehaht“
(mladou zvěř.) I jdou
pak spolu prohlížet
otroky. Nicnedbajíce

fetiše. (Fetiš jest
tolik co modla. Fetišem může se státi

všecko: poleno, kamen, strom, krokodil,
had atd.) Černoch uctívá svůj fetiš a
utíká se k němu v každé nesnází a práci,
při čemž mu přináší hojné oběti: rum a
víno palmové, olej a žito, kozy a ovce;
obětí však fetiši nejmilejší jsou lidé. Proto
se fetišům nejčastěji obětují zajatci. Kra—
lové ašantský a dahomeyský proto davaji
zajatce hromadně vražditi. V Africe pa
nuje také hnusné otroctví. Konají se
tam hotové hony na otroky. Očitý svědek,
vyslanec anglický Harris, vypravuje toto:

staří nebo pohlaví
káží otrokům ukázati zuby, aby se
z nich jako u koní mohlo souditi na
stáří a schopnosť otrokův; ubozí otroci
musí sebou kroutiti, aby okázali svou
ohebnost.

Ještě hůře nakládá se s otroky na
trzích dále k jihu ležících.

V Egyptě samotném jest na 50.000
otrokův a nesčetné jest množství těch,
kteří bývají odvlečeni do Cařihradu a
vůbec do Tureck: , do Asie a jinam. Dle
spolehlivých zpráv dostupuje počet těch
nešťastníků na 600.000 osob.
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Odkud kync pomoc? 'Ncchť ohra
címe zrak svůj v pravo nebo v levo, ,
neviděti odnikud pomoci, leč od kře
sťanství. Kamkoliv křesťanství vnikne,

tam proniká duchem lásky všechny po
měry, láme okovy otrocké a oživuje vše,
cohnilo. Rovněž tak polituje katolík, který
jest si vědom dober a milostí od církve
mu skýtaných, ——polituje jinověrcc,
kteří toho všeho postrádají. Platit o nich
výrok hraběte de Maistre: „Jakož mimo
církev není spásy, tak mimo pravou
církev není ani radosti, není pravého
pokoje ani v životě ani při smrti; za
všech důležitých okolností životních skýtá,
církev věřícím útěchu, které jinověrci
postrádají.“

2. Lze-li nám katolíkům býti lhostej
nými vidoucím, že jest tolik milionů
lidí, kteří Boha buď ani neznají, nebo

ve blndech žijí?

Nebylo by to dobrým znamením,
kdyby tomu tak bylo. Bylot' by na jevě,
že nemáme lásky ani k Bohu ani
k bližnímu. Kdo miluje Boha, toho rmoutí '
myšlenka, že je tolik lidí, kteří ho neznají
a tedy ani ncctí a nemiluji, a proto Í
modlí-li se: Posvěccno budiž jméno Tvé,
prosí z hloubi srdce svého, aby Bůh

všudy. — Také láska blíženská toho
vyžaduje. Vždyť milovati bližního svého ;
ješt přáti mu ze srdce všeho dobrého a
tedy přáti mu i zdroj všeho dobra pro
čas a věčnost, a tímto zdrojem jest
pravá víra. A jen o tom, kdo takovou
lásku blíženskou v srdci svém chová,
lze říci právem, že mu ze srdce vroucného
řine se modlitba: Přijď k nam království
Tvé. Střežme se tedy, abychom nebyli
lhostejní k osudu nevěřících a bloudících
bližních svých, neboť tím bychom dávali
na jevo, že v nás není lásky ani k Bohu
ani k bližním našim.

3. Lze-li pak věřícím učiniti něco pro
obrácení nevěřících a jinověrcův?

Odpovídáme: Ano a sice velmi mnoho.
Mohouť modliti se na úmysl ten, aby
Bůh vzbudil v lidu svém misionáře hor

livé. „Žeň sice mnohá jest, ale dělníků
málo. Proste tedy Pana žně, aby vyslal
dělníky na vinici svou,“ praví božský
Spasitel všem věřícím. Mohout' se modliti
věřící, aby Bůh žehnal pracím misio
nářů; mohou se modliti věřící, aby Bůh
otevřel srdce nevěřících a jinověrců ku
přijetí víry pravé, aby jim dal Bůh sílu
překonati zmužile všechny překážky
v cestu se stavící. Hle, toť všechno je
dílem milosti Boží a čím více se budeme

za milosť tu modliti, tím více bude po
kračovati obrácení pohanův a jinověrců.

Ale ještě něco mohou katolíci činiti.
Mohou podporovati misie příspěvky
peněžními. Vzdělánímisionářů,jejich
cesty do dalekých a nepřístupných krajin,
vypraveni jich a zásobení stojí peníze,
a mnoho peněz. A když došel misionář
na místo určené, naléhají naň nové po
třeby. Z pravidla totiž přichází k lidem
naprosto chudičkým, jim hlásá evangelium
a jest mu o ně pečovati. Co může žádati

, za podporu od nich? A přece jest mu
_ _ stavěti místo pro bohoslužbu, sobě obydlí,

poznán byl od lidí všech, aby nej-:
světější jméno jeho byloctěno vždy a

školu atd.

Kdo tedy misionáře peněžitě pod
poruje, pomáhá také k obrácení pohanův
a jinověrců. Ale nemysliž někdo, že se
na něm žádá. mnoho, ba právě naopak o
malé příspěvky tu běží na předním místě.

4. Vznik „Díla rozšíření víry.“

V Lyoně ve Francii založeny byly
spolky k podpoře některých misií v Asii
a Americe. % počátku ani nevěděl spolek
0 spolku; proto že však příspěvky jejich
k témuž účelu se obracely, nemohl na
dlouho jeden druhému zůstati tajný a
z'věděvše o sobě Spojily se v jeden spolek
díla rozšíření víry.
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Pani Pelitová ztra-tivši na. Ostrově

St. Domingo muže a bratra, odebrala se
se do Baltimore ve Spojených státech
amerických, odtud však přišla r. 1803
na. vyzvání příbuzných do Lyonu. Odtud
dopisovala si s misionáři ve Spojených
státech, zvláště pak s H. Flagetem, p:
tomním biskupem bardstownským a H.
Dubourgem, později biskupem
orleanským.

Oba tito misionáři stavše se biskupy

„(“-“'

museli rozsáhlá. biskupství teprv zařizo
vati a nemajíce žádných prostředků byli
nuceni obrátiti se na své známé a přátely.
Paní Petitová je po mnoho let co nej
zdárněji a nejúčinněji podporovala. Za
sýlala nádobí kostelní i peníze sebrané
ve sbírkách od ní uspořádaných.

Když se r. 1815 nejdůst. p. biskup
vracel-z Říma., zastavil se v Lyonu, chtě
uvésti ve sbírky ony větší pravidelnost.
Ale úmysl jeho nezdařil se tak, jak si
přál. — Na sklonku r. 1820 přišel do
F raneie generální vikář new—orléanský,
abbé Juglesi. Mladý tento Vlach získal

. si brzo všeobecné přízně, ba byl uveden
i ke králi Ludvíku XVIII. a princům
královským, kteréž získal pro věc misií.
Ba dostalo se mu i doporučujíeího listu
ku sjezdu knížat v Lublani (1821).

Cestou zdržel se v Lyonu a. odevzdal
paní Petitové psaní od biskupa Dubourga.
Po tři dni, co tam meškal, radil se s paní
Petitovou a synemjejím, Didierem Petitem,
jak by se dalo uvésti ve skutek, že by
se skládal roční přispěvek.

Abbé J uglesi odebral se pak z Lu
blaně, kdež velkou vzbudil pozornost'

v

u knížat shromážděných, do .llima. Roku
následujícího (1822) vrátil se do Lyonu,
aby plán, který zatím byl s D. Petitem
umluvil, ve skutek uvedl. Záměr byl
takový, aby se použilo vhodného oka.
mžiku, kdy všeobecný byl zájem pro
misie probuzen, aby se ho použilo k za
ražení nového spolku. Za tím účelem měly
býti nejvznešenější osoby pozvány k po—
'adné schůzi ke generálnímu vikáři new
orleanskému. Když tak D. Petit dobro
činné osoby ke schůzi sezvával, setkal
se na. ulici s přítelem svým Benediktem
Costou. l vyložil mu stručně, oč běží a.
zval ho ke schůzi.

„Přijdu,“ vece Coste, „když se jedná
oprovedenídíla, kteréž by bylo roz
šířeno po všem světě.“

„Toťmáte šťastnoumyšlenku,“ pravil
na to Petit, jakoby mu náhle- nová my
šlenka byla hlavou probleskla. „Jsem
s tím srozuměn a jist, že dojde všeobec
ného souhlasu.“

Na druhý den, bylo to v pátek dne
3. května 1822, sešlo se několik osob
v obydlí abbé-a Juglcsa. Schůze počala.
vzýváním Ducha sv., načež jal se mluviti
abbé J uglesi líče úchvatně potřeby misií
a zvláště oněch v Lousianě a. na. konec

navrhl zaraziti v Lyonu spolek, kterýž
by po Všechny česy podporoval
misie po veškcrém oboru světa.

Návrh ten jest od shromážděných
přijat. Na to byly od zvláštní rady sta.
novy vypracovány, které došly též svého
stvrzení.

(Pokračování. !
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Památce M. Marie Eleonory, roz. Fellerovy.
'fžolestnou a velmi citelnou ztrátu
É utrpěl konvent řeholnic řádu
U sv. Veršily v Hoře Kutné;

neboť po krátké sice nemoci, avšak
předcházejícím delším ehuravění
zesnulá v Pánu dne 4. dubna t. r.

když r. 1880 po úmrtí nezapomenutelné
velebné matky M. Augustiny důvěrou ře
holnic za představenou konventu zvolena
byla. Obě tyto šlechetné duše staly se
r. 1857 ve spojení s paní A. Dcnglerovou,
chotí c. k. nadvládního, anaž na poděko

velectih. velebná matka, máteř Marie ;
Eleonora, rozená Fellcrova, která pro
skromnost? a mateřskou péči o své du—
chovní dcery, jakož i pro svou lidumilnosť

|

G

a dobročinnost v celém městě nejvřelejší ;
úctě a lásce se těšila. Úcta ta projevena
byla všeobecnou soustrastí při slavném
pohřbu dne 5. dubna odbývaném, jehož 3
se súčastnili. pan purkmistr Dr. Říha .
s radou městskou a s členy zastupitelstva.
obecního, c. k. okresní hejtman i druzí
o. k. páni úředníci okres. hejtmanství,
sbory professor—ské obou středních škol,
sbor učitelský s mládeží a přečetné
množství obyvatelstva všech tříd a stavů,
jakož i sbor dobrovolných hasičů.

Zesnulá narodila se 13. ledna 1813

(tedy v týž den co Jablonský) v Kouřimi
z velmi vážené rodiny měšťanské. V šest—
náctém roce věku svého vstoupila do
kláštera voršilinského v Hoře Kutné. Po

dvouleté soukromé přípravě k úřadu
učitelskému a po zkouškách učitelských
v Hradci Králové odbývaných přijala
roucho klášterní dne 25. října 1831.
Sliby řeholní skládala v den zasnoubení
blah. Panny Marie roku 1837. Na roli
školské pracovala s pílí neunavnou a
s výsledkem téměř nepřekonatelným
celých 49 let, jsouc obdařena výtečnými
vlohami duševními jakož i neobyčejnou
sběhlostí a vynalezavostí v pracích
ručních. Z oblíbeného živlu školního vy
rušena byla 1112roku před svou smrtí,

vání Pánu Bohu, že manžel její-z těžké
nemoce se pozdravil, trvalou památku
zůstaviti chtěla, zakladatelkami „Spolku
dobročinných paní,“ který již po celé
čtvrt století blahodárně působí a každo
ročně v den sv. Alžběty chudé dítky
školní teplým šatstvem poděluje.

K slavnosti této sepsala ctihodná
matka Eleonora několik divadelních her .
pro dívky přiměřených, kteroužto milou
zábavou k rozmnožení členů spolku zna
menitě přispěla. Bůh budiž jí odměnou
za každý dobrý, šlechetný skutek! —
Ze spisků jejich vyšly tiskem: „Slepý
houslista,“ „První kostel v kní
žetství kouřin1ském,“ „Svatvečer
zlatě svatby,“ „Koncert,“ aneb:
„Lépe dáti než bráti“ (tato poslední
v obou zemských jazycích); v rukopise
zůstaly: „Babiččin svátek,“ „Starý
ostrostřelec,“ aneb: „Nový prapor
sboru ostrostřeleckěho,“ „Paní
správcová“ (tato též v jazyku ně
meckém),„Eine Tasse Biersuppef 
„Bůh jest ochranou svých věr
ných“ a jiné.

Hospodin odplatiž jí životem věčným
a její příklad vzbudiž hojně věrných ná
sledovnic v životě řeholném a ve vycho
vání n'aší mládeže, jejichž láska k Bohu“
skutkem by se jevila upřímnou, činnou
láskou k národu a vlasti, jak to zvěčnělá
byla vždy osvědčovala. Požehnaná budiž
její památka!
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dyby l-lospodin ncdokazoval skutky,
co svaté evangelium hlásá 0 Jeho
dobrotč a milosrdenství ——zároveň

ale i 0 Jeho svatosti a spravedlnosti,

byli by častečně ospravedlnění mnozí

ncvěrci; tak ale působí Bůh až podnos

jako působil před časy a především

tu pravdu dokazuje zřejmými, až i

zžLZ'a-čnými skutky, že vždy hotov
\; jest vyslyšeti, kdožkoli důvěrně, se

vší pokorou a oddaností vzývá Jeho

svaté jméno. To dosvědčují i následující dopisy:

Z Hněvčevsi. Předněkolikalety :
udělal se mi boláčck'na nose a poznenahla
se šířil; mne neobtěžoval leč obavou,

a svaté Panně a mučenici Filoméně,
jakož i pro povzbuzení důvěry jiných,

_ prosím za uveřejnění této zprávy.
aby se snad z něho nevyvinul neduh Z
těžký, a pak že jiným snad byl na
pohoršení. S usmyslil jsem sobě vykonati
devítidenní pobožnosť na úctu Panny
Marie, abych toho neduhu ——byla-li by
v tom vůle Boží ——sproštěn byl. Avšak
když jsem k vykonaní té pobožnosti
poprvé poklekl, z celé duše zatoužil
jsem sproštěn býti jiného neduhu, který
mne skoro po 40 let zvláště při konání
služeb Božích ncvyslovitelně obtěžoval.
I prosil jsem s pevnou blažící důvěrou
a s plným odevzdáním se do nejsvětější ,
vůle Boží blahoslavenou Rodičku Boží,
sv. Josefa a sv. Filomenu za jich mocnou
přímluvu za. odvrácení toho těžkého
neduhu, a hle již tomu přes rok, co jsem '
té těžké rány nepocítil. ——Letos teprve ,
vykonal jsem devítník na úctu Rodičky ,
Boží, abych za přímluvou J ejí, sv. Josefa
a sv. Filomeny sproštěn byl toho bolaku. i
A hle Bůh dal lékaři najíti pravého

obrátiti, ale vše marně. Konečně mněprostředku a jsem vyhojen.
Plním timto svůj slib a pro příslušnou

vdečnou poctu bl. Rodičcc Boží, sv. Josefu ;

Ze Sedlišť ve Slezsku. Vdova
jista poukázana se svou dcerou na výživu
z práce trpěla od delší doby na náramně
bolení hlavy. Ke konci minulého roku
seslal jí i dceři Bůh ještě jiný těžký
kříž, totiž jistý druh tělesného těžce
zhojitelného neduhu. Plny důvěry konaly
devítidenní pobožnosť k Panně Marii,
k nejsv. Srdci Pána Ježíše i k sv. Josefu;
a hle, matka osvobozena od dlouholetého
bolení hlavy a obě zmíněného neduhu
zbaveny děkují s vroucností těm třem
nejsv. Srdeím za nabyté zdraví a věnují
jim na dale svou zbožnou důvěru a
nejvřclejší úctu. Tímto činí slíbené
uveřejnění ve „Škole B. Srdce Páně.“

Z Čech. Osudnou nehodou přišel
jsem v prvních letech k značnému úrazu.
Smutně jsem pohlížíval v budoucnost
uvažuje ty obtíže, které od nynějška mi
v cestu se postaví. Dlouho jsem přemítal
a hledal rady, kam a jak bych se měl

napadlo, abych se obrátil na božské
Srdce Páně a jemu-svou strast“ a bídu



požaloval. [ odporuči! jsem se za přímluvy
bl. Bohorodičky a sv. Josefa jeho vše
mohoucí ochraně a otcovské péči, číně

upřímný slib, že, bude-li má prosba

1 (i.-l

vyslyšena, tuto milost“ v několika listech
jeho úctě zasvěcených uveřejním. Račte *
tudíž důstojný pane, těmto řádkům
laskavě ve vašem ct. listu mista popřáti;
jsout' nejen vřelým díkem, nýbrž spolu
i novou prosbou k božskému Srdci,
aby těch milostí, které mi uštědřilo, i
ponechalo na dále a dovršilo započaté
dílo. Hle během času úraz se aspoň
poněkud umírnil, poměry se tak utvářily,
že se mi pokojnější budoucnost otvírá !
a že jsem nastoupil dráhu neb spíše byl 
jsem uveden na ni patrným božským
řízením, po které již bez překážky budu
moci působiti, jak pevně doufám. Dejž
Bůh mílosrdný!

Z Olomouce. Již dávno byla
jsem slíbila oznámení obdržení jisté
milosti a ač jsem s tím až dosud váhala,
dosahovala jsem opět nové a nové. Nuže

Z Bukol-nice. N. děkuje _Bož.
Srdci a milostné Matce Boží za vyslyšení
prosby; když vykonala devítidenní po
božnosť, náhlou změnu a úlevu bylo
pozorovati. Srdečný dík za to!

-Z farnost-í Frýdecké. Jistá
osoba vzdává díky B. S. P. Ježíše, ne—
poskvrněnému Srdci Panny Marie, sv.
Josefovi a sv. Antonínu za uzdravení
nemocného otce; '

z Nových Hradů “ Vyso
kého Mýsta. Pět osob děkuje nej—
sladšímu Srdci Páně za vyslyšení jejich
proseb. — Odjinud ohlašují nám díky
za šťastné zachránění života matce i

dítku; podobněz Prahy vzdává jistá
čtenářka díky B. S. P. a M. za_vyslyšení
v důležité záležitosti.

Z Moravy jistá F. L. vzdává
: vroucí díky nejlask. Srdci P. Marie za

tedy nyní plním svůj slib děkuji tisíckrát ;
nejsv. Srdci Ježíšovu, sv. Dominiku a
sv. Alfonsu, sv. Kateřině Sienské a sv.
Barboře, ku kterým zvláštní mám úctu,
a sice: 1. za přijmutí do řeholy, 2. za
šťastně přestálou zkoušku a 3. za opětné
ozdravení z těžké nemoci.

Z hor děkuje jistá rodina za vy

a vzdává díky sv. Antonínu; sv. Josefu,
nep. početí Panny Marie, andělu strážci a :
b. Srdci Páně za jmenovanou pomoc ve :
velmi důležitých potřebách. Jestiť to opět

zachránění od pomatení smyslů.
Z Jablunkova dělujejistá kan

didátka kláštera Alžbětinek za milost

přijetí do řeholy vzdor mnohým pře
kážkám.

J. K. z Kokor děkuje božskému
Srdci Páně a Panně Marii Filipsdorfské
po vykonané devítidenní pobožnosti za
úplné uzdravení z velmi těžké a ne

. bezpečné nemoci.
zaZ Rožnova děkuje B. J.

, uzdravení z duševní choroby a odporučuje
slyšení modlitby ve třech záležitostech :

: k nejsv. Srdci P. Ježíše, k P. Marii a

o doklad více, že pravdivá jsou slova
Spasitelova: „Proste abude vám dáno.“

Z Nl. B. Byla jsem z veliké tísně
a úzkoSti v jistých dvou velmi choulo
stivých záležitostech; milostí B. S. 1).
a mocnou přímluvou P. Marie Filips—
dorfské a Pěstouna Páně jsem vysvo
bozena, začež vroucí a vděkuplné díky
.osměluji se v ct. časopise Vašn. uveřejnití. :

všem sklíčcnym, aby s důvěrou se obrátili

sv. Josefu.

Z Hradce lírúlové děkuje
vroucně Panně Marii N. N. za. vyslyšení
prosby a vytrhnutí z velké nesnáze.

Z Loučan děkujcjistá osoba, že
na přímluvu P. Marie a sv. Cyrilla a
Methoda Bůh povolal k sobě dvě dítky
smrtí tichou a blaženou. Když smrť jest
nevyhnutelná, aspoň si vyprosme ji bla—
ženou a méně trapnou. ——Rovně vzdávají
díky podle slibu učiněného'z Ouj ezda
u U. B. a z okolí Dubského.



„'a štěstí kmítem pílí neunavnou
'. Zabíháš \“ světa pusté končiny,

Y propasti noříš se a hlubiny
\'žd_v novou naději a vczdy marnou!

Po lásce čiste, neumorne toužíš,
Jež by ti blaha číše skytala
A na dráhu ti růže s_vpala —

O marně pro ni v životě se soužíš!

Neb blaženosti čistě zde nestává!
Ji od zlata ty nikdy nečekcj.
Ni po lásce a kráse netěkej,

Jež jako květ po mrazu opadává.
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Pra-vola
\'šak jeden jesti přece blaha pramen,

(lo těehu leje \“ tvoji prázdnotu
A oživuje tvoji samotu

Svatého ohně v hruď ti vrhá plamen.

Z odvěěnc pravdy onen zdroj vyvírá,
.-\ pravda sama unáší tebe výš
Y nadhvězdnou slasti neurčitých říš,

A slzy z oka temného tí stírá!

A nech ti dobrý los, nech zlý ti padl,
'l'a svatá pravda u tě v_vtrvá,
Byť se ti zloba smála trkavá,

A každý květ. radosti tobě svadl!

' V měsíci květnu

modleme se za odvrácení neznabožstvi ze společnosti lidské.

Nebylo snad nikdy tak všeobecně, s takovou rozvahou, tolikcrými pro
středky bojováno proti víře, jako za dob nejnovějších. Revoluční směr jest hlavní
známkou naší doby. Úplnýr převrat všech věcí, všeho pořádku již počal na všech
stranách, jenom ta trocha víry ještě zabránila, že není dokonán. Do víru vášní
a bludu, což se považuje jediné za pravou vzdělanost-', ztrženy jsou téměř celé
třídy společnosti a proud nevěry rozlévá se. víc a více. A odkud to? Ti, kterym
nejvíce natom hrozném převratu světovém záleží, usilují nejvíce, aby víra v Boha
zahynula úplně, aby panovalo uplné beznabožství, úplná zvířeckosť. Ta. zhoubná
jejich propaganda působí všude, v městech iv tichém zákoutí na venkově; působí
rozličnými škváry, knihami špatnými, novinami, afmnoho též i vyučováním ve
školách. Či není celý svět zaplaven krvavými romány, v nichž zaslepení spisovatelé
hanu kydají na Boha, víru a celé náboženství? Či nejsou po celém světě rozprostřeny
noviny, z nichž jediných mnohý svou neznabožskou čerpá moudrost? A jaké jest
ve mnohých školách vyučování, kdež o náboženství není ani zmínky, kdež samé
neznahožske knihy zavedeny jsou? Z toho ze všeho nemůže pocházcti nie, leč
čiré neznabožství a. z něho největší záhuba lidí.

Nesčíslné bludy a nejhorší bájky o pravdáeh nejpotřebnějších se rozšiřují
mezi lidem věřícím, že se zdá, jakoby lež trůnila nade vším. Převrácenosť svůdců
dosáhla již stupně nejvyššího, aproto zapotřebí, aby tě záhubě hráze se postavila,
totiž vroucná modlitba. Svůdcové toho Boha., jenž jest každému křesťanu vším,
zapírají. Oni neznají jiné mravouky leě tě, která podkopává všecky povinnosti
k Bohu abližnímu, zavádí autoritu ne jinou leč pěstí, autoritu moci a síly osobní.
Všimněme si jen těch nových školních zákonů ve Francii. O Bohu, o kříži nesmí
býti ani zmínky. Každý má byti beznábožensky vychován. Právě ti, jenž by měli
velebnost' božskou do srdcí mládeže vštěpovati, podvrací ji úplně a vštěpují hned
z mládí do každého lživou svobodomyslnosť. Vtom smyslu se vychovává mládež,
v tom smyslu dávají se zákony. Ale kam to dospěje?
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Neznabožstvi hájí se nyní netoliko zákonem, ale má ještě větší a mocnější
přátely, tak že se mnohý právě tím chlubí, že je neznabohem. Jestliže ale vysoce
postavené osoby, které mají vlásti městům, krajům a zemím, chlubí se býti
ncznabohy, co teprv říkají jiní lidé! Zvláště neznabožství pěstují zednáři svobodo
myslní. Oni nenalézají tolik a takových překážek, jako hlasatelé viry pravé.
Ajak si chytře při tom vedou? Počínají své zhoubné símě rozsévati hned v útlém
srdci mládeže! A čemu se učí mládež? Mnohému se učí, co ani nevím, ale to
vím dobře, že se učí nevěře a pohrdání vším, co svatého jest. Pohrdá vším,
počínaje od velebnosti božské. Učí se pohrdati Bohem, jeho zákonem, jeho sliby
a hrozbami; učí se smátí se nebi i peklu; učí se nenáviděti církev, kněze, sluhy
její. A takové símě nese jedovaté ovoce.

Dítko nemající úcty k Bohu, nemá ji ani k sobě samému; hoví náruži
vostem tělesným a snižuje se až pod to nerozumné zvíře a nemá úcty ani bázně
ke své duši, k zákonu Božímu ani před soudem, jemuž neujde nikdo.

Na tom není ještě dosti. Takové dítko nežnabožské pohrdá všemi, nenávidí
všecky ostatní lidi; nenávidí své rodiče, neuznává nad sebou žádnou otcovskou
ruku, chce míti svobodu, jho poslušnosti jest mu nesnesitelno; jako zuřivý tygr
nedá se zkrotiti, tak i takové dítko bez Boha vychované užírá ruku, která je krmí.

, Zároveň se svými rodiči, ba ještě více pohrdá a nenávidí to dítě své učitele,
a to jest ovoce beznahožského vychování. Porovnáme-li zbožně vychované dítko_
s takovým beznábožensky vycválaným, jaký to veliký rozdíl! A což až to dítko
doroste, co potom? Ach, pak teprv oddá se těm nejhanebnějším nepravostem, pustí
uzdu svým náruživostem, 'chce míti svobodu, neuznážádné moci nad sebou, nebude
míti žádné poslušnosti, žádného zákona, žádného pořádku, stane se hotovým
revolucionářem, jakým jej chtějí míti zednáři. Již sám neznaboh Voltaire pravil,
že nechce žíti uprostřed lidu neznabožského. A Robespierre, ten krvelačný ukrutník,
vyslovil se r. 1793 před národním konventem v Paříži, že by se každý zákonodárce
se špatnou poradil, kdyby chtěl beznahožství všeobecným učiniti. Tak dokazuje
zkušenost staletá záhubnosť beznahožství. A co všecka století, celé dějiny, všickni
zákonodárci zavrhují, to vší mocí zednáři ve světě zavádějí. Jaký tedy mají úmysl?
Jaký má úmysl ďábel ponoukaje k neřestem a nepravostem?

A co máme my činiti? Povinností každého křesťana, každého lidumila jest,
aby všemi silami tomu proudu zhoubnému bránil. Čím více se spojíme, tím silnější
budeme, tím dříve nepřítele přemůžeme. Proti viditelnému nepříteli uživejme
neviditelné pomoci; proti duchovní zlobě uživejme duchovní 'zbraně, kterou jedině
zvítězíme. Zvláště tento měsíc volejme ku Královně nebes o pomoc, aby i ona'
zároveň s námi božské Srdce Páně prosila a nám ku vítězství pomohla.

Modlitba.. O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Panny Marie obětují Tobě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve kterých se
ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za křesťanskou mládež, aby
nebyla nikdy od Boha odloučena. Dejž nám, o Ježíši, sílu, abychom hájiti mohli
víru dítek našich naproti tak velikému nebezpcčcnství, které hrozí víru mládeže
zničiti. Amen.
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Měsíc květen 1. P. 1882.

Za odvrácení neznabožstvi ze společnosti lidské.
O Ježíši! skrzze neposkvrněné Srdce Marie Pannv obětují Tobě

všecky modlitbv, práce a. utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
kterych se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště ]e obětují za:
křesťanskou mládež, aby nebyla nikdv od Boha odloučena. Dejž nám,
() Ježíši, sílu, abychom hájití mohli víru dítek našich naproti tak ve
Žlikěmu nebezpečenství, ktere hrozí víru mládeže zničiti. Amen.
* Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
šsv. Otce papeže! Srdce Ježíše a. Marie! zachraňtež církev, říši
;rakouskou a vlasť naši česko-monvskou!

i 0 přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
i Sv. \'[ichale archanděli, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,
orodujte za nás!

Dne Obzvláště ale odporuěuje se:

Sv. l'lz'lt'paa Jakuba, ap. 62: Pobožnost' májová na světě křesť.
Za ducha apoštolského chvalořečníkům Marianským. 2 studující.

. Su. Atlamum'a,bskp. 37 3 : Obnova úcty a důvěry ve sv. patrony
a,dědice naše. 4 chrámy pražské sv. patronům našim zasvěcené.
lÍcta Panny Marie v Cechách. Obrácení manžela a muže opilce.

3. Valczení sv. Áříže 326: Ucta sv. kříže a znamenání se jím.
Sv. trpělivosti v křížích. Ueta Panny Marie na Moravě. Vícero
nemocných odporučivších se spolecný m modlitbám. Živí rodičové.

4. So. lflmuma, 771.297. \[odlitba matek za dítkv. Spolky a jednoty
mateřské by kvetly! l eta P. Marie ve Slezsku. Bratří a sestry.
Za zdraví duše i těla 2 kněžím velmi sklíčeným. Těžkomyslná.

5. Sv. Pia V., M). 15 72: Sv. Otec náš. Vyslyšení touhy sv. Otce
v obrácení Slovanů. Ucta Panny Marie v Polsce. Bohumilá
volba manželky. Kněz s nebezpečným neduhem. -i-bratr farář.

6'. So. Jana, ap. maf-. 95: Horlivost' ápoštolátu á rozšíření jeho.
Zpovědi velikonoční a sv. přijímání. Ucta Panny Marie 11Rusínů.
Milosť odevzdání se do vůle Boží jisté služebně. Požehnání Boží.

(. Sv. Stanislava., lze/tý).m. 1079: Biskupové rakouští. Církev sv.
na Rusi a v Polsce. Ucta Panny Marie 11Srbů. Všichni spo
lečným modlitbám odporučené. Nemocní. Milosť dobré zpovědi.

8. Zjevení sv. „Mže/mia,arc/1.: l'cta pravá., důvě*a pevná, láska
stálá k Panně Marii mezi křesťany. By se pohoršení neškodna
učinila. Ucta Panny Marie v Chorvátsku. Osleplý chudý otec.

9. Hz.-.Řehoře, .Yaz. heky).389: Svěcení neděl a svátků obcováním
mši sv. a zdržením se těžké práce. Ucta Panny Marie ve Slavonii.

10. Sv. Antonia-, 63/51). 145.9: Horliví zpovědnici a katechetové.
„YzývejmePannu Marii. matku dobré rady ve všech potřebách!
Úcta Panny Marie v Krajině. Příbuzenstvo v nesnázích.

Il. Sv. ;l/I'amerta, bs/qp. 47 7: Tovaryšstvo Ježíšovo. Kazatelé _slo
vanští. Povolání do stavu duchovního vzorných jinochů. Ueta
Panny Marie v Uhrách. Sťastná volba biskupa. Nemocný kněz. _

l;). Sv. 1.(.n/umím,m. 304: Vychování dítek v iodinách. Svornost! a
upřímnost v příbuzenstvu. Ucta P. Marie v Bosně a Hercegovině. l

V.] ' ' wg
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Ježíše Krista.

Měsíc květen 1. P. 1882.
Za. odvrácení neznabožstvi ze společnosti “lidské.

Obzvláště ale odporučuje se:

. Sv. Sen-(íce, 1731.17.384. Křest. spolky dělnické. By jim zachována

byla sv. víra a láskaak pokoře! L'cta Panny Maiie V Dalmatsku.
Sv. Bonifáce, 777.307: Císař a klál náš sesvými 1ádci.Vůdcové
náiodů by se dali vésti zásadami křesť..' Lota P. Maiie v Lužici.

. Sv. Isidora, rain. 1170: Požehnání úrodám vlastí našich. Důvěra
V modlitbě a starostlivost? o ni: L'C'taPanny Marie ve Voj. Hranici.

'. Sv. Jana lVep., 777.1383: Ucta sv. Jana Nep. po celém světě.
Díky vzdcjme Bohu za oslavu takovou sv. dědice našeho. Ucta
P. Marie V Bulharsku. Kněžské semináře. Získání Velehradu.

. Sv. .Pagchala, Bag/l. řek. 1592: Za ducha zbožnosti a obětavosti
křest. Skoly a tisk ve smyslu katol. Ucta Panny Marie ve Styl-sku.

. Sv. Theodata, m. 803: Obiáccní myslí vzhůru, touha po nebi.
Úcta Pannyi \Iaíie V Korutanech. Pomoc Matky doblé rady.

. Sv. Pet7',a Celeet.])17.1296':Ústavy vychovací obého pohlaví.
Misie tuzemské a vytrvalosti obiácenym V nich. Lcta P. Maiie
na Cerne Hoře. Vytrvalosť V dobrém předsevzetí. Nemocná žena.

. Sv. Bernarda, Sen. 1444;- Spisovatelé Marianští. Podpora a
rozšíření čtení o nejbl. Panně Marii. Úcta P. Marie na Bělorusi.
Sv. Felicie, řek. 1587: 'Povinnosti, velikonoční. Tři kongregace
Marianske pro muže V Cechách. Ueta Panny Marie na Malorusi.

. Sv. Jul/56,177.777.450: Mládež studující na vysokých školách, by
si zachovala víru sv. a počestnosť mlavů! Jejich učitelstvo.
Ucta Panny).\'Iarie na Velkorusi. Umírající a duše v očistci.

. Sv. ()mlřqycBoh.., 7e/7.777.1657. Nezdární synové by se poznali
a,polepšili! Povolání vzomých jinochu k misiím jihoslovanskym.
Úcta Panny Marie V pruském Polsku. ()patrnost' zraku.

. Sv.Johnnny 017,171641: Císař rakouský a národové jeho. \Iaiie,
matka doblé lady proti rozumářství. Úcta P. Marie vLitcvsku

. Sv. Řehoře VU, 1717.1085: Časná pomoc sv. Otci ,v jeho nc
snázích.Uzd1avení kněze a šťastná Výměna štace. Úcta Panny
Maiie V iuském Polsku. Smíření piříbuzenstva. Choromyslný.

. Nanebevstoupení 1'.(Sv.1'zlz'paN',e717e/L.1)Ja)liřadnictvo
naše. By ovládal život veřejný duch spravedlnosti k Bohu i
k bližnímu. Ueta Panny Marie u Slovanů v Americe. Tři děvy.

. Sv. Jíagdaleny Pac—aiz.,p. 1607: Obnova ve vzývání, Ducha sv.
Přemožení nepřátel církve svaté a ponížení jich. Ucta Panny
Marie u.Slovanů asijských. Zdar literární práce již započaté.
1. hod svatodušfqtí. (Sv. Viléma, řek. 812): Sv. biřmování
V iednom městě. Ucta Panny Marie u Slovanů australských.

. II. hod svatodušní. (Sv. JÍawzhzína,bskp. 394): Ucta Boho
iodičky na místech našich poutnických 1101livé vzývání Ducha sv.

.Sv.1'e7d77umdak7. 1252:UctaP.Ma1ie ve všech kostelíchnašich.
Buďme Vělm předsevzetím svým V poctě P. Maiie! MÍI v domě.

. Su. Angeli 111.,.17 zakl. 7. L7šul. 1540: Díky P. Maiii za všecky
milosti tohoto měsíce. Zemřelí spoluúdové katolických bl ati stev

Připojiž každý k ůmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby V jakémkoli jazyku.“
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Na slavnosti Božího Těla.
(Lauda Sion)

pione chVálSpasitele,
“: Pastýře & vodiče,

Veleb svého živitele,
Oslavuj dnes Ježíše.

Zpívej jenom lásky písně,
Neboť zpíváš Ježíši,
Bohu, lásce nejvyšší.

'.llcntýž Ježíš, mocnost“ věčná,
Která tvoří vesmíry,

Ježíš, láská nekonečná,
Miloval nás bez míry:

% lůna Otce na zem sstoupil,
Aby hříšný lid vykoupil,

Razil cestu k nebesům,
K věčně bláhým záplesům.

Proto v lidském těle chodil,
V zemi divy památné,

Vylej před ním všechny tísně,

Těšil, žehnal, rány hojil,
Hl! Sál slovo posvátné;

A než v muky se uvázal,
Lásky div nám proukázal,

Aby, když nás opustí,
S námi bydlel v svátosti.

Při posledním stolování,
S bratřími když hodoval.

Sebe sama- k požívání
Vlastní rukou daroval

Řka: „To, co zde v rukou chovám
Jest mé tělo, jež žá vás dám,

A to víno jest- má krev,
Ktei'áž zmírní Boží hněv.“

Královské to stolování

. Nový zákon počíná.
Když se Pán dal k požívání,

Starý zákon zhasíná.
12

7
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Starobylosť před novotou
Mizí, jak noc před jiasnotou,

Neb v svátosti má svůj stan,
Ježíš Kristus, Bůh & Pán.

A jak Kristus sám se chOval
Při večeři slavnostně,

Kněžím konat přikazoval
Při oběti přeskvostné;

A tak Bohem poučeni
Proměňujem v okamžení

Víno a chléb pozemský
V nápoj a krm andělský.

Víra svatá vyučuje,
Dokazuje tento zjev,

Že se v tělo přetvořuje *"
Chléb a víno v drahou krev.

Těla, krve nevidíme,

Nišechápeme, 'necítíme,
: Avšak zbožný cítívá,

Že zde Kristus přebývá.

_;

Pod různými způsobami
Znakem, ne však podstatou,

Vnějšími jcn podobami
Ctíme tajnosti přesvatou.

Tělo Páně hlad ukájí
A krev svatá nás napájí,

A přec celý Kristus Pán
V každém bývá přijímán.

Když se způsob chleba láme
Aneb z vína ulívá,

Věz, že v zlomku tolik máme,"
Kolik celek ukrývá. "

Podoba jest pozměněna,
Podstata však nezlomcna,

A tak Kristus V celosti

Přijímá se v svátosti.

Přijímá jej jednotlivec,
Ano cclé tisíce,

Požívá jej odvážlivec,
Požívá jej světice;

Ve zlém rodí zatracení,
V dobrém rodí potěšení.

Ejhle, tatáž potrava
Jest i lék i otrava!

A když Pána požíváme
V chleba, vína způsobě,

Podstatně jej v sobě máme,
Dokud způsob v útrobě.

A když způsob vytrávíme,
Celi vnitř se proměníme

A chováme zástavu
Pro budoucí oslavu.

Aj, chleb tučný nebešt'anův,
Po němž cherub omdlévá,

Stav se stravou pozemčanův
Na oltářích prodlévá!

O křesťané, písně pějme,
Vonným kvítím obsypejme__

Původce všec'h milostí,
Krista Pána v svátosti! 

Jesu Kriste, chlebe živý,
Víno panny plodící,

Pastýři náš dobrotivý,
Vodiž ovce bloudící!

Obráň církev, chraniž krále,
Budiž s námi neustále,

Ať, jenž s Tebou bojujem,
Věčně s Tebou___._hodujem.

' Mořic Kr.
„ '. _. \.

———><>o-ž$ooo—n- .. * _..
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Křesťanská početnice predospělé školáky.
(Pokračování).

"RČ;nehdy vypravovaly noviny o
" jistém pánu, který se výborně

_ vyznal v počítání. S krejcarem'
uměl tak obratně hospodařiť a vy—

j dělávati, že v několika letech dosáhl. jmění ohromného, kteréž pouze
úroků 6 zl. každou hodinu, tedy
denně 144 zl. mu přinášelo, aniž by

l

?

Í

musil rukou nebo nohou pohnouti nebo ?
krůpěj potu vylití. ——Snad mnohý z vás,
moji čtenářové, ani za rok nevydělá
si těch 100 zl. čistých, ač se musí notně
přičiniti a dříti na poli, v továrně,
v obchodě, v kuchyni a třeba i ve škole.

Než, nermuťte se z toho, pravím vám,
že ivy si můžete veliký kapitál nastřá
dati, neboť znám někoho, jenž vám každý
krejear na vysoká procenta zůrokuje, —
a to jest náš Pán Bůh sám.

Ano, každý den a každou hodinu,
ba každou chvíli, již jemu k vůli strávíš,
stonásobně ti zaplatí. O považ příteli a po
čítej, co si tu pouze za jeden den můžeš ;
u Boha uložiti, když každé slovo, jež
z lásky k němu promluvíš nebo z tétéž 3
lásky zamlčíš, když každý krok učiněný ;
z lásky k němu, každá bolesť a utrpení,
jež z lásky k němu sneseš, každá ta práce,
již z lásky k němu a dle vůle jeho konáš,
každá ta almužna z upřímné lásky po
daná, každá modlitba, každé nábožné 
čtení a poslechnutí kázaní, slovem, když
všecko, ito nejmenší, co V stavu mi—
losti Boží a v dobrém úmyslu pro Boha
učiníš — věrně a svědomitě tam do té

knihy života se zapíše! Když pak přijdeš
jedenkráte domů k Otci nebeskému, pak
desíti- a třicetipercentevé úroky z toho
obdržíš, tak že se podobně, jako onen
boháč na věky věkův budeš dobře míti,
aniž bys se musel proto namáhati a potiti.
Obzvláště veliké úroky přináší u Boha
tiché utrpení pro něho a k vůli němu

snášené, o kterém ani svět neví; neboť
píše sv. apoštol Pavel, že ten krátký čas
vezdejšího trápení přináší na věčnosti
takovou blaženosť, která se ani žádnou
číslicí nedá vyznačiti.

Před lety žil jistý šlechetný muž,
jenž pro svou milou polskou vlasť mnoho
se napracoval a ještě více obětoval na
statcích svých; avšak na vlasť nebeskou
neměl času vzpomenouti. Týž vypravuje,
co se mu jedenkráte přihodilo.: „Byl jsem
již vysoko v letech, když jsem měl
podivný sen. Byl jsem v jakési pře
krásné, mně zcela nepovědomé krajině,
a tu u velikém počtu duchové nebeští
psaním zaměstnáni byli. Přistoupiv k nej
bližšímu táži se uctivě, co tak pečlivě
sepisují? S velikou ochotou odpověděl
mi tázaný: „My jsme andělé Boží a
ustanovení k tomu, zapisovati bedlivě
na listy do knihy života veškeré dobré
skutky lidí tam dole na zemi.“ — Od
pověď ta vzbudila ve mně přání spatřiti,
jak asi to stojí s mými zásluhami o život
věčný. I pošeptám tedy nesměle andělu:
„Nemohl bych, prosím, vidět, co asi na
mém-listě jest zanešeno?“ ——„Proč pak
ne?“ vece anděl, a již hledal mezi těmi
tisíci listy můj a podal mi jej. Ale, jaké
to leknutí a zděšení promne, když jsem
spatřil téměř celý prázdný až na několik
nepatrných řádek. „J e-li pak to možné,“
zvolám zděšen, „že bych až podnes pra
žádných zásluh neměl pro život věčný?
Vždyť jsem přece již tolik pracoval a obě
toval, jmenovitě pro mou drahou vlasťl“
— „O příteli,“ odvětil anděl, „nedivte se,
v těchto listech knihy života zapisuje se
pouzeto, co lidépro Boha a z lásky
k Bohu učiní.“ — Od té doby pán ten,
co posud činil jen pro vlasť, činil teď
také pro Boha, aby si zabezpečil po
smrti vlasť nebeskou.
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Milý čtenáři! pozastav se tu maličko *
a uvažuj, počítej, mnoho-li asi z tvých
myšlenek, řeči a skutků za den a za
tvůj život posavadní zapsal ten anděl
jako kapitál na věčné úroky tam do těch
účetních knih Božích? Mnoho-li? Co ne

zapsal, příteli, víš, že pro tě ztraceno?!
Čas i práce ztraceny na věky věkův!

Než, ještě v jiném ohledu jest čas
nad zlato! "

Veliký počet lidí bohatých užívá,
či vlastně zneužívá haldy peněz pro své
nejmilejší, nejdražší ——tělo! Opadá-li

jim vlas, kou? si falešný, vypadne-li zub,
vsadí jim lékař jiný do dásně, ukážou-li
se vrásky na čele, je—lítvář pihami po
kropená aneb příliš bledá, tomu všemu
musí drahé masti'čky odpomoci. Vždyťi
výšce i tloušťce těla, není-li jim po chuti,
musí umění za dralfé peníze všelijakými
klamem napomáhati. O co tu u takovýchto
boháčů viděti lze láhviček, kbelí'čků a
škatulek, co mastí a voňavek, přeroz
ličných pouzder a skřínek na šperk, na
prsteny, náušnice a náramky, co líčidel
a jiných tretek, to si nikdo z nás prostých
lidi ani představit nedovede. A to všecko,
jak jsem pravil, k okrášlení, ozdobení a
oslavení kůže a hnátů toho bídného těla!

O co to stojí peněz! — ale vždyť je mají!
Ovšem, ovšem, nemůže se to vlastně

nikomu ani za zlé bráti, chce-li býti
hezkým. Vždyť je i Bůh náš vzor vší
krásy a jemu býti podobnu, není zajisté
žádný hřích, nýbrž naopak!

Než, jest v tom trochu rozdílu! a
sice ten, že krása Boha našeho nezáleží

-v očích, tváři, vlasech, pleti, v nádherném
šatstvu a lesklém šperku, a to z té jedno
duché příčiny, že Bůh jest duch, tudíž
i ta jeho.'krása jest jen duchovní, již
žádné oko lidské postihnouti nemůže,
tak jako duši nemůžeš viděti.

Však takovou krásu může a má i

tvá duše míti; neboť vůle Boží jest to,
abys jedenkráte jako odlesk a obraz

Boží,ja.ko živý svatý tam v tom paláci
nebeském stkvíti se mohl netoliko k oslavě
Boží, ale i k tvé vlastní radosti. Ale
k tomuto okrášlení a vyzdobení duše

i není tam za hrobem ani času ani místa
%více, to se, příteli, musí státi zde na

zemi, a k tomu cíli ti také Bůh dává
léta, dny a hodiny života tvého.

O používej je a využitkuj k věr
nému plnění povinností svého stavu
v upřímné lásce k Bohu a bližnímu,
v nevinnosti aneb alespoň v přísném po
kání. Tím způsobem promění se v rukou
tvých každá hodina v zlatý peníz, za
který zjednáš duši své krásu a leposť
takovou, že jedenkráte za hodna budeš
uznán, býti vřaděnu mezi ty překrásné
anděly a nebešťany, a tato krása tvá
nikdy nevezme za své.

Nečiníš-li ale, jak shora pověděno,
a užíváš-li života svého jen k zdokona
lování svého hospodářství a zlepšení polí,
zahrad, luk, k ztučněni těla svého, žijete-li
u vás s ženou a dítkami, jako byste
všickni dohromady ani půl duše neměli:
tož věz, že den po dni s_távášse ohyzd
nějším na duši, že místo Pánu Bohu
jsi den po dni podobnějším ďáblu, a' po
sléze, když jsi byl tolik zlatého času,
tolik dní a let svého života promarnil a
zmařil, nezbyde ti nic, než ten hrozný ortel
Božího soudu: „Odejděte pryč ode mne —
do ohně věčného, kterýž od počátku při
praven jest ďáblu a soudruhům jeho !“

Ještě mnoho dalo by se tu povídati,
co všechno tím časem svého života si

můžeš pořídit, opatřit a zjednat, a jak
tudíž pravdivé jest to pořekadlo: „Čas
.—jsou peníze!“ Ale dosti na tom, když
jen, milý čtenáři, to, co jsi zde jedním
okem četl, nepustíš druhým zas ven, ale
v hlavě a v paměti hezky podržíš a
z hlavy a paměti také trochu do srdce
uložíš.

Ku konci pak přidám zde ještě,
v čem čas není podoben penězům,
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a sice v tom: Ztratíš-li peníze, zbyde ti '
ještě naděje zase jednou je nalézti nebo
jiné získati; čas ale, ztratíš-li ten zlatý
čas, ten zůstane ztracen na věky věkův!

Dále, nyní máš jen jeden život,
rozumíš? aten život žiješ také jen jednou!
Zemřeš-li, zemře s tebou i ten čas nyněj
šího života. Co žíti budeš tam za hrobem,
jest už věčnost. Poznáváš tedy, příteli,
že ten čas života tvého jest skutečně pro
tebeta nejvzácnější,nejvýnosnější
jednotka?! '

Čas ten-jest bohaté, úrodné pole;
zaseješ-li do něho símě dobrých skutků,
přinese ti jednou přehojnou žeň; zaseješ-li
ale semena kopřiv a jedovatého bejlí,
vzejde i to, ale pak budeš na věky jedem
& žhavými kopřivami se živiti.

Čas ten jest voda tekoucí do moře
věčnosti. Na té vodě pluje tělo tvé a
v lodi té sedí duše a plaví se životem.
Nashromáždí-li se mezi plavbou hojných
zásluh, doveze si je jako poklady na
věčnost. Leží li ale duše tvá teď_pohřížena
v spánek nedbalosti a lenivosti, nedbá-li
nic o křesťanský život, 0 modlitbu, o
práci, o utrpení, o dobré skutky, co„
příteli, přiveze s sebou na věčnost? z čeho
tam bude pak po tu dlouhou a dlouhou
věčnost tráviti? Co jí tu zbyde jiného,
než hlad a žízeň, — věčný hlad a věčná.
žízeň, bez míry, bez koneeť! O běda je,
přeběda!!

A co jsem až potud pravil o času
vůbec, to platí též o letošním roku. —
Rok 1882: čítá svět jen jednou; i ty
prožiješ rok ten jen jednou; jakmile
uplynul, je ten tam a nedá se ani pro
vazy, ani řetězy celého světa zadržeti.
Neužiješ-li ho letos k spáse své, více—
kráte se ti k použití nedostane! Jest to
skutečnědůležitá jednou jedna!

Než, co mluvím o letošním roku?!
vždyt už nemáš z něho to, co uplynulo,
některé měsíce jsou již ty tam, a co
teprv přijde, můžeš-li pak dnes již na—

zvati svým? Aj, považ, milý příteli,
mnoho-li tedy z celého toho roku jest
skutečně tvým, abys to užíti mohl?
Vlastně jediná tato hodina přítomná;
Ano, co tyto řádky čteš, i tato hodina
jest pro tebe vzácná jednotka, a sice
jednou jedna — a spolu veliká milost
od Boha, v níž můžeš mnoho, mnoho
vyzískati, ale mnoho též ztratiti. Protož,
můj drahý příteli, buď již k vůli sobě
samému tak moudrý a hled, abys i tuto
a každou vůbec hodinu využitkoval, seč
jen můžeš! Nepočítej, nespolehej se na
budoucnost říkaje, že ještě se můžeš po
lepšiti zítra, pozejtří a budoucí rok. Víš,
od koho vlastně pochází tyto myšlenky?
Jedno staré příslovídí: „Bůh říká dnes,
ale ďábel zítra!“ — a s tím „Zítra“
chce tě jen ošiditi a okrásti o přítomnost,
ten lhář a zloděj času.

Ty ale, brachu, drž se toho „dnes“
a „teď,“ jakobys určitě věděl, že tato
hodina a tento den je tvůj poslední.

A příteli, dejme tomu, že by to bylo
'skutečně tvé poslední, co_bys medle
učinil? — O učiň to skutečně, učiň to
hned, a věř mi, že toho nikdy nebudeš
litovati. „Poslechni příklad sv. Avellina.
Muž tento míval všudy a vezdy při sobě
přesýpací hodiny, jež po každé hodině
musil obrátiti; tím chtěl býti vždy upo
zorněn, jak rychle čas ubíhá a jak pilně
a svědomitě ho má užíti. Ano, s časem
vůbec tak šetrně a skoupě nakládal,
jako lakomec s penězi, ani čtvrt hodinky
nevěnuje zábavě a vyražení. Jednoho
dne navštívil Avellinus jistého pána, a
ten byl právě zabrán s přátely svými
do hry. Když je z toho Avellinus káral,
ti pak omlouvali se, že nehrají o peníze,
nýbrž pouze, aby si čas ukrátili, tu
počal slzeti a lkáti: „O běda mně! všem
lidem je ten čas dlouhý, a mně příliš
krátký. 'Jiní neví, jak si čas ukrátit, &
já nevím čím jej prodloužiti.“ Po těch
slovech obrátil se a odešel. Páni zaraženi
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pohlédli na sebe, vstali od hry a s vážnou
tváří rozešli se také.

A ty, milý čtenáři, vstaň také a

podívej se nĚhodiny; kolik máme jižhodin? Kterak
míníš použíti následující hodinu, aby se

chceš vyplniti a k čemu

Pánu Bohu líbila a tobě jedenkráte na
věčnosti radostně vstříc přišla nesouc ti

hojných úroků z toho, co ji teď do rukou
svěříš?

„Co člověk rozsévá, to bude
sklizeti. Čiňme tedy dobré a ne
umdlévejme; nebo časem svým
budeme žití neustávajíce. Protož
čiňme dobře teď, pokud čas máme.“
(Sv. Pavel Galatským.) (Pokračování)

0 zázračném obrazu božského ditka a jesliček v Araceli.
(Dokončení)

V. kapitola.

0 slavném průvodu s tímto zázračným
obrazem ve svátky narození Páně a sv.

tří králův.

' oněvadž Serafinský patriarcha,
' sv. František z Assisi v noci

narozeni Páně r. 1223 tu milosť

ml, že se mu v jesličkáeh, které
+\ byl v Grecio blíže města Rieti na

způsob betlemských jesliček k uko
jení roznícené své lásky vystavěl, božské
děťátko zjevilo a že je v náruči svém
objímati směl; proto se stalo toto líbezné
a dojimavé představování narození vtěle
ného Boha, známé pod tím jménem sv.
jesliček, docela zvláštní slavností jeho
řádu, jehož působením se pak tento obyčej,
jesličky stavěti, po celém křesťanském
světě rezšířil.*) Takovou horlivost fran
tiškánů o oslavení božského dítka ne
nechal Bůh ani na tomto světě bez od

platyrneboť jim dostalo se té cti, vy
volenu býti od Boha, aby nejen ctili,

L."

“„f—_;si,.)

“')L(x:'í, .u)

„$<..a..“

*) Není pražádnč pochybnosti, že tento
zbožný'zvyk, jesličky stavěti, sv. Františka Sera
finského za původce má, a sice od r. 1223. Neboť
i sv. Bonaventura vypravuje v životopisu sv.
Františka, že prvé nežli sv. František ty jesličky
v klášteře Grecia' stavěl,
dovolení k tomu prosil, uváděje za, příčinu, aby
se mu to nemohlo za lehkomyslnosť pokládati.
Avšak nemohla by se tu žádná lehkomyslnosť

papeže llonoria II. za

v podezření míti, kdyby se tu bylo jednalo 0 po
božnost' mezi věřícími již všeobecně zavedenou.'

nýbrž i přes 600 let neohroženě ostříhali
a i proléváním krve proti nepřetržitým
nájezdům a pronásledování odpadlíků a
nevěrců chránili a hájili onu svatou
jeskyni, ve které Syn Boží z té nejčistší
Panny na svět přišel. Podobně jali se
také v chrámu Araceli, jakmile jim byl
odevzdán, božské dítko oslavovati.
Ano, služby Boží v tomto kostele vy
nikají nad mnohé jiných kostelů, a to
pro velký počet řeholníků, pro dokonalé
vykonávání obřadů, pro libý zpěv amimo
řádné množství lidu věřícího. A já se
domnívám, že nábožní čtenáři potěšeni
budou, když jim budu vypravovati, jak
i za našich časů v tomto chrámu Páně
slavnost božského dítka se koná.

Na den narození Pána Ježíše se

hned ráno záhy vystaví tento svatý obraz
k veřejnému uctění na oltáři v jeho kapli,
kteraž jest květinami a koberci okrášlena,
a tam zůstane až do slavné zpívané mše
svaté. Pak vystoupí jáhen na kazatelnu
na pravé straně v presbytáři (za mřížkou
u hlavního oltáře), aby tam zpíval evan

, gelium; zatím počne se pohybovati průvod
od sakristie ke kapli, kde vystaven jest
ten zázračný obraz. V průvodu jde
P. kvardian v pluvialu s asistencí čtyř
kněží, kteří také v pluvialu jsou, pak
všiekni ostatní františkáni a mnohojiných
nábožnýeh ctitelů božského dítka s roz
žatými pochodněmi a svícemi. Když
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průvod do kaple božského (litka přišel,
vezme P. kvardian božské dítko do rukou,
maličko je pozdvihne a pak se jde prů
vodem do kaple, kde jest svatá jeskyně
s jesličkami, zavřená velikou branou.
Jakmile tam přijde P. kvardian, otevře
se ihned tato brána, a tu se objeví
jesličky v celé kráse své; na prahu této
jeskyně vezme kněz jiný, rochetkou a
stolou přioděný, božské děťátko z rukou
kvardiana a položí „je do jesliček na seno
uprostřed blahosl.
Panny Marie a sv. _ g
Josefa, kteří se . ;
božskému dítěti

klanějí. Na to vy
kuřuje kvardian
svatý obraz a prů
vod se vrátí ve

krásném pořádku
nazpět do sakri—
stie. Mezi tímto

průvodem v ko
stele zpívá jáhen

\

qšý<

;
:.na kazatelně evan

gelium sv. Jana a
rozdělí zpěv tak,
aby přišel, když
se božské dítko do

jesliček klade, k
těmto slovům: „A > j. — _
slovo tělem uči— v “

něno jest, a pře
bývalo mezi námi; i viděli jsme slávu
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,
plného milosti a pravdy.“ (Jan 1, 14.)

/ „

_./I'r

&&
\—

..'" :—'A—

aszs„

Kdo však může nám vysloviti tu
nábožnosť a ty svaté pocity dojatého
lidu od tohoto dne až do svátku tří králů?
Jest tam viděti od rána do večera v každou

hodinu i v každém okamžiku velmi velký
dav lidu, na kolenou klečícího před tou '
svatou jeskyní, an božské dítko za po
žehnání a za milosti prosí; ani nehody
zimního počasí, ani nepřetržité déště, ani
příkré a dlouhé schody, kteréž by mno

řey .,)

N ,,
„VJV/VIVA!

hého zdržeti mohly, nemohou tyto ctitele
božského děťátka zdržeti od této po
božnosti, kteří se tam vždy u větším
počtu ubírají, aby se Synu Božímu kla—
něli. S touto pobožnou vroucností do
spělých spojují inevinné dítky pobožnosť
svou, líbeznými hlasy rozličné nábožné
písně ke cti božského Jezulátka a pře
svaté Matky jeho prozpěvujíce 5 místa
k tomu cíli jim zvláště připraveného.*)

Neméně dojímavé a slavné jsou
obřady na den sv.
tří králů. — Na
hlahol zvonů v ten

den jest účasten—
ství lidu dvojná—
sobné; neboť u
jesliček objevují
se nové osoby;
jsouť to sv. tři kr" 
lové od východu.
Tím se pobožnosť
lidu znova rozně

;

cuje pocitem úžasu
alásky, když vidí,
kterak ti vznešení

králové se podro
bují a v službu
poddávají onomu
Králi králů, kte
rýž jest náš J ežíš,
náš bratr,
hlava, náš Spa

sitel! A neleží tam již na seně nebo
slámě, nýbrž stojí přímo na klíně božské
Matky své, jako bys Ho již viděl ve
vítězoslávě, co Panovníka panovníků a
svrchovaného Pána celého světa. Když
se svatá tajemství a služby Boží vyko
naly, jest sbíhání se lidu odpoledne
takořka podivné. Ustavičné .přicházeni
množství lidu, tíseň nesčíslných houfů,
výraz radosti na tvářích se jevíci, slav
nostný hlahol zvonů velkolepé basiliky,
s nímž se směšuje ozvěna zvonů věže

„, ': El .
'\XAZU/QJY/W „ z—VrV/J/Ú/V naše

*) Meneacci.



kapitolinské, zvuk varhan anábožný zpěv l
lidu, to všecko oznamuje, že se má nějaká
veliká slavnost? konati.*)

Nejprvé sc zpívají slavné nešpory;
pak se ubírá kněz ve průvodu jako na
den narození Páně k jesličkám, kde mu
jáhen podá božské dítko; pak jde s pro
cesím poboční branou z kostela ven
a dá zde nesmírnému množství lidu

zázračným obrazem svaté požehnání na
tři strany. Pak vstoupí do kostela a

k tomu přichystaného místa všemu lidu,
všecky prostory celého návrší naplňují
eímu, božským dítětem svaté požehnání.
Potom jde průvod hlavní branou zpět do
kostela a u hlavního oltáře se tato slavnost

ukončí chvalozpěvy, modlitbami a pože
hnáním, které kněz zázračným obrazem
lidu opět udělí.

Aj, kdo by byl řekl, že ono vidění,
které se stalo prvnímu z římských císařů
1200 let před narozením sv. Františka
Serafinského, jednoho dne tak úplně se
uskuteční v jesličkách na vrchu Kapitoliu,
kde právě to vidění měl? Ano, usku
tečnilo se ono předpovědění blah. Panny '
Marie, a sice spolupůsobením synů sv.
Františka za odměnu, že tento světec
tak neobyčejným způsobem Synu Božímu
v životě svém se připodobnil.

VI. kapitola.

0 setrvalé pobožnosti Římanů k božskému
(litku.

Kdyby se byly hned od počátku
všecky milosti zaznamenaly, které božské
dítko skrze tento zázračný obraz skoro
každý den udělovalo, snadno by nyní
bylo, celé knihy tím naplniti a sepsati;
neboť ty nesčíslné nápisy a zaslíbené
dary, na zdíeh kaple božského dítka za
věšené až do toho času, co se stal Řím
republikou (roku 1798), ty drahokamy,

tento zázračný obraz obdařen byl, jsou
skvělým svědectvím jak oné důvěry,
kterou věřící v toto božské dítko sklá

dali, tak i neskončené milosti a štědrosti
Jezulátka, kterou jejich důvěru odměňo
valo, dobrodiní všelikého druhu jim pro
ukazujíe. A právě tato hojnost milostí,
které božské děťátko před očima všech
udělovalo, byla snad příčinou, proč naši
předkové to za zbytečné považovali, tyto

; milosti avzázračná vyslyšení zaznamená
uděluje tam jako prve s povýšeného, i vati a zapisovati. A k tomuto úsudku a

mínění přicházím také proto, že v nad—
zmíněné kronice r; 1647 výslovně se
praví, že obyvatelé římští a i všeeken lid
tento obraz božského dítka po- všecky
časy v největší uctivosti měli a jej draho
cennými stužkami a jinými předměty
vysoké ceny obohacovali, a že tyto obětí
se každodenně rozmnožovaly. ' V po
sledním desítiletí XVIII. století máme

svědectví dějepisee Gianiniho, jenž píše
takto: „Proto se nosívá tento zázračný
svatý obraz i “k nemocným pokaždé,
kdykoliv si to přejí; každý obdivuje se
těm—milostem, jež božské dítko, v této
malé sošce etěné a vzývané, každodenně
pravým ctitelům svým uděluje; a já sám,
jenž toto píši, jsem očitým svědkem
těchto tak velikých milosti.“

Co se pak našich dob týče, zajisté
žádného to nemůže býti tajno, jak tento
svatý obraz se ustavičně nosí do domů
nemocných a to zvláště tenkráte, když
již není žádné naděje na uzdravení; a
zkušenost to dokazuje, že návštěva bož
ského dítka často dává umírajícím zdraví
nazpět a-nezřídka okamžitě; a vždycky
je naplňuje duchovní útěchou a dává jim
milost, svatě se do vůle Boží odevzdati.
Mimo to si to mnohé rodiny z římské
šlechty i za našich dnů za česť pokládají,
když mohou k tomu tak zbožnému cíli
své kočáry obětovati, kdykoliv za to

korunkyijjné skvosty veliké ceny, jimiž ' požádány bývají; v tom zajisté následují
. chvalitebný obyčej předkův svých. Ano,*) Mencacci.
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kníže Alexandr Torlonia ustanovil, aby
každý čtvrtek po celý rok jeden z jeho
kočárů k tomuto účelu vždycky poho
tově byl, aby ten zázračný obraz do
příbytku nemocných, i těch nejbídnějších,
dovežen byl, aby tak nikdo, byt'by byl
sebe ehudobnější, této svaté útěchy a
posily zbaven nebyl.

Ostatně jest to zajisté také skvělý
důkaz uctivosti, které božské toto dítko
u Římanů požívá, co učinili ředitelé
republiky římské roku 1849. V březnu
tohoto roku vydán byl veřejný dekret,
že se. mají panské kočáry kardinálů na
velkém náměstí „del popolo“ Spáliti, což
se i skutečně stalo.

právník, Sturbinetti, však ehtěje ten nej
skvostnější kočár papežův zachrániti a
zároveň všemu lidu římskému se za

vděčiti, ustanovil jej k službám božského
dítka, když bývá k nemocným nešeno; a
ktomu cíli byl tento kočár slavně aúředně
na náměstí kapitolinském odevzdán tehdej
šímu P. provincialovi , Bern. da Caprarola,
který byl pozděj kvardianem kláštera Ara- =
celi, s tím však závazkem, aby pokaždé _
také dva řeholníci z tohoto kláštera s tím

zázračným obrazem spolu jeli. Obyvatelé 
římští přijali tuto zprávu s velikou ra
dostí; a když potom ten svatý obraz na
kočáře papežové k nemocným se vezl a

Jeden senator a „

: ještě dobách uděluje. Než ku vzdělání a

dva františkáni jej provázeli, byl to pravý
Vítězoslavný průvod; lid spatřiv svatý ?

se stalo r. 1853. Panna tato, čítajícíobraz, padal uctivě na kolena a volal
radostně: „Ať žije svaté dítko! Sláva
božskému dítkul“

VII. kapitola..

0 některých milosteeh, které božské dítko
skrze tento zázračný obraz svůj nedávno

udělilo.

pravoval, zdálo se býti zbytečné, ještě
obšírně vypravovati o těch milosteeh pře
mnohých, které toto božské dítko v našich

;

|

povzbuzení nábožnýeh ctitelů božského
dítka chci aspoň jen některá zázračná
vyslyšení zde podotknouti.

1. Okolo r. 1845 onemocněl jeden
vozka, který vedle kostela sv. Bartolo
měje „dei Vaccinari“ přebýval, na smrť
následkem zapálení mozku. Sotva. však
mu přinešeno bylo božské dítko a sotva
je důvěrně políbil, aj, již povstal z. lůžka
svého, padl na kolena, aby poděkoval
božskému lékaři svému, že ho uzdravil.
A toto uzdravení bylo skutečně okamžité
a dokonalé; neboť když po dvou dnech
ho v domě navštívil kněz, který mu
božským dítkem požehnání dal, nenalezl
jej již doma; již se uzdravený opět za
městnával obyčejnou prací svou.

2. Jistá panna v klášteře nejsvětější
Trojice dei Monti byla na vychování;
ta upadla v září r. 1846 do těžké ne
moci, ano, již ji oplakávali jako mrtvou,
ježto žádného znamení života již ne
dávala. Avšak jakmile poželmána byla
tímto zázračným obrazem, hned povstala
volajíc: „O jak krásné jest toto dítkol“
Druhý den na to šla s vlastní matkou
svou do kostela Araeeli a_ zapíchla do
oděvu božského dítka zlatou jehlici na
důkaz vděčnosti své za milost od bož
ského dítka obdrženou. '

3. Neméně podivuhodné a milostné
bylo uzdravení Lucie Konstantiny, které

26 let, ležela již 40 dní nemocna a měla _
již takořka ducha vypustiti. Ona měla
“velikou pobožnosť a důvěru k božskému
dítku, a kdykoliv se někdo z její rodiny

* roznemohl, vždycky se o to postarala,

: nábožná,
Podle všeho, co jsem až posud vy- 

i

aby k němu ten zázračný obraz přinešen
byl. Teď nechtěli její rodiče, aby jejich

umírající dcera tak svaté
útěchy zbavena byla, a proto poslali pro
ten svatý obraz a nemocná dostala
jím svaté požehnání. V tom okamžiku
ovšem nedala žádné znamení, že by jí
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lépe bylo, avšak po několika hodinách, ';
k večeru, zjevilo se jí božské dítko;
jemu po boku stály dvě panny v bělo
stkvoucím oděvu s hořící pochodní v ruce.
Když v tomto vytržení byla, zdálo se jí,
že slyší hlas, který ji volá jejím jménem
a jí vyzývá, aby božskému dítku nohu
políbila, a ihned cítila, že ji někdo za
ruku vzal a před to božské dítko při
vedl. Tu padla na kolena před ním
a líbajíc -mu nohy, slyšela hlas, který
pravil k ní: „Lucie, vstaň, neboť jsi
uzdravena; dej si ty obkladky pryč!“
A této milosti se jí skutečně dostalo;
ona byla úplně uzdravena. Když totiž
nemocná procitla, měla chuť k jídlu, a
a prohlížejíc rány uzřela s velikým po—
divením, že rány jsou již zaceleny. Žá
dala šaty a ujišťovala domácí své, že je
úplně zdráva, tito pak se domnívali, že
se pro náramneu bolest smyslem pe
minula. Ona však vstala, jedla s chutí
společně s druhými a den na to šla do
kostela Araceli, díky vzdát božskému
dobrodinci svému.

4. Marie, 7letá' dcera vévody'Pia
Grazieli, byla v listopadu 1860 těžce
nemocná, ano, již měla duši Tvůrci svému
edevzdati; mělat' silnou spálevou horečku
(šarlat čili psotnici), na kterouž již dva
maličtí bratří její zemřeli v těch samých
dnech. Byla již bez citu; ani ty nejsil
nější náplastě horčičné již necítila. Sotva
však jí dáno bylo božské dítko k pelíbení,
zvolala: „Ach, vždyť mne to páli.“ A
otevřela oči; byly jasny a živy. A od
tohoto okamžiku počala se její nemoc
lepšiti. Na slavnosť pak narození Páně
přišla spolu se vznešenými rodičemi svými
do kostela Araccli, poděkovat božskému
dítku za tuto milosť uzdravení. Vejvoda
sám, chtěje božskému dítku esvědčiti
vděčnosť svou, dál od výborného umělce
Ceccona obnoviti sochy pastýřů a svatých
tří králů, které nyní okrašlují svaté
jesličky v Araceli.

5. Athalic Krosz: manželka rytíře
Svygenhofena, velmi znamenitého lékaře
z Bruselu, trpěla již 12 let veliké bolesti
na srdci a lékařové ji prohlásili za ne—
zhejitelnou. Ta když do Říma přišla,
byla povzbuzena, aby se edporučila bež
skému dítku; i dala se požehnati zá
zračným obrazem v kapli Araceli dne
11. března 1861, a od toho okamžení
byla úplně osvobozena ode vší nemoci.

6. Hrabě Vilém Romer, rodem Polák,
důstojník mezi zuávy papežskými, měl
101etou dceru svou, jménem Hedviku,
v klášteře nejsvětější Trojice dei Monti
ve vychování. Tu se roznemehla těžce
r. 1864; boje se, aby ji neztratil, dal k ní
přinésti zázračný obraz božského dítka
a jím ji požehnání uděliti. Hned od
toho okamžiku počala se jí nemoc lepšiti,
až se dcera úplně uzdravila. Nábožný
hrabě, uznávaje, že božské dítko jeho
dceru na živě zachovale, dokázal svou
vděčnosť tím, že obětoval 500 skudů
(1100 zl.) na obnovení oné kaple, kde
se ctí tento zázračný obraz.

7. Dne 15. ledna 1872 byla okamžitě
uzdravena z nezhojitelné nemoci na játra
klášterní sestra Pia Mancinelli, v klášteře
della M. Annunziata (zvěstování Panny
Marie); lékař Josef Derossi napsal svě
dectví (které se také tiskem uveřejnilo),
kdež uznává teto uzdravení za zázračné.

VIII. kapitola.

O'pesledních ebnevách kaple božského
dítka.

Mime svrchu uvedené milosti mohly
by se ještě _jinévypravovhti, které božské
dítko, v tomto svatém obrazu etěné a
vzývané, svým ctitelům v těchto po
sledních dobách udělevati ráčilo. Jelikož

ale myslím, že tyto naznačené milosti
postačují k dokázání, že tato pobežnesť
k božskému dítku ani v našich dnech

neechabuje, chci tyto historické zprávy
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ukončiti sdělením Opravy a obnovy kaple,
které se před několika roky ukončily. .

Když nakonec posledního století
republikáni tuto kapli božského dítka
oloupili, podobalo se, ač brzy potom
pečlivou starostí představených kláštera
Araeeli a velikými oběťmi nábožných _
ctitelů božského děťátka slušně obnovena '

a vícekráte opravena byla, že přece ještě
není přiměřená onomu
obrazu, který se tam chová; proto všichni
si přáli viděti tu kapli v oné kráse a
lesku, jaký ona míti zasluhuje. A tato
touha uspokojila se pak úplně velikou
obětavostí zvláště jmenovaného hraběte
polského 'Romera. Přede vším činí draho
cenné mramory, krásné stukatury ve
zlatě, okna malovaná a okrašlujicí malby
na klenuti, obloucích a na stěnách, vzáené
to práce slovutného malíře P. Michel
angela dc Monticelli, tuto kapli nejen
krásnou, nýbrž i dojemnou, tak že kdo
tam vstoupí, nemůže zůstati bez jakéhosi
příjemného pohnutí mysli a že jeho my
šlenky k nebeským věcemunášeny bývají.

divotvornému

Když papež Pius IX. blahé památky
dne 17. září 1870 tam zavital, padl na
kolena k nohoum božského dítka, a vy
konav v této krátce před tím obnovené
kapli svou pobožnosť k Jezulátku, po
vzbuzoval syny sv. Františka, jenž se
vůkol něho shromáždili, k lásce a k roz
šiřování této pobožnosti k Ježíšku, a
udělil jim k tomu i své apoštolské po
žehnání. Také mnohá knížata a ty nej
vznešenější osoby bylo a posud bývá
viděti, jak navštěvuji ustavičně tento
zázračný obraz; a převeliká čásť pout
níků, jenž do Říma přicházejí, neopou—
štěji toto místo dříve, nežli by také šli
na Araceli a tam před- slávyplným
božským děťátkem svou pobožnosť vy
konali.

Nuže, vynasnažujme se i my, hod—
nými se státi ochrany božského ditka;
ona bude nám v životě sladkou posilou
v našich souženích a trpkostech a pak
při s_mrti drahým závdavkem věčného
spasení našeho.

Duchov'ni hodiny,
poopraveny & natáhnuty od 1—Libora. Scholze.

(Pokračm-áni.)

U_m
>,! „_ ? Hodina šestá..

'-,odina šestá denní připomíná nám
___Ě šest dní, v nichž Bůh svět

“%Šk k pracovitost-i. Bůh sám nikdy neod

j počívá, ale je vždy činný, pečuje moudrosti a dobrotou otcovskou o všecky
své tvory, jako i o každého jednotlivce.
A uložil také člověkovi výslovně práci

,.

za povinnost. Již v ráji řekl Adamovi:
i marni drahocenný čas,„V potu tváře své budeš chleb svůj

jistil“ Jednorozený Syn Boží pracoval,
když tělo člověka na sebe' vzal a na
zemi obcoval; sv. apoštolové pracovali,
napomínalí a vybízeli ku práci, varovali

* před nedbalosti a lenosti. „Kdo nepracuje,

stvořil, povzbuzuje nás tedy ;

at“ nejí,“ pravi sv. Pavel. K činnosti je
člověk stvořen, každému tvoru je v do—
mácnosti Boží objem jeho působení
vyznačen; kdo ale praeovati nechce,
nezasluhuje, aby byl živu. Lenoch, tulák,
nedbalec neplní své povolání, zakopávaji
své hřivny, které od Boha obdrželi,
maří své síly nečinnosti svou, takže nic
dobrého a užitečného činiti nemůže, pro

který mu od
Stvořitele dán byl, a jehož každý nevy
užitkovaný okamžik neodvolatelně
ztracen jest, upadá do tisícero pokušení,
které jsou spásy duše jeho nebezpečný.



Neboť lenosť a zahálka jcsďstrašný zdroj
všelikých hříchů. Již staré příslovípraví:
Zahálka jest začátek všeho zlého. A svatý
Bernard varuje vším prá-vem: „Měj se
na pozoru, ať tě nezastane ďábel na
zahálce.“

Pracovati musíš tedy, milý křesťane!
ale každá práce není Bohu milá a příjemná.
Jesti veliký v práci rozdíl, některá jest
pro nebe, některá pak pro peklo. Má—lipo
žehnání Boží spočívati na práci tvé, musíš
ji především konati ke cti a chvále Boží,
musíš své starosti a péče obětovati Bohu,
všechno své činění a jednání musí se
vztahovati na Boha.
„S Bohem začni
každé dílo, podaří se
ti až milo.“ Pracuj
dále s pevnou a
nezvratnou dů—
věrou v prozře.
telnosť božskou.
——Snad jsi nízkého
stavu, a jsi s ním
nespokojen, že musíš
práce konati, které
tě v “očích mnohých
lidi opovržlivým činí.
——Ale považ, milý _

příteli, že nikoliv velikost a důstojnost
tvého stavu tebe činí velikým před očima
Božima, ale horlivost a věrnost, s jakou
k'onáš povinnosti svého stavu. Člověk
může v každém stavu a byťby tento byl
sebe opovrženější, ku svatosti dospěti a
nebe dosáhnouti. Na tom nezáleží, co kdo
jest, ale na tom, jaký jest. Pracuj a
vynasnažuj se dále s myslí mírnou.
Práce, která tělu ani odpočinku ani
oddechu, duši pak ani neděli ani svátek
neponechává, službám Božím obcovati
překáží, není více práce křesťanská, ba
jest zrovna hřích. „Pomni abys den
sváteční světil.“ Tímto přikázáním vy
kázal Bůh i práci patřičné meze. Kdo
je bez potřeby překročuje a dny Páně

S nejblah.
Pannou

&
!w'lA'jsuGJ “

služebnou prací zneuctívá, ten jest bez
božníkem a rouhá se svatému pořádku
od Boha ustanovenému a vyvolává soud
a trest sám na sebe. Co ti pomůže vše
liký zisk, když je zjednán hříchem?
Těch několik zlatých, které nedělní pra
covník si vydělá, budou jednou jako

* ohnivé kapky na duši jeho hořeti. —
Ale, praví mnozí, vždyť pak nevyjdu,
nedělám-li v neděli a ve svátek. Tak

smýšlel také onen řemeslník, jehož kře
sťanský kupec v neděli při práci zastal.

V Lyonu ve Francouzsku žil totiž
z počátku tohoto věku Alois Berthier,

mistr obuvnický, kte—
rýž i v neděli alespoň
před polednem pra
coval. Naproti němu
bydlel kupec, muž
velmi nábožný, kte
rýž nemoha se na
bohaprázdného obuv
níka lhostejně dívati,
umínil si, že ho la
skavě napomene. —
Mistr odpověděl, že
dne nedělního k práci
nevyhnutelně potře
buje.

„Vy, pane sousedé,“ pravil, „jste
člověk zámožný a tudíž můžete sobě
beze škody v neděli odpočinouti; já ale
musím s četnou rodinou svou bídně sc

živiti a nemám-li s celou rodinou hlad
trpěti, musím i v neděli pracovati. K tomu

Šstává se obyčejně, že nemoha práci
v sobotu dohotoviti, musim i neděle
použití.“ Kupec nechtě výmluvě věřiti,
jal se mluviti dále: „Milý příteli! nechci,
abyste s rodinou svou nějaké škody trpěl;
protož uvoluji se, že vám všecku škodu
vynahradím, budete-li alespoň půl
roku co katolický křesťan neděli světiti
a vší práce téhož dne se zdržovati a
ke službám Božím pilně choditi. Nuže
svolujete?“ „Srdečně rád,“ zněla od
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pověď, neboť od práce odpočívati a do
chrámu choditi, jest ovšem snadnější
nežli pracovati, zvláště pak když mi
škodu, kterou utrpím, dobrotivě míníte f
vynahraditi.“ Oba sousedé si podali ruce
a tím úmluva ohledem svěcení neděle ;
se uzavřela. Když půl roku uplynulo, “
přišelkupec k obuvníku apravil: „Dobře,
milý sousede, věrně jste slovo své splnil;
řekněte mi nyní, jak velká jest škoda,
jíž pak jste utrpěl proto, že jste se půl
roku obyčejné práce zdržel; neboť vám
chci dle učiněného slibu všecko vy
nahraditil“ „Č ani haléře nejste mi
povinen vynahradíti,“ odpověděl mistr,

jsou i lidé ke mně. Také v domácnosti
mé všecko se proměnilo; dříve jsme
mívali s manželkou mnohé hádky, nyní
žijeme ve svornosti a pokoji; i dítky
jsou nyní poslušnějši, poněvadž všude
dobrý příklad vidí1“ '— Kupec touto
řečí velmi dojat a potěšen, že rada jeho

; takové účinky způsobila, pravil: „Nyní

„ale mnohem více já jsem povinen vám ;
tisíceronásobné diky vzdávati; vaše rada ';

3 v den všední, časně ráno začni a dodrž
nebo od toho času se všecko v mém ř
mně místo škody veliký užitek přinesla,

domě jinak děje. Z počátku jsem nemohl
hned novému pořádku navyknouti, brzy
ta brzy ona práce se měla ještě v neděli
zhotoviti; avšak pomyšlení, že mi škoda
bude vynahražena, a slovo, jež jsem
vám dal, zdržovaly mne od zneuctění
neděle'. Ját' dle vašeho napomenutí pilně
chodíval do kostela, tu jsem slyšel na
kázaní mnohá dobrá naučení, mnohé
spasitelně napomenutí k trpělivosti, k pře
máhání náruživosti, k modlitbě a jiným
ctnostem křesťanským, na kteréž jsem
dávno zapomenul. Nyní jsem se počal
opět modliti a ku podivu v mé hlavě
se vyjasnilo a srdce mé volněji bití
počalo. Pak mi práce v pondělí mnohem
lépe od ruky šla než dříve; neboťjsem
si v neděli odpočinul. Dříve každou
maličkostí jsem byl popuzen k zlosti,
nyní ale jsem trpělivější, oči jsou jas
nější,“ tělo zdravější a ruce k práci
ohebnější, než byly dříve. Ač mám práce
mnoho, předce bývám vždy v sobotu
před večerem hotov. Dříve jsem býval
pro svounáhlosťzbrklým šchem nazýván
a mnohý se mně vyhýbal; nyní ale jsem
k lidem přívětivý a uctivý a takovými

: jste se, příteli, přesvědčil, že když my
činíme svou povinnost, Bůh také činí,
co činiti má a že pravdivé jest přísloví:
„Na Božím požehnání všecko záležíl“

Zkus to jenom, milý- křesťane!
Odpočiň si v den Páně od své práce
a posvěť jej službou Boží, varuj se
hlučných a hýřivých společností \ale do
brými skutky jej zasvěť; pracuj pilně

do večera, nez'evluj, kdy pracovati máš,
žij při tom jednoducho a šetrně, nevydávej
nad stav svůj a možnosť svou; pak ti
zajisté na tom, co potřebuješ, nikdy
seházeti nebude. Budeš-li dbáti na to,
co Bůh pravil: „Pomni, abys den sváteční
světil,“ pak bude Bůh i tebe slyšeti,
když se modliti budeš: „Chleb náš ve
zdejší dej nám dnes!“

Dále pracuj, milý křesťane, s kře—
sťanskou odevzdanestí do vůle
Boží. Je možné, že i tenkráte, když
svědomitě pracuješ, výsledek tvých snah
není takový, jak si přeješ. Také pole
ctnostného bývá_navštíveno krupobitím,
povodní, aneb ho špatná úroda připraví
o všechnu naději; také bohabojný one
mocní a ulehne, ruka jindy tak pilná a
činná musí odpočívati, a bída a nouze
nastěhují se k němu. To jest zkouška
ctnosti jeho, to je pro něho ta nej
krásnější příležitosť, získati sobě mnohé
zásluhy pro nebe, kam nevede žádná
jiná cesta, leč cesta kříže. Koho Bůh
miluje, toho kárá; ale ruka, která
s laskavým úmyslem rány zasazuje, zase
je hojí. Dobrému křesťanu nezbývá
v podobných okolnostech nic jiného, “leč
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se zbožným trpitelem JobemĚdevzdaně : I vyšel ze stanů Filistínských muž sou
volatí: „Bůh dal, Bůh vzal, budiž jméno
jeho pochváleno!“ —

Pomni, abys den sobotní světil. Šest
dni budeš pracov'ati, a dělati všecka dila
sva. Sedmého pak dne sobota Hospodina
Boha tvého jest. (2. Mojž. 20, 8—10.) — !

bojný, jmenem Goliáš, z Goth, zvýší
šesti loket a pidi. (1. Král. 17, 4.) —
Bylo pak tu šest kamenných stoudví
postaveno, podle očišťování židovského,
beroueích v sebe jednakaždá míry dvě
neb tři. (Jan. 2, Č.) (1'*okračování.)

0 rozšiřování svaté
(Pokr

Vývoj podniku rozšiřování sv. víry.

Ještě r. 1822 utvořily se poddružné
spolky v_biskupstvích Avignon, Aix,
Marseille, Nimes, Montpellier a Grenoble;
již v prvním roce trvání obnášely příjmy
15.272 franků 15 ct. (6108 zl. 86 kr.)
Roku 1823 dostalo se podniku tomu
uznání a požehnání papeže Pia VII. a
zároveň i některé odpustky. Brzo na to
odporučilijej nejen biskupové francouzští,
nýbrž i švýcarští, belgičtí, němečtí, italští,
španělští, portugalští, angličtí atd. Podobně
činili i papeži Lev XII. a Pius VIII.
Konečně odporučil. papež Rehoř XVI.
v encyklice z r. 1840 spolek ten všem
biskupstvím a faram uznavaje důležitosť
jeho pro všecken svět katolický. Nejcdnou
osvědčil také Pius IX. přízeň svou podniku
tomu. Tak listem ze dne 17. října 1847
udělil členům spolku některé odpustky;
na počátku listu toho praví se:

„Jelikož spolek „k rozšíření víry“
od toho času, kdy dle nevystihlého úradku
Božího byl založen, až na naše dny zdárně
byl nápomocen k rozšiřování víry kato—
lické až do končin nejodlehlejších. Při
spívalť k tomu konci sbírkami peněžními,
kteréž umožňovaly dělníkům apoštolským
zdárněji pracovati na _viniciPáně. Proto
také papežové římští vždy ho brali
v ochranu svou a moci úřadu apoštol—
ského.obohacovali ho milostmi a odpustky,
činíce to s tím úmyslem, aby se počet

viry po celém světě.
v I !nemam.)

členů rozmnožil a blaho jejich bylo pod
porováno.“

Dne 5. srpna 1851 vydal tento lisi:

„Poněvadž proslulé „dílo rozšíření
viry“ se nese k tomu, aby věřící po
vzbuzeni byli zbožnými modlitbami a

'almužnami vyprošovali na Otci milo
srdenství rozšíření víry katolické a pří
spěvky svými usnadňovali úlohu misi
onářů, zavazujeme všechny členy, aby
se každý den modlili Otčenáš a Zdrávas
přidávajíce pokaždé: „SVatý Fran
tišku Xaverský, oroduj za nás!“
a určený příspěvek týdenní platili. Ač
koliv dar tak nepatrný (totiž 2 kr.) pro
křesťany není věcí těžkou, přece jest
některým nemožno obnos ten každého
týdne obětovati. Proto náš zesnulý sv.
Otec Pius IX. potvrdiv milosti a výsady,
které „dílu rozšíření víry“ předchůdci
jeho poskytli, otevřel též poklady církve
svaté v pravdě chudým věřícím, dobře
věda, že jest zástupcem božského Vy
kupitele pokolení lidského, který při—
kladem svým chudobu posvětil a slevy
svými nás povzbudil, abychom vždycky
ctili chudobu, je—lispojena se ctností.
Za tou příčinou jeho svatost nejlaskavěji
dovolila, aby i ti věřící, kteří z nouze
nemohou týdenní příspěvek platiti (a o
tom rozhodovati přenechal svědomitosti
jednotlivců), přece mohli býti účastníky
„díla rozšíření víry.“ Když však někteří,
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přistoupivše k „dílu“ tomu, nemohou
později příspěvky platiti, mají býti přece
považováni za účastníky. První i druzi
jsou účastni všech výhod a milostí, které
se účastníkům díla rozšíření víry po
skytují; mají však nejméně jednou za
měsíc sběratelům příspěvků pro „dílo“

nějakým krejearem přispěti, ať jest to
částka sebe nepatrnější, každý dle jmění
a svědomitosti své. Výhoda tato trvá tak
dlouho, dokud účastníci skutečně chudými
jsou. Sv. Otec poskytuje opravdu chudým
věřícím hojnosť milosti a výhod, výslovně
též prohlásil, že by měli věřící na
celém okrsku zemském, zvláště
však ti, které Bůh, dárce všech
statků, bohatstvím daří, vždy víc
a více dbáti, aby každý dle sil
svých ,co možná nejdříve k to
muto „dobročinu“ přistoupil, svou
modlitbou ialmužnou ku dosažení
cíle tak vznešeného, rozšíření ka
tolické víry přispíval a tak se
účastnil milostí, které naše svatá
matka církev štědrou rukou roz—
dává. — Proto měli by duchovní
správcové, zvláště pak biskupové,
rozníceni svatou horlivostí pro
rozšíření víry a náboženství, vě
řící jim svěřené slovem i písmem
povzbuzovati, aby tak vznešené
dílo podporovali! — Jedni i druzí
mají však každý den vroucné vysýlati
prosby k Bohu všemocnému Otci, aby,
poněvadž nyní žeň tak hojná jest, děl
níky poslal na vinici svou a přiměřenou
pomocí pomohl “nésti těžké břímě, které
si církev na svá bedra vložila ku dalšímu

rozšíření, a aby konečně všechny lidi
v jednotě víry do jednoho ovčinee při
vedl a svěřil je péči jednoho vrchního
pastýře.“

Zdar díla rozšíření víry možno po—
zoro'vati z následujících číslic: Příjmy
k dílu tomu obnášely- v roku 1840
1,310.607 zl., v r. 1860 1,818.959 zl.,

ale r. 1879 2,412.659 zl. K této po
slední sumě přispěly:

B v r o p a: Portugalsko . 25.1159

Francie . . 1,66Íil112 Anglie 49-567
Elsas. aLotr. 97.882 Levant 7-753
Německo (i s Skandinávie . 167 _

Rakouskem) 167.126 Asie ' - ' 2-992
Belgie 135.202 Afrika . 26-562
Holandsko . 43.772 A m e r i k a:
Švýcarsko . 26.906 Severní 29.804
Italie . 129.291 Střední . . 40

Španělsko 1.753 Jižní 3.866

Čeho lze nabýti modlitbou a almužnou?_

K tomu nám odpovídají „ročenky
rozšíření víry,“ které ovšem v našem
jazyku dosud nebyly vydány. Připomí
nají nám utěšené výsledky modlitby a
almužny, nicméně však pravý katolík
zajisté dobře ví, že na tomto světě
častokrát nevidíme užitku, plynoucího
z prací pro spásu duší nesmrtelných;
teprve na onom světě jasně poznáme,
jak veliké odměny nám poskytují. Tuto
pravdu třeba abychom si často připomí
nali a nedali se másti, když z nejlepších
svých namáhání jen nezdar se nám jeví.

Že ale ty patrné výsledky po Bohu
zvláště dílu rozšíření víry připočísti sluší,
dosvědčují všichni misionáři. Tak praví
na př. apošt. vikář Grimley v Mysu
(v Africe) v pastýřském listu r. 1866
ku svým věřícím: „Toto veliké dílo
(rozšíření víry) jest patrně dílem pro
zřetelného Boha, jenž jím svou církev
podporuje . . . . Před 20 roky nebylo
v osadě (v Mysu) ani jediného kněze;
nevěra a pohanství byly zde pány. Ne
početní a rozptýlení katolíci byli bez
pastýřů . . . Dílo rozšíření víry pomá

Ihalo nám s_tavěti kostely, podporovati
obětavé misionáře. Bez této pomoci bylo

- by tu katolické náboženství téměř ne
známo. Prosíme vroucně všechny kato
líky celého světa, aby přistoupili k dílu,
které miliony duší zachraňuje od v_ěčné
záhuby.“
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00 se do dneška Vykonalo v Rakousku
pro rozšíření svaté víry?

K tomu účelu byly dosud v Ra
kousku:

1.Nadace Leopoldinská,*) „aby
se docílilo větší působnosti katol. misií

papežem Lvem XII. potvrzena, a údům 7
její propůjčeny od téhož sv. Otce ně
které výhody.

Údové tohoto spolku modlí se denně
jeden Otčenáš a Zdrávas Maria s pří
davkem: ,.,Sv. Leopolde, oroduj za nás!“ :
a platí měsíčně 1 kr. e. mi. (asi 2 kr. r.m.)
Ústřední ředitelství ve Vídni spravuje
„nadaci Leopoldinskou“ a podporuje z při
jatých peněz (dříve skoro 35.000 zl. ročně,
v posledních letech 11—16.000 zl.) misie
v Americe; jednou za rok uveřejňuje též %

* Nebylo-li by lépe, aby se též v Rakousko
„zprávu o nadaci Leopoldinské“ (1 sešit
0 4—6 tiskových arších) v české a ně
mecké řeči. V účtech obsažen jest i
náklad na řízení, něco přes 2000 zl.
ročně. Dle výkazů posledního roku má .
„nadace Leopoldinská“ 90.000 zl. jmění
v úpisech.

2. Sbírky „pro sv. hrob v Je
rusalemě,“ které se konají každý rok,
obyčejně na velký pátek. Tyto příspěvky
jsou vlastně určeny „ku podpoře katol.
misií ve sv. zemi.“ Sbírky začaly r. 1842
a obnášely r. 1842 a 1843 dohromady
64.249 zl. 11!2kr. e. m.; 25. října 1843
byla správa těchto ročních sbírek ode
vzdána ústřední Správě svaté“ země ve
Vídni, která je až posud řídí. Pod
názvem: „Zprávy misionářské zc svaté
země“ vydává se každoročně jeden sešit.
R. 1879 bylo příjmů něco přes 18.000 zl.
Účetní zpráva končí takto: „Mimo to jest
ku nepředvídaným potřebám následující
jmění: Ve státních úpisech 15.000 zl.,
v hypotečních poukázkách 14.000 zl.,

*) Toto jméno zvoleno na památku Její
Veličenstva, v Americe zesnulé císařové Leopol—
diny brasílské, rozené arcivévodkyně rakouské.

nadační kapitál ku zbožným účelům
20.120 zl., pět akcií alfóldské dráhy po
200 zl. a jeden soukromý dlužní úpis
na 120 dukátů.“

?). „Spolek Marian'ský pro
střední Afriku,“ založenroku 1851.

v Americe“ byla založena roku 1829, Roku 1852 Přijal 67'665 Zl“ 3010 kr.,
avšak r. 1861 pouze 27.912 zl. 231!2 kr.,
a přebytek v pokladně 28.713 zl. 10 kr.,
vydání 43.242 zl. 89 kr.

4. „Spolek neposkvrn ěného
početí Panny Marie ku podpoře
křesťanů na východě.“ Příjmy
r. 1879 10.022 zl. 63 kr.

Mimo tyto jest ještě známý „Spolek
sv. dětství Ježíšova“ a „Spolek Bonifacský
ku podpoře náboženských potřeb katolíků
německých, uprostředjinověrců žijících“

Uhersku místo rozličných misionářskýeh
spolků zřídilo „dílo rozšíření viry?“

Uvážíce bez předsudku vše, co dříve
o „díle rozšíření víry“ bylo pověděno,
zajisté tomu dáme, že dílo toto lépe by
vyhovělo vytknutéínu účelu, než spolky
v Rakousku k témuž cíli zřízené. Za

mlouváť se pro to několik důvodů:
1. Dílo toto jest v nejširším smyslu

katolické, působícve světěveškerém,
&ne pouze v jedné jeho části. Jako Pán
přikázal: „Jděte do celého světa, učte
všechny národy“ atd., tak i láska v pravdě
katolická objímá celý svět, přeje si, aby
se víry a milostí z ní plynoucích všem
národům bez rozdílu dostalo. A o to

právě pracuje „dílo rozšíření víry,“ na
ten úmysl modlí se účastníci tohoto díla
Otčenáš a přinášejí měsíční dárkyg,—'ati,
kterým sebrané peníze jsou svěřeny,
rozesýlají je do celého světa, kde se

- jedná o rozšíření, zachování.a utvrzení
svaté .víry.

Při misionářských spolcích v Ra—
kousku není tomu tak; účastníci nadace

%Leopoldinské modlí se a obětují'dary pro
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Ameriku, účastníci spolku E\fl'arianského
pro Afriku atd.

Avšak máme my Rakušané pouze ;
o o. o . ;

nevěrcum a jinověrcum v Americe ku ;
pomoci přispěti a Afrikany i pohany
v Asii žijící nepovšimnuty nechati? Za
jisté nikoliv; neboť poslední mají právě
tak nároky na lásku naši předni, po

něvadž všichni lidé jsou tvorové Boží a
za všechny dokonal Kristus dílo vy
kupitelské.

Kdyby po našem rozumu chtěl ka
tolikiv Rakousku účasten býti rozšiřo
vání víry po veškerém světě, bylo by
mu přistoupiti ku nadaci Leopoldinské,
ku spolku Marianskému, ku spolku ne
poskvrněného početí Marie Panny, platiti
roční přispěvek „pro sv. hrob v Jerusa—
lemě“ (t.j. pro misie ve svaté zemi), a
konečně kdyby některý misionář z Číny,
Japonska, Persie, Armenie, Nového See
landu atd. příspěvky sbíral, opětně bylo ,
by mu dáti, aneb aspoň rad by dal, '
věda, že tu i tam nezbytná jest potřeba.
Kdo však příspěvku svého dílu rozšířeni
víry poskytne, ten vyhoví účelu svému
úplně, poněvadž z příjmů „dila“ dosta—
vaji podpory všichni misionáři, kteří
ústřední správu o ně žádají, jak to
z ročních zpráv spolkových vysvítá.
Tak bylo ku př. ze příjmů roku 1879

\. am jsi se mi má mladosti,
] Kam jsi se mi poděla?

—Zda-li přede mnou tě černou
Mlha rouškou zastřela?

Čili mne zde zanechavši
Dliš tam mezi hvězdami?

Mezi tvými spanilými
Nesmrtnými sestrami?

„Škola B. s. P.“ 1882.

rozděleno: misiim v Evropě 306.445 zl.,
v Asii 1,079.402 zl., v Africe 399.807 zl.,
v Americe 272.108 zl. a na ostrovech
209.325) zl.

2. Jak bychom došli nejsnáze vy
tkn-utého cíle? tak ptá se mnohý moudrý
člověk a křesťan při práci a záměrech
svých. Taktéž tážeme se i my v příčině
podpory kat. misií modlitbou a almužnou.
Nechť všichni katolíci dobře uváží, že se
tu nejedná o pouhý dobrý skutek nebo
vyplnění nějakého přání, nýbrž mnohem
více o vyplnění křesťanské povinnosti.
A bude tato podpora vydatnější, když
jest více spolků misionářskýeh, nebo
pouze jedno ústřední „dilo rozšířeni viry ?“
Padesatileta zkušenost zamlouvá se pro
poslední. Zatím co dílo rozšířeni víry
v zemích, kde se ujalo, utéšeně prospívá„
jest tomu při našich spolcích právě na
opak -— účastenství jest pořad menší.
Pouze spolku sv. dětství, poněvadž hlavně
s ditkami se zabývá, velmi dobře se daří.
Čím více však jest spolků takových, tim
nepatrnějši jest výsledek ——tak tomu
učí zkušenosť. _

3. Též řízení a správa jest, jak
samo sebou se rozumí, jednodušší a ne
vyžaduje tak velkého nákladu, o čemž
příště.

(Pokračování)

Starcova píseň.
Čili jse's ve vonný vánek

Jarních květů změnila,
A po hájích a po sadech

S ranní rosou rozlila?

Neni, není mé radostí
Není mezi hvězdami —

Není ji víc mezi kvítím,
Uplynula s časemi.



aft 84 _
%

Slavnost' přeneseni obnovené prastaré sochy Matky Boži
v Rajhradě.

šteře rajhradském se nachází
socha Panny Marie,

' před níž nejen řeholníci, nýbrž
veškeré obyvatelstvo okolní Matku

! Boží ctíti a jí své prosby před
nášetí uvykli; —vždyt' jest úcta Panny
Marie právě tak star! ,
jako křesťanství samo.

Více by nám to bylo
divnou věcí, kdyby se
nenalezaly žádné pa
trné důkazy velké úcty
Bohorodičky mezi na
šimi předky. Jako sv.
Otec Benedikt již v
nejútlejším svém mládí
Matku Boží ctil a v

létech _jinochauchýliv
se do samoty u Sub—

jako podle starého po—
daní obraz Matky Boží
s sebou vzal, tak i.
benediktini rajhradští
umístili zajisté hned
při prvním svém uby
tování—se (r. 1048) v
novém svém domovu

nějaký obraz, sochu
nebes Královny, které
si tak vážili, jako to vyžaduje důstojnost
osoby, již představuje. Proto nazývána
tato socha r. 1267, kdy vymoženo bylo
pro ětvcro Marianských svátků odpustky,
již přestar'. Historii zmíněnéposvátné
sochy napsal P. Sark. Navrátil v kní
žečce*) u příležitosti obnovení její a

*) Na skladě v administraci „Školy,“ cena
5 kr.; fotografie sošky Panny Marie po
50 kr., 1 zl. a 2 zl. 20 kr.; fotografie (velké)
vnitřku chrámu po 3 zl. 30 kr.; fotografie
Břetislava sochy po.3 zl. 30 kr.

slavnostního posvěcení a umístění v Ma
rianské kaple u kostela klášterního. ——
Dne 30. dubna, který připadl na neděli,
odbývana tato slavnost za nesčíslného
množství lidu z blízka i daleka a zůstane

zajisté dlouho v paměti všem účastníkům.
0 21,3 hod. odpol. vystavena obnovená

(sochařem Bergman
nem v Rajhradě) socha
P. Marie s Ježíškem v

prostranství před ko—
stelem, zde od opata
G. K.

stence kněží dle před

za četné asi

pisu církve svaté po
žehnana a pak ve prů
vodu 208 družiček ko
lem budov klášterních

od panen, pak jinoehů
rajbradských nesena
druhou branou do kla
šterního kostela, kde ji
převzali čtyři assistu
jící kněží a umístili v

_Marianske kaple na
obnoveném oltáři. ——

Bylt' to průvod vítězo
slavný, průvod krá
lovnin! Na to násle

dovalo příslušné ká.—
v Marianske kaple před vy

velebnou Svátosti modleny
zaní a pak
stavenou

litanie a pakuděleno svaté požehnání.
Dlouho ještě po ukončené slavnosti

zůstal zbožný lid ve chrámu, projevuje
v písních a modlitbách svou lásku a
důvěru k nebes Královně.

Kýž tak se všude obnovuje tento
raz pravého křesťana a dochova se po
tomkům jako převzácné dědictví po
našich praotcích !
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Paběrky historie úcty Marianske v Rajhradě.
(Vyíiato z brožurky P. Sarkandra)

Úcta nejsv. Panny Marie netoliko
zakládá se na učení církve katolické,
nýbrž jest i stvrzena tisícerýmí stkvělými
svými výsledky.

Ve velikých tísních utíká se lid
křesťanský k Matičce Boží, k pomocnicí
křesťanův, o ochranu a pomoc. Když
na počátku čtrnáctého století následkem
stálých válek hlad a mor'v Čechách a
na Moravě panoval, vzal zbožný břev
novský opat Bavor se svou bratí bene
diktinskou útočiště své k Bohorodičcc

Panně Marii; a poněvadž důvěra jejich
byla vroucná a dětinná, byla také od
měněna; neboť léto 1320 a
ustálené poměry v Čechách a na Moravě
přičítali bratří jediné přímluvě nebes

_Královny. Ze hluboké vděčnosti, a aby
bída i pomoc z ní v paměti potomstvu
se zachovala, ustanovil opat Baváor
léta 1321, aby v Břevnově v tamější
kapličce marianské každodenně ráno
sloužila se mše svatá ke cti a chvále

úrodné

Panny Marie na úmysl, „aby nejblaho- .
slavcnější Panna' Maria. jednání naše i
všech dobrodinců našich šťastně řídila,
a přání i povzdechy naše i zakladatelů
našich svému nejmilejšímu Synu předná
šela, nejvyššímu všeho Tvůrci“ V Břev—
nově až dosud tato mše sv. každodenně

se slouží; ale i v Rajhradě se to děje,
ačkoliv rajhradští benediktini podlé znění
listiny zavázáni k tomu nebyli; nicméně
závazek ten převzali ze zvláštní úcty
a vděčnosti ke Královně nebeské.

Týž závazek obnoven byl za hor
livého opata Diviše léta 1404, a. sice,
jak zní v listině, „ku zvelebení služeb
Božích a ke cti a chvále proslavené
Panny Marie,“ (a opětně roku 1653 za
probošta Viktorína)

Byly-'tcnkráte smutné časy. Kacířství
se šířilo a vzmáhalo. Ale Rajhrad zůstal

!

!

nedotknut; ba sem uchýlili se zbožní a
učení mužové, mezi nimiž Jan z Holešova,
onen mocný odpůrce Husův, jenž nazýván

; byl kladivem bludařův. Tento horlivý a
nábožný učenec benediktinský sepsal
mimo jiná. znamenitá díla tuto v Rajhradě
u vysokém již stáří „chvalořeči o nejblaho
slavenější Panně Marii.“ Zajisté spis ten
nezůstal ležeti ladem, alebrž že ho bratří
pilně čítávali, aby sebe i jiné povzbu
zovali k úctě nebes Královny. Vždyť
toho bylo velmi potřebí, jak ve století

_ patnáctém, tak tím více ve století šest
náctém, kdy se rozličná kacířství po
krajích našich rozlézala a rozličné ne—
hody klášter rajhradský'i jeho okolí
stíhaly. S pomocí Boží a pod ochranou
nejblahoslavenější Bohorodičky zotavil
se pokaždé klášter s okolím ze všelikých
škod a pohrom živelních i nepřátelských.

Na počátku sedmnáctého století usta
novil probošt Michal Biliúski (1607—16]3),
aby ku větší cti a ch vále P. Marie rorátní
mše svatá. v Adventě slavně se konala..

Probošt Jiří A. Kotelík (1623—1643)
byl horlivý ctitel mariánský i zastával
až do své smrti místo ředitele arci—

bratrstva nanebevzetí P. Marie, kteréž
na Moravě velmi bylo rozšířeno, a jak
ve klášteře rajhradském tak i v okolí
četně počítalo členů a horlivých ctitelů
nejblalioslavenější Bohorodičky.

Krásný důkaz zbožnosti a horlivé
úcty k Bohorodici podali bratří rajhradští

; léta 1677. Usnesli se totiž z hluboké vděč
nosti za podivuhodné zachránění všech
členů a věřících na celém panství před
nakažlivou nemocí, která v letech 1675 a
1676 v okolí strašně řádila., že obětovati
budou Panně Marii v Tuřanech záslibní

desku, na níž klášter a k panství patřící—
místa vyryta byla s latinským nápisem
letočetnýin: „Pia virgo et mater sis nobis

1 3-3



clientibus tuis Raihradii propitia,“ to
jest: dobrotivá Panno a Matko budiž
nám chráněncům svým v Rajhradě mi—
lostiva. Záslibní průvod pak od té doby
koná se každoročně až dosavad třetí

neděli po velikonoci.
Tolikéž z vděčnosti obnoven l. 1682

v Rajhradě starý kostelíček ke cti a
chvále sv. kříže a sedmibolestné Panny
Marie, aby, jak zní v listině, nejlaska—
vějšího Boha a nejblahoslavenější bolestné
Panny Marie sláva, česťa chvála k útěše
duší našich rozšiřována byla.

Když ku konci sedmnáctého století
chrám Páně i klášter sesutím hrozil,
snažil se zbožný probošt Benno Bran
čavský pro služby Boží potřebné místnosti
opatřiti; i zřízeny dva oltáře, jeden nej
blahoslavenější Bohorodičky.

Probošt Anton Pirmus (1709—1 744),
jehož vším právem dlužno nazývati
druhým zakladatelem kláštera, vystavěl
klášter i kostel v nynějším způsobě.
Na kostele pracováno od 1. 1721—1739.
Jsa horlivý ctitel Bohorodičky obstaral
1. 1732 probošt Anton pro čtyry boční
oltáře vzorky zázračných sošek Panny
Marie z klášterů benediktinských, a sice
Mariaeellenskou, Ettenthalskou z Ba
vorska, Einsiedelnskou _aMonserratskou.
Bohužel nebylo mu dopřáno dohotoviti
nynější kaplu pro „starou Matku Boží
rajhradskou.“ Válka s Prušáky překazila
zbožné jeho zámysly.

Častokráte byl klášter rajhradský
za svého trvání od nepřátel navštíven,
zpleííěn a zpustošen. Ale málo který
nepřítel, ba snad žádný tak ukrutně a
hanebně s posvátnými věcmi nenakládal,
jako Prušáci léta 1742. Zvláště z úcty
Panny Marie úsměšky si tropili. Pout
níkům na svatou horu u Olomouce se

ubírajícím posmívali se řkouce: „Ta vaše
Maria vám mnoho pomůže; vždyť sama
tak nestatečna jest, že nemá, odkud by
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roztrhaný plášť svůj opraviti si dala!“
Takové a podobné řeči častěji prohazovali
ti bezbožníci proti nejsvětější Bohorodici
a jiným nebešťanům, což horliví katolíci
mlčky sice, ale se slzami donuceni byli
poslouchati. Ale co říci k tomu, co
všecko páchali v Rajhradě! Kde které
posvátné místo znesvětivše, ostatky
svatých rozmetavše, obřadní roucha roz
trhavše, zkrátka všecko zplenivše a
zprznivše neměli na tom dosti. Ani pra
staré sochy nejblahoslavenější Boho
rodičky, která za stavby chrámu Páně
v prozatímně modlitebnici na oltáři byla
umístěna, neušetřili ti divochové! Modli
tebnici mariánskou proměnili v konírnu,
drahocenné roucho Panny Marie strhali,
posvátnou sochu s oltáře do kalu koňského
shodili, kopími zbodali, Bohorodičce i
Ježíškovi ruce usekali! Tak nalezli du

chovní otcové, kteří od nepřátel v jedné
komůrce po celou noc byli uzavřeni,
ráno Královnu nebes se svým božským
dítkem v trusu a kalu! S pláčem a
velikým hořem bratří zdvihše a očistivše
posvátnou sochu na oltář ji opět postavili.

Když pak za měsíc po této hrozné
události rakouský vojevůdce Karel, vé
voda lotarinský na pochodu k Brnu
v Rajhradě noclehem byl, uslyšev o
zpáchané svatokrádeži přál si sám od
sebe posvátnou sochu viděti, a ačkoliv
mu chtěli sochu přinesti, nesvolil k tomu,
alebrž pospíšil do svatyně a vzdav
nejblahosl. Bohorodici úctu políbil ji.“

Na to byla socha Panny Marie do
chrámu Páně přenesena a na oltáři svaté
rodiny čili svaté Anny postavena, léta
však 1749 na slavnost narození Panny
Marie byla eo nej slavněji umístěna v nově
od arcibiskupa olomouckého posvěcené
kaple, kde až do nynějška stála.

Letoší slavnosť jest tedy jen pokra—
čováním prastarých tradic po zbožných
našich předcích. i
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Svatá Notburgapatronka služebných..
Znamení ve vzduchu.

'; ". :ednou ve žních piacovala Not

ŠŽ— bu1 nra s ostatními domácími na

% se den schyloval ku konci, chtělaNotburga jak obyčejně domů ode—

službě Boží. Ale rolník najednou nechtěl
o ničem slyšeti a proti slibu svému a

pracovala s ostatními tak dlouho, až
bude dílo dokončeno.

vzdáti připamatovala sedlákovi učiněnou
smlouvu, ale nadarmo. Mohla mu ovšem

nebyla její povinností a křesťanská po—
volnosť jest zajisté velmivkrásnou ctností.

poli. Byla pravě sobota; když

Ě“

\ jíti a ve svatvečcr věnovati se

tedy bezprávně kázal Notburce, aby

Notburga nechtějíc prava svého se

ustoupiti, poněvadž večerní pobožnosť

To si myslila též Notburga a byla by
velmi ráda bývala, kdyby někdo třetí '
byl rozhodl, ma-li prava svého se vzdati,
čili ne. Ale kdo?

Otec její sám, jenž byl přítomen.
Myslím tim všudypřítomného Boha, jemuž ;
k vůli chtěla praci svou přerušiti. Boha
vroucně milujíc zvykla si ve všech pří
padech k Němu se utíkati a proto i
nyní měl vůli svou projeviti. „Bůh ať
rozhodne mezi mnou a tebou,“
pravila rolníkovi a zdvihnuvši srp svůj
vyhodila jej nad hlavu a hle — srp
nespadl dolů, nýbrž držel se nepohnutě
ve vzduchu.

Za našich časů dějí se ovšem velmi
zřídka takové zázraky a mnozí lidé se
tomu diví, poněvadž nelze jim viděti
všemocné ruky Páně — ale kdyby bylo
na světě více tak prostých, zbožných,
pokorných dítek Božích, jako byla Not—
burga, pak by i Bůh častěji zázračně
projevoval lásku svou k nim. ——Pole,
na kterém se tento zázrak stal, bylo
později věnováno účelům kostelním aještě

; Boží.

v předešlém století nazývalo se „polem
Páně.“ Protože Bůh tak jasně vůli svou
najevo dal, nemohl sedlák déle odporovati
a dovolil Notburce odebrati se domů.

A svatá divka zanechala nám jednáním
svým krásný příklad zbožnosti a pokory.
Věděla totiž, že jest Bohu milo, pama
tuje-li kdo na Něho přisvé práci, ale věděla
též, že se Mu líbí, pomůže-li rolníkovi
pracovati z lásky k Němu. Proto roz
dělila svatvečer mezi Boha a svého

bližního; nejstarší pověst vypravuje nám
o tom takto: „Když nastal svatvečer,
odložila Notburga srp, šla domů, pomo
dlila se — a potom dělala domácí práci
dále.“ž Po modlitbě šla zase pracovat, a
tím dala nejlepší důkaz lásky své k Bohu
a bližnímu, spojivši službu Boží se službou
lidskou. Tak vyplnilo se na ní přísloví,
které bylo napsáno v kostele ebenském,
ku cti sv. Notburgy vystaveném:

„Modli se a pracuj,
dobře bude spořádán dům tvůj“

Myslili bychom, že tento zázrak
povzbudil sedláka k dobrému a že si
nyní svaté dívky své velice vážil, jsa
rád, že má ve službě osobu tak bohu
milou. Než nebylo tomu tak; neboť i
později zbraňoval Notburce Bohu sloužiti,
tak že se odhodlala ze služby odejíti.
Příležitost brzo se naskytla, jak o tom
ještě budeme vypravovati. Ale sotva že
byla z domu pryč, již odtud zmizelo
též požehnání Boží.

Kdo si Božích darů nevšímá, tomu
je Pan odejíma. Hodná služka jest však
větším darem Božím, než velké pole
pšeničné, neboť kromě pilné práce dává.
též ostatním dobrý příklad a zbožnou
modlitbou přináší do domu požehnání

Pro zbožnou dívku ustává Bůh

ve hněvu svém a nesesýla trestů, kterých
páni její zasloužili.



Kdo však byl příčinou, že taková
duše svatá, zbožné dítko Boží, ze služby
odešlo, toho jistě zastihne spravedlnost“
božská. Tak bylo i v Ebenu. Stara pověsť
opěť vypravuje takto: „Když Notburga
od sedlaka odešla, hynul on na těle i na
duši.“ Ještě hůře vedlo se zatím dřívějším
pánům sv. Notburgy na hradě Rotten
burgu. Soud Boží stihl nejprve Otilie,
která. se lakotou a nespravedlivým Zc'
puzením své dívky těžce prohřešila. Brzo Ý
po odchodu Notburgy těžce onemocněla,
a nebylo naděje, že by se ještě uzdravila.

Nemoc a smrť jsou časnými tresty
za naše hříchy, kterými nás Bůh navště
vuje, abychom viny své poznali a činili
za ně pokání. Též Otilie stižena byvši ;
trestem Božím poznala, jak hříšnějednala,
odtrhujíc chudým sousto chleba od úst a
davajíc je dobytku. Po trapné nemoci ze
mřela, zanechavši na tomto světě všechno,
co tak velice milovala — takový byl
konec lakomé paní.

Za nedlouho po smrti její stihla i
manžela jejího zasloužena odplata. R. 1290 :
vypukla totiž válka, která v krátkém čase
v Tirolsku divoce řádila. Na jedné straně ;
byl vévoda rakouský Albrecht Il. ajeho í
tchán Menhart II. tirolský; na, druhé
straně povstali pánové štýrští, arcibiskup |
Konrad solnohradský a vévoda Otto
bavorský. Jindřich Rottenburský byl na i
straně Menhartově, poněvadž byl jeho
vychovatelem. Měl však bratra (myslí '

las _

se, že to byl Siet'ricd, tehdejší soudce
v Hallu), který byl na straně Bavorů.

Když tedy valka vypukla, vtrhly
nepřátelské tlupy též do údolí innského

? a postupovaly vítězně v před. Po způ
sobu tehdejšího surového válečnictví kam

? koliv přišly, všechno pustošily, bořily a
pálily. Že se i Rottenburgu nevedlo valně,
snadno se domyslíme, neboť bratr Jin

; dřiehův hleděl mu co možná nejvíce
uškoditi. Válka trvala skoro tři leta, až
konečně 24. května 1293 byl uzavřen mír
a Jindřich vrátil se opět na své statky.
Dlouho to však trvalo, než všechnu tu
spoustu aspoň poněkud odklidil a zámek

; v předešlý stav přivedl — a to byl
opět trest Boží za jeho špatné jednání
s Notburgou.

Sv. dívka pracovala zatím klidně
; v Ebenu. Zajisté že též slyšela o zuřící
? vojně a viděla s ruprechtského kostelíčka

ty veliké sloupy ohnivé hořících vsí. Co
by ji bylo potkalo, kdyby nebyla odešla

: z Rottenburgu? Snad byla by přišla
čistota její do velikého nebezpečí, snad
byli by s ní ukrutně nakládali, do zajetí '

Í ji odvlekli, nebo dokonce usmrtili! A ode
všeho toho zachránil Pán Bůh věrnou
dívku svou.

Nyní teprve poznala, k čemu jíbyl
; ten kříž, který na ni Bůh skrze Otilii

a Jindřicha seslal. Tu se úplně vyplnilo,
eo praví písmo svaté: „Milujíeím Boha
všechny věci napomáhají k dobrému.“

Naše matky a panny katolické.
(Dokončení.)

;. III.

opošla kousek cesty k Dunaji. |
Zima byla tuha, měla na sobě
jenom těch malo špinavých

ŽL roztrhanýeh hadříčkůz- ale v tom
srdci jakoby již pekelný oheň hořel.

— Magdaleno, Magdaleno, nešťastný
člověk, kde tě do Vídně byl vylákat!

Nešťastná matka tva, proč pak tě do
Vídně pouštěla? Šla, slyšela již „l)unaj
hučeti. Ale vlastně neslyšela; neboť
zoufalostí byla omámena. V jednom koutě
zas se zastaví, pro nový nával zoufalosti
nemůže ani dále. V tom zvoní na blízku.
Stal na blízku kostelíěek Milosrdných
sester. Bylo to v neděli ráno před-sedmou



hodinou; zvonili tam na mši svatou.
Magdalena zaslechne zvonek; aj jak _jest
ten hlas zvonku milý, bud' si k anděl
skému pozdravení zvoní, buď na mši
svatou vyzývá; Magdalena ho zaslechne,
ajest .jí, jakoby jí někdo pravil: l.)cero,
jdi do kostela, jdi na mši sv. Poslechla;
obrátivši se, šla do kostela. Bylť to právě
onen kostel, ve kterém se v loni s Terezií
scházívala. V kostele bylo světlo, ani tam

13'.) __

nebyla taková ostrá zima, jako venku. :
Přijde a jako mimovolně ji to vede '
k oltáři Rodičky Boží.

Lidé se scházeli,
sloupky a svíce, kostelník rozsvítil svíce
na oltáři a na lustru, bylo to krásné
světlo. V kostele bylo ticho; mše svatá
ještě nezačínala. Tu nčco- po kostele
dupá. Magdalena si toho nevšímala, ale
druzí lidé všickni si všímali. Kdožpak
to asi dupá? Paničky v lavicích popo
sedávaly, ne že by se bály, nýbrž jakoby
někomu dělaly místo; ant' dobře věděly,
kde to dupá a do kostela přichází. Přišla.
to dívka, mladá, čistá, oděv její sprostý

rozžehali své

ale velice slušný, vruce držela růženec ,
a modlitební knížky zc zlatou ořízkou. :

Přijdouc, ani nepoklekla, nýbrž stojíe ,
v prsa se bila, a hned do lavice zasedla,
kde jedna zámožná paní mile ji vítala.

' kamby šla nevěděla, od své drahé MatkyMagdalena zatím klečela u oltáře
ltodičky Boží, kolem sebe ani ničehož
neviděla ani neslyšela. Začala mše sv.,
na kruchtě zpívali, ——Magdalena tu
klečela jako pitoma., skoro můžeme říci, 3
že se ani nemodlila. Až když přišlo
Sanktus a blížilo se pozdviliování, tu
se rozehřálo její srdce. Dala se do pláče.
A to byl pláč! hlasitě vzlykala a' s ní
to trhalo. A což dím byla to modlitba
či nebyla? Ano, modlitba to byla, ibyt'
žádný člověk takové modlitbě nerozuměl,
jedno srdce rozumělo, a to bylo srdce
Rodičky Boží.

Přišlo svaté přijímání. Ona dívka
z lavice povstala a zámožná paní vedle

ní též i jiné mnohé paničky šly ke stolu
Páně, ale nadřečena dívka ani k svatému
přijímání neklekla, nýbrž stojíc přijímala
nejsvětější Tělo Páně. — Kdož pak asi
byla, že ani k sv. přijímání neklekla. —
Vime kdo to byl? — Byla to naše ne
vinná Terezie. Měla nohu dřevěnou, a
proto neklekla a proto po kostele dupala.
A ta zámožná paní vedle ní, to byla
ta samá paní, u které Terezie sloužívala.
V kostele se _seházívaly, doma se na—
vštěvovaly, bylyť spolu jako dvě věrné,
nábožné přítelkyně.

Když Terezie po sv.
vroucně se modlila a Krista Pána pokorně
se tázala, coby dnes pro lásku Jeho
učiniti mohla, dostala odpověď. Bylo ji
jako vnuknutí, by si všimla toho děvčete,
které před oltářem Rodičky Boží klečí
a pláče. Terezie se poohlédne, pozoruje,
a pozná svou ubohou přítelkyni Mag
dalenu. Již tomu rok, co jí neviděla.
Aj to byla změna, to byla smutná po
dívaná! —

přijímání

Po mši svaté odcházely paničky,
vžd ť každá měla doma své zane rázy
dnění, kostelník uhasl svíce; Magdalena.
pořád klečela, chvílí plakala, chvíli se
modlila. Z kostela se jí nechtělo; kamby
byla šla? Smrť si udělati již nechtěla,

nebeské pryč nechtěla. — Matičko Boží,
znáš svou ubohou dceru, která před
oltářem klečí?

Terezie také z kostela nešla, čekalať
' na Magdalenu. Již byly v kostele jen

samy dvě. — Konečně Terezie vstala,
šla k oltáři, naklonila se a pošeptala:
„Madlenko, pojď, já bych ti ráda něco
řekla.“ Magdalena se zalekla a vstanouc,
skoro jako pitomá, šla pomalu ke dveřím.

Přijdou přede dveře, Terezie se táže:
„Madlenko, znáš mne?“ Magdalena sklo
pila oči, pokynula hlavou, šeptajíc, že zná.

„Madlenko, pojď se mnou,“ prosila
Terezie, „doma se nasnídáme.“
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„Děkuji ti, Terezie, já nepůjdu,
já nemám hlada; odpověděla tato, a
skutečně se zdráhala pro přílišnou ne
smělost'.

Ale nevinná Terezie z lásky k Pánu
Bohu nepovolila. „Pojď, Madlenko, já
mám světničku sama pro sebe, pojď,
ráda tě tam uvidím.“ — Prosila pořád,
až Magdalena svolila.

Tak spolu jdou po ulici. To jsou
ty dvě dívky, které něco víc než před ;
rokem z Moravy do Vídně přišly; byly :
tenkráte obě zdravy a nevinny: a ted'
jedna jest mrzák na těle, ale nevinnosť
zachovala, druhá jest nešťastná na těle i
na duši.

Přišly do světničky, Terezie strojila
snídani, a mezi tím snášela něco šatů
a Madlcnce pořád vykládala: Chceš,
Madlenko? já to již nepotřebuji, chtěla
jsem to beztoho rozstříhati.“ Magdalena
se ovšem ostýchala, ale že Terezie pořád
prosila, vzala přec. Nasnidaly se, Mag
dalena se potom ustrojila, a šly spolu
zase, ovšem do kostela. Neb byla neděle
a Terezie dobře měla vypočítáno, vkterou %
hodinu kde která mše svatá jest; dopo
ledne ztrávily spolu na mšeeh svatých,

odpoledne na požehnání. Magdalena na
byla důvěry; neb takové lásky již neza
kusila, co ve Vídni byla. Opatrná Terezie
ničeho nevyzvídala, až konečně Magda
lena začala sama. Pověděla své věrné

přítelkyni všecko; — bylo toho moc a
věci velmi zlé.

Terezie měla ůtrpnosť,»-nechalaMag
dalenu při sobě, ošatila ji, až pak se
smluvily, že v sobotu půjdou spolu k sv.
zpovědi. Magdalena se moc bála, ale
odepříti to přece nechtěla a nemohla.
Připravila se pořádně, vykonala svou
svatou zpověď se vší skroušeností. —
A Bůh jí odpustil, tak jako druhdy
kající Maří Magdaleně byl odpustil,
Rodička Boží odpustila, Terezie taktéž
se na ni nehněvala, nýbrž práce zaopa—
třila tolik, že obědvě sotva stačily.

Magdalena znenáhla okřála na těle
i na duši, ale ve Vídni ji to netrpělo.
Byla opět slušně ošacena, dobře vyhlížela,
mohla tudíž bez zahanbení domů na

Moravu se vrátiti. Terezie ji vyprovázela,
jak daleko dřevěná noha ji nesla. Vrátila
se Magdalena k rodičům, do Vídně více
kráte nešla. —

P. Svoboda.

P- František Bezloja,

aždá zpráva o úmrtí někoho

dojímá, zvlášť byl—li nebožtík
vydatnóu silou a pilným pracov
níkem na vespolné roli národa;
kterak neměla zármutkcm nás napl

niti zvěst', že vystoupil z kruhu živoucích
P. Frant. Bezloja, ten neunavný dělník
na__viniciPáně, věrný syn vlasti, horlivý
pěstitel a zastance všeho šlechetného, ,

I

z našich přátel vždy bolně nás

farář domaželický.

milovník a miláček chudiny, dítek a
všech dobrých lidí. Vystoupil sice z kruhu
živoucích, nepřestal však žíti v jejich
paměti a v ovoci svých prací požehnaná
zůstane jeho památka. Proto budiž i čte
nářům „Školy“ tuto aspoň krátce o jeho
'životě sděleno a šlechetná jeho povaha
vylíčena.

František Bezloja narodil se dne
18. dubna 1834 ve Vel. Týnci u Olomouce
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z rodičů velice zbožných, kteří všechnu
svou péči věnovali vychování dvou svých.
dítek, dcerušky, která Později zemřela
právě když se chystala ke vstoupení do
řádu milosrdných sester v Přerově, jimž

vštěvovav školu týneckou dán byl později

? tak obdivujeme se též jeho přičinlivosti,
když konal úřad svůj učitelský ve škole.
Jeho methoda zasluhovala by zajisté, aby
si jí katechetové jak náleží všímali,
obzvláště aby učili se od něho té něžné

celé své věno byla darovala ku vystavení *
kláštera, a syna Františka, který na—i

do gymnasia V Olomouci. Zde prodlel až ,
do svého vysvěcení na kněžství r. 1858.
První jeho místo působení kněžského
byly Dřevohostice, kde po 15) let vč
noval všechny své síly úřadu svému, až
r. 1877, v den svých narozenin, inve
stován na sousední faru domaželickou.

František Bezloja byl velice nadaný
_a oblíbil si ve studiích právě matematiku
a fysiku, ve kterých vědách nad ostatní
vynikal bystrostí ducha a vytrvalostí ve
zkoumání. Ačkoli studie kněžské jeho
pracím jiný směr daly, nicméně vždycky
rád se zabýval astronomií a fysikou,
v čemž za věrného spolupracovníka měl
svého faráře Innocence Zavřela.

praví o něm jeho životopisec ve „Hlasu“:
„Do čeho se jednou dal, toho ne

snadno se zase pustil, jsa až ku podivu
pilcn a v práci vytrvalý. Uznávajc po
třebu jakého takého vzdělání hudebního,
aby mohl aspoň obstojně k místu při
vésti zpěv liturgický, jal se studovati „
hudbu, ač nadání zvláštního k hudbě

pisu církevního zpíval, anobrž že „i lid

laskavosti, kteráž pomáhala jemu otvírati
ta mladistvá srdéčka žáčků venkovských.
A což teprv, kdybychom ličiti měli pů
sobeni P. Fr. Bezloje při loži nemocného,

' jeho štědrost k chudým, jeho obětavosť

Dobře :

na vše, co se kde vyskytlo dobrého?!
Škoda, že nelze pověděti všecko, co v té
příčině zůstavil po sobě krásných pa
mátek; avšak toho nemůžeme přece mi—
nouti, odkud asi tato podivná horlivost
v něm se počínala, odkud se asi prame
nila. Po našem soudu byla to nejen pravá
láska k Bohu a k bližnímu, nýbrž také
vědomí, že jsa knězem koná dílo Boží,
jest prostředníkem mezi Bohem a lidmi.“

Jak v soudech Božích bývá oby
čejem, neuspořeno mu mnohých ostud a
pronásledování i před soudy, kterých
musil zakoušeti právě pro svou přímou

Í povahu pravého kněze Božího. Než to
všechno snášel a přemáhal s klidem a

_vytrvalostí dobrého svědomí, aniž by proti
někomu ze svých pronásledovníků zášť
byl v srdci choval.

Fr. Bezloja byl také ve spisování
velmi čilým, směřuje svými pracemi
hlavně k vychování mládeže a k potřebě

nikdy neměl, ale železnou pílí přece É
toho dovedl, že nejenom sám podle před- '

svůj vyučovati mohl ve zpěvu kostelním. ,
Co se tkne jinak působení jeho v ko- ?
stele, tož šla již za živobytí jeho tai
chvalná pověsť, že se řídil krásným oním
pravidlem: „Sancta sanctc tractanda.“
Klada největší váhu na vlastní své po
svěcení, on nejen že naváděl ovečky své
ku ctnosti a zbožnosti, ale sám předcházel
je svatým právě životem. Kde jednalo se
o spásu duší, tam všecko ostatní musilo
ustoupiti stranou. A jako ve chrámu Páně,

zbožného venkovského lidu. Vydal roz—
manitých brožurek, prosou i veršem,
sepsal objemnou knihu „Mar i a sv. r ů
žence,“ „Dodatek ke katechismu,“
„Obnova duše,“ přeložil Coc hema
obšírný jeden spis atd.

Jakožto zvláštností, ze které vysvítá
Šjeho vždy veselá, ničím ani blížící se

smrtí nepodjatá mysl, budiž zde zmíněno,
že svou poslední vůli, testament, jímž
svůj ovšem již jen skrovný majetek roz
dává chudým a odkazuje kostelu a dobrým
účelům, sepsal ve 40 dvouřádkových
rýmovaných slokách, aby, jak sám praví



v té závěti, poslední jeho pořízení nesměl
nikdo rušiti nebo měniti:

„Jelikož se často stává,
Závěť že se rušívává

Záminkou, že neměl paměť
Testator činící závěť:

Jak a co se má pak státi,
Ve verších chci proto psáti,
Aby žáden říci nesměl:
Paměti již při tom nemčll“

Jeho poslední okamžiky byly dů
stojny předchozíhojeho života. Asi 14 dní
před smrtí schvácen jest nezhojitclnou
nemocí vnitřní, kteráž také dne 5. května
učinila skrytému & ctnostnému jeho ži
votu konec. Zaopatřen při dobrém ještě
rozumu sv. svá-tostmi, umřel lehce a sladce,
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načež dne 7. května zanešen k milým
svým farníkům, kteří jej na věčnost byli
předešli. Devatenáct kněží zprovázelo jej
k tichému odpočinku, ovšem za velikého
účastenství bývalých jeho oveček z obou

: řečenýeh farností, jakož i jiných, kteří
z daleka sešli se, aby doprovodili ke
hrobu to srdce šlechetné, kteréž, jak se
pevně nadějeme, vzalo již odplatu na
nebesích za své dobré skutky. Dej mu
Pán Bůh lehké odpočinutí, kněžím pak
téhož ducha a srdce, jako měl nebožtík
P. František, církvi sv. posléze mnoho
takových kněží a sluhů, aby jimi vzešla
čest a chvála Bohu a blaho naši Cyrillo
Methodějskě vlasti.

Milodary božského Srdce Páně.

Zjižni l'I'oravy. v jedné četné
rodině onemocněl brzo po vánocích t. r.
otec na horečku způsobem povážlivým. ;
Jeho žena, jež byla nemocnému dnem
inocí bedlivou obsluhovatelkyní, upadla _
následkem zachladění do též nemoci. Co

se teď stane sešesti dítkami, většinou
nedospělými, pakli jim neuprosná smrť i
vyrve otce a matku? V této tísni bráno :l
útočiště k nejsv. Srdcím, jimžto nemocní
rodiče každodenně jak v modlitbě tak
i při mši sv. co nejvřeleji se odporučovali

bránil roztržení rodičů od dítek. Bylo
též v případě vyslyšení“ prosby této uve
řejnění ve „Škole B. S. P.“ přislíbeno.
A hle v několika týdnech še stav obou
nemocných zlepšil. Napřed se pozdravil
otec a brzo po něm i matka., která i g
stav své těhotnosti šťastně si odbyla.
Rovněž tři dítky tétež rodiny, jenž
“následkem též nemoci byly po delší
dobu na lůžko poutány, všechny se již
pozdra-vily a opět s radostí navštěvují
školu. Pročež tisíceré díky vzdány buďtež :
slitovným nojsv. Srdcím P. Ježíše a bl.

Panny Marie, jenž za krátký čas tak
nápadně pomohla! "

2. Jedna svobodná dcera, v letech
již pokročilá., opustila v druhé polovici
února domov svůj, aby se odebrala na
návštěvu své nemocné tetky do jednoho
města v Bavorsku a v případu úmrtí
této, aby jí poslední prokázala službu.
\" několika dnech umřela nemocná. a
zmíněná dcera chystala se po krátkém
v tom městě pobytu a po zapravení
všech jak lékařských tak pohřebních

s tou prosbou, by dobrotivý Bůh za—

\

výloh k návratu k svému obstárléinu
Í otci. Avšak právě krátce před zamý—

šleným odjezdem roznemohla se povážlivě
na horečku a lékařové vší naděje na
uzdravení její se vzdali. Velké bylo
zděšení otcovo, když jej jedna telegra
íická zpráva za druhou docházela, že
nemocné není žádné pomoci. Avšak kde
lidská pomoc nestačí, tu přichází Bůh
se svou pomocí. Nemocná. byla nejsv.
Srdcím P. J. a bl. P. M., pak přímluvě
sv. Josefa a orodování sv. Otce Pia IX.
den co-den odporučována, rovněž obě
tována v tentýž úmysl jedna mše sv.,
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zároveň slibeno uveřejnění ve „Škole ll.
S. P.“ A naděje a důvěra naše nepřišla
na zmar. V několika dnech přišla zpráva,
že se stav nemocné zlepšuje, že již opět
nabyla sebevědomí, že se ze své nesmírné
slaboty zotavuje a nebezpečenstvi všeliké
odst'aněno. Asi ve 4 nedělích se tak

daleko zotavila, žc mohla bez velkých
obtíží zpáteční cestu k otci svému na
stoupiti. Že bylo radostné shledání se
otce a dcery po tak žalostné netušené
události, lze sobě pomysliti. Pročež
vroucné diky buďtež vzdány nejsv.
Srdeím, jakož i přímluvě sv. Josefa a
sv. Otce Pia IX.

3. Na počátku pašijového téhodne
t. r. cítil jsem se následkem předchá—
zejícího plicního neduhu neobyčejně
slabým. K tomu se ještě přidružila ote
klina (vřed) na pravé lopatce, která
působila značné bolesti. Pomyšlení, jak
asi budu moci letos ódbývati sv. cere—
monie v posledních dnech pašijového
téhodne, které jsou pro duchovního,
zvlášť když je samojcdiný v duchovní
správě, dosti namáhavé, dělalo mi ne
všedních starostí. I započal jsem v zmí
něný týden devítidenní pobožnosťk uctění
neposkvrněné Bohorodičky Lúrdské s tim
přislíbením, že v případě, budu-li moci
bez velikého namahání a obtíží ty sv.
obřady vykonati, to k rozmnožení cti a
chvály neposkvrněné Panny Marie
ve „Skole“ uveřejním. A hle, jest se mi
přiznati, že kromobyčejné síly s hůry
se mi dostalo v těch sv. dnech. Nejen
sv. obřady, nýbrž i 3 dosti dlouhé ka'
zaní a 4 zpívané mše sv. po sobě od
býval jsem s mnohem menším unavením,
než se to mnohdykráte v obyčejnou
neděli neb svátek stává. Vzdávám tedy
tímto veřejně nejvroucnější »díky nc
poškvrněné Rodičce Boží Lurdské na
povzbuzení všem, aby v jakékoliv zále
žitosti své útočiště k ní brali a u ní

pomocí své vyhledávali.

!

i

i

i

i
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Z Klimkovie. Že-Srdce Pana
Ježíše v rozličných potřebách pomáhá,
máme důkazů 'na sta, na tisíce; skoro
v každém čísle „Školy Božského Srdce
Páně“ shledáváme se s oznámením, že
ten neb onen, jenž se k Srdci tomuto
utekl, také skutečně vyslyšcn byl. I já,
vidoue v postní dobu obraz ukřižovaného
Spasitele a vchod k Srdci jeho otevřený,
osmělila jsem se přiblížiti se k těmto
spásonosným dveřím; devět dní volala
jsem o pomoc a přispění v záležitosti
tělesné výživy, ale zdálo se, že nadarmo.
I nelenila jsem volání svoje opakovati,
a hle — ono Srdce, které jest každému
otevřené, otevřelo se i volání mému,
byla jsem vyslyšená v záležitosti důležité,
velmi důležité. I nedalo mi to pokoje,
pořád mne cosi pohánělo, abych to
uveřejnila v listu tomto, který obzvláště
úctě Božského Srdce jest věnován a
zasvěcen.

Ze Lllenic. Před třemi roky po
cítil jsem v hlavě náramnou bolest, ná
sledkem které mi denně hlíza na hlavě

vyrostla a přes noc zase zašla. Užíval
jsem všech možných prostředků i léků,
avšak marně. Jistá nábožná duše

poradila, bych se modlil k božskému
Srdci Páně devítidenní pobožnost' na ten
úmysl, abych neduhu svého sproštěn byl.
Jak jsem pobožnosť tu vykonal, všecka

mi

bolest zmizela. Letos v měsíci únoru

bolesť tato se mi opakovala ještě silněji
než před třemi roky. „Vykonával jsem
tedy tutéž pobožnosť se svou rodinou a
důvěra mne nesklamala. Pátého dne již
pocítil jsem velikou úlevu bolestí, de
vátého však dne mohl jsem již veškeré
p více své vykonávati. Poněvadž jsem
sám na sobě zkusil mocbožského Srdce

Páně a přímluvu Panny Marie, vroucně
prosím všecky etitely nejsvětějšího Srdce
Páně a zvlášť své bratry a sestry třetího
řádu sv. Františka, aby úctu tuto kde
možno rozšiřovali.



z farnosti SudickéM. A. Ch.

v pruském Moravsku zlomila si 24. čer- ;
vence 1879 u nohy palce. Všeliké léčení,
jež 22 neděl bylo trvalo, osvědčilo se býti
marným. V nouzi této postavená, dočtla
se pak ve „Skole B. Srdce P.“ 0 zá
zračných účincích devítidenní pobožnosti
ke cti a chvále nejsvětějších Srdci Pána
Ježíše a Panny Marie a na uctění sv.
Josefa, pěstouna Páně, i zaslíbila se
proto pobožnosť tu vykonati.. A ejhle!
Kde pomoc lidská. osvědčila se býti bez
výsledku, tam pomohla vroucí modlitba
duše křesťanské v pomoc Boží se pevně
důvěřující. M. A. Ch. vykonavši slib
učiněný poznala, že jí bolestí ubývalo
tak rychle, že v krátkem čase mohla
jako dříve bez úrazu choditi, až se jí
noha dokonce uzdravila. — Z vděčnosti

pak k Bohu milostivému a k nejblaho
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slavenější Matce Boží Marii a sv. Josefu &
požádali mne, abych skutečnou událost
tuto ve „Skole B. S. P.“ uveřejnil.

Z Fr . . . Byla jsem velmi sklíčena
těžkou nemocí a hledala jsem pomoci
u lékaře. Vzdor tomu nechtěla nemoc

ustoupiti, ano lékař ji považoval za;
nezhojitelnou. V tom čase přišla ke mně
návštěvou má přítelkyně a vybídnula
mne, abych sobě opatřila něco vody
z Marianského pramene Lúrdskélio a
k tomu abych konala devítidenní po
božnosť k Panně Marii Lurdské. A hle!

důvěra má nebyla sklamana. Po ukončení
devítidenní pobožnosti nemoc se zmenšila
tak, že mohu domácí práci konati a do
kostela choditi. Začež nejvroucnější díky
buďtež vzdány nejblahoslavenější Panně
Marii Lúrdské. A- J

Ze západních Čech. Vletošním
postě měl jsem před sebou těžkou a na
mahavou úlohu, a ke všemu pokoušela
se o mne brzy ta, brzy ona nemoc, tak
že jsem se již obával, budu-li moci úloze
své dostáti. V úzkostlivé starosti této

vzýval jsem co nejvroucněji to předobré

Srdce Pána Ježíše za pomoc a sílu jak
na duši tak na těle a slíbil mu, pře—
konám-li šťastně úlohu svou, veřejný
dík ve „Škole“ S největší radostí spl
ňují tímto svůj slib a vzdávám za vy
slyšení “mýchmodliteb nejvroucnější díky
božskému Srdci Ježíšovu jakož i Máteři
jeho a sv. Josefu! — Podobně oznamuje
zde veřejně jistá dívka své poděkování
za to, že po “vykonané devítidenní po
božnosti k nejsvět. Srdci Páně osvobozena
jest od trapného bolení hlavy.

Jistí rodičové z farnosti “Florko

vické děkují božskému Srdci Páně a
Panně Marii Lurdské za trojí vyslyšení
proseb v těžké nemoci svého syna. Na
důkaz své vděčnosti odevzdali u mne

podepsaného 5 zl. 85 kr. pro spolek
dětství Páně. J. F.

Z Valašska. V důležitépro mne
záležitosti obrátil jsem se devítidenní
pobožnosti na nejsvětější Srdce Ježíše,
Marie a sv. Josefa., a ejhle, již sedmý
den vyslyšen jsem byl. Budiž za to
milostným Srdcím věčná sláva vzdána.

F. B.

Z Dačic na Moravě vzdává
'. nejvřelejší díky božskému Srdci a Panně

Marii též sv. Filomeně, že po devítidenní
pobožnosti dosáhla uzdravení z velmi
nebezpečné a neodbytné nemoci. Z vděč—
nosti zasýlá [) zl. na misie bulharské
a 5 zl. na vykoupení otroků. A. M..

Z Cerekvice vzdávají jistí man
želé díky božskému Srdci Páně za pomoc
Boží a na důkaz své vděčnosti přispívají
dárkem 5 zl. na misie mezi pohany;
z Furth“ děkuje nejmenovanýPanně

* Marii. za neočekávanou pomoc z nemilé
nesnáze; z Rožnova děkuje J. B. za
ochranu a pomoc ve všech úzkostech,
zvlášť za vysvobození z nepřátelských
osidel; z Buchlovic vzdávají man
želé K. srdečné díky božskému Srdci
Páně a Panně Marii sv.-Hostýnské za
zachránění životanmatky i dítka a věnují
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chrámu Páně na sv. Hostýně 2zl. Když ku kterým se byl ve své churavosti
bylo nejhůře, prosili o pomoc, není-li to [ utíkal, a mnoho posilněn avyslyšen byl.
proti vůli Boží a obnovili slib, který ; Z Bukovan píše A. S., že mo
nyní i plní. dlitbou Otčenáš, Zdrávas a Věřím v Boha

ZBystřice p. Host. vzdává 0. M. po 14 dní konanou vyprosil si vyléčení
díky za četné milosti, které po vykonané od nepříjemné vyraženiny na čele, a
devítidenní pobožnosti obdržela. vzdává veřejné díky.

.—__Jistý kněz v Cechách vzdává g Podobně vzávají díky: z farnosti
Frydecké za ozdraveníz nemoci2 léta
trvající; z Prusinovic za umírnění
duševní nemocí.

nejvřelcjší poděkování za dosažení ve
likých milostí Božích božskému Srdci
Páně a nejbl. Panně Marii Lurdské, ;

V měsíci červnu
lnoclleme se za rozšířeni ducha božského Srdce Páně

mezi křesťany.
------
; — ;

měsíci tomto, zasvěceném božskému Srdci Páně, máme právo o zvláštní
_ __;ir'a_.:'milost“ prositi. Ze všech darů, kterých nám dobrotivá ruka Páně skýtá,

gif—““ zajisté jest největší, nejvzácnější a nám nejpotřebnější dar Ducha sv.—
Qi Jestliže svět, novověkým pohanstvím nakažen, má zase se znovu zroditi,
Č, musí tentýž Duch sv. na nás vylit býti, jako na apoštoly o letnicích; učiniv
- z nich nové lidi, poslal je ku obnově duševní veškerého lidstva: „Sešliž Ducha

tvého a stvořena budou, a obnovíš tvářnost veškeré země.“ Než, zda-li nebylo
seslání Ducha sv. na apoštoly důkazem lásky Spasitelovy? Božské Srdce Ježíše
jest pramen života, jenž roznícen jest v srdcích apoštolů; k němu tedy vznášejme
všecky prosby své, jež ono zajisté vyslyší. Aby ale prosby naše vyplněny byly,
máme netoliko starati se o rozlití Duchasv. v duších našich, ale máme býti jako
nástroji, aby skrze nás i v jiných tentýž Duch sv. byl rozlit. Jako za prvních
dob křesťanstva, tak máme i my nyní horlivě pracovati na rozšíření království
Božího. Toho ale jest schopen jen milovník božského Srdce Ježíše. Toto ale žádá
spásu celého lidstva. A proto nejlépe se mu zavděčíme, když budeme podle úmyslu
jeho na spáse zkaženého světa pracovati tak jako na své vlastní spáse, což za
hrnouti chceme v modlitbu pro tento měsíc i budoucně, ab)r se rozšířil mezi
křesťany Duch pravdy božského Srdce Páně, aby ho lépe poznávali a dle vnuknutí
jeho živi byli. A kdo jest ten Duch božského Srdce Ježíše?

Duch Ježíše Krista není jiný, leč třetí božská osoba nejsv. Trojice; jestiť
to tentýž Duch sv., jehož slíbil Kristus apoštolům: „Neodcjdu-li, nepřijde k vám
Utěšitel; pakliť odejdu, pošlu ho k vám.“ — „A já prositi budu Otec a jiného
Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstával na věky.“ — Jestit' to tentýž Duch sv.,
jenž od Otce i Syna vychází, jenž jest společnou láskou, společným životem, jenž
zahrnuje v sobě život i největší blaženost Otce i Syna. A tento Duch sv. sestoupil
na zemi do lůna nejblah. Panny, z něhož počat jest Ježíš Kristus. Duch Boží
rozlil se bez míry v duši Spasitele našeho. Božské Srdce Ježíše stalo se zvláštním
příbytkem Ducha sv., původce života; tam v tom božském Srdci rozněcuje plamen

Viv
božské lásky, tam působí opravdu božsky. Tentýž Duch sv. vedl Ježíse na poušť,
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v témž Duchu vyháněl Kristus d'ably a konal zazraky, on křtil týmž Duchem sv.,
zrozuje znovu duše a uděluje jim odpuštění hříchů.

Toho Ducha sv. uděluje všem duším, kteréž jsou s ním skrze sv. křest,
skrze víru a lásku spojeny. Sv. Pavel nám to praví, že Kristus jest naše hlava
a my že jsme údy jeho. Jako v člověku duše sídlící ve hlavě rozlévá, život do
všech údů, tak v církvi, duchovním těle Ježíše Krista, Duch sv. působí skrze
hlavu její, Krista Pána, a rozlévá život do všech údů, do všech křesťanů. Dale
jest článkem víry “naší, že Duch sv. na křtu nám udělen býva a že přebývš
v duši naší, dokud nemáme na sobě žádného hříchu.

Přebývaje v duši naší, působí, že ona cítí, chce, miluje všecko to, co chce,
miluje a cítí nejsv. Srdce Ježíše; učí a vzbuzuje nás, abychom jednali podle vůle Boží.

Lidé však větším dílem ztratili Ducha sv. hříchem a nepravosti, a s ním
i ducha křesťanského .a zavládnul v nich duch pohanský. Co lid zkazilo, není
toliko nepořádek, shá- , stvu, odvrátí—li se od
nění se po slávě, zá— moderního pohanstva

a bude hleděti, aby
Duch Boží, duch kře
sťanský přebýval v
srdcích našich. Mnozí

hubný vliv naprosto
zkaženého tisku a ne

spravedliva politika;
to jsou toliko již nú
sledky smutné, které
hryzou a podrývají
štěstí a blaho lidstva:

hlavní příčina jest
ztrata Ducha Božího,
ducha křesťanského,
která s sebou přivádí
úplnou zkázu nábo

lidé nejsou toliko zba
veni duch'a křesťan

ského. alejsou naplnění
duchem pekelným,

jenž všecko dobré na
světě zničiti chce. —

U mnohých křesťanů
stalo se náboženství

křesťanské pouhou
zase nenajde zkažené formalností. Chodí do
lidstvo jinde blaha a , _, kostela, konají mnohé
spásy, leě ve křesťan- pobožnosti, ale pod
pláštíkem křesťana skrývá se moderní pohan. Náboženství tak zachovávané není
nic jiného, leč mrtvola nemající v sobě života.

Kristus slíbil, že přijde rozžat plamen lásky. Ach, již nadešla ona chvíle,
kdy srdce lidská. jsou jako led chladná. Rozněť je ohněm lásky své! Obžívni
v nich ještě doutnající život! Rozlej Ducha sv. na všecky třídy “křesťanského
lidstva, na kněžstvo, aby bylo plno horlivosti a síly apoštolské; na křesťanský lid,
aby jako při prvních letnicích, tak i nyní pravými křesťany se nazývali a jimi byli.
0 Ježíši, jediná spáse národů _a duší; přispěj milostivě nevěrnosti naší; učiň, eos
slíbiti “:'těil; sešli nam Ducha svatého, jenž všecko znovu zrodí a obnovena bude
tvářnost veškeré země! _

Modlitba.. O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne _spolu se všemi úmysly, ve kterých se
ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětuji za hojné vylití Ducha sv.
na všecky křesťany. Naplň je, o Ježíši, dary Ducha sv., aby skrze ně- obnovena
byla tvářnosť veškeré země. Amen.

ženství a mravů. A
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Apoštolát modlitby čili společnostpřátel Jense Krista

Měsíc červen 1. P. 1882.
Za rozšířeni ducha božského Srdce Páně mezi křesťany.

i
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O Ježíši! sklze neposkvrněné Srdce E\laiiePannv obětují Tobě
lvšecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve:
lkterých se ustavičně na oltz'ui obětuješ. -— Obzvláště je obětují za
lhojné vylití Ducha svatého na všeckv křesťany. Napln je, o Ježíši, dar-yi
Ducha sv., aby skrze ně obnovena byla tváinest' veškeré země. Amen. !

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
l

rakouskou a vlasť naši česko-mou“ skou!

Dne

1.

N)

u,:

Odpustky100dnízadobréčinykonanénatyúmysly.
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O přesladké Srdce Pmm Marie, budiz mou spásou!

,sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachrautež církev, říši

Sv. Michale arehanděli, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,l
orodujte za nás!

Obmláště ale odporučuje se:

Sv. Forte/mta, lm.: Pěstujme uctu, důvěru a lásku k božskému
Srdci Pz'mě v tomto měsíci. Rozkvět bratrstev křest). Stařičti
lodičové, jejich dítky a vnu(i.1101h\a modlitba. Nahle zemřela.

. Sv. Blandmy,p m._L77. Apoštolat mezi Slovany. Za živou víru
a naději v I). S. P. Povinnosť křest. času velikon. Duše v očistci.

. SL 1\lotzldy, Ína'l. 045: Duchmenstvo česko-slovanské. Naše
biskupské semináře. Raznosť a moudrosť křest. Manžel opilec-..
Nejsv. Trqiice. (Sv. Keil—ina,[JS/cp.„_ 304): Císař a král naš se
svymi radci. By v zákonech vlády život křesť.více podpory našel!
Rodiny knížecí. Farář a jeho ovečky ve světě. Nemocný bratr.

a. Sulfongffacía, bs/cp.m. 755: Církev sv. v Bosně a Hercegovině.
Horlivosť bratrstva Cyrillp-Methodějského. Křest. spravedlnosti.

. Sv. Norberta, [vs/q).1134.: Ucta sv. patronů našich. Rad premon—
strátský v zemích koruny sv.-Václavské. Osoba mnoho pokoušcná.

. Sv. Roberta, 01).: Sv.v Otec náš. Zdar snahám jeho ve spojení
rozkolnj'-ch Slovanů. Sťastné ukončení díla milosrdenství. ;- otec.

. Božího 'l(Ia. (Sv. Medrnda,bs/rp 545): Živá Víla, pevna důvěra,
stala láska Ježíše Krista v nejsv. Svatosti oltářní Obnova chrámů
Páně. Hodné a časté svaté přijímání. Odstranění nepříslušností
o průvodu Božího Těla. Ucta k nejsv. Svátosti oltářní. —_l-sestra.
Sv. Prima (1Ifklzím'ana,m.: Dobročinné spolky na podporu chudých
chrámů. Podporování katol. tisku buď odbíráním, buď přispíváním.
Sv. JÍa-rkěty,Ímílovny: Vojsko naše by bylo v kázni křest'. držano.
Jeho duchovenstvo a důstojnietvo. Povinností obcovati mši sv.
Sv. Bamabcíše, ap., ]. stol.: Za ducha apošt. všem kněžím slo
vanským. Vys. školy ajich učitelstvo. By je ovládal duch křesť.
Pomoc proti marnivosti a stydění se projevit náboženské smýšlení.

' . Sv. Jana z Faltando, řek. 1479: Vlažní a nedbali v úctě, 1).S. P.\vv
Díky za obdržené milosti. Šírkev sv. na Rusi. ezce zkoušení.
Sv. Antonína ;:Paduy, řek.1231: By nevěrei našli víry sv., kterou
ztratili! Mnoho soužených. Povolání do stavu duch. Dva snoubenci.
Sv. Basz'lz'a,uč. c. 3 79: Kazatelé slovanští. Vyučování náboženství
ve školách národních. Odvraťme pohoršení maličkých! Sirotci.

Hip—ojižkaždý k úmysluin dne: „i na úmysly odporučeňc vostatních časopisech
apoštolátu modlitby \ jakemkoli jazyku.“
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Apoštolát modlitby ili společnostpřátelJense Krista.

Měsíc červen 1. P. 1882.

Za rozšíření ducha božského Srdce Páně mezi křesťany.
Obzvláště ale odporučnje se .

Sv. Víta, m. 300: Pomozme stavěti chrám sv. Víta v Praze. By se
život křest. v zemích koruny sv.-Václavskév víc a více ujímal.
Zdar podniku ke cti Boží a zdaru vlasti. Sestinedělka a dítě.
N'eysv.Szdea'naJežzzíse.(S.:)Bennona,bskp1106'):Obnovavláscc
b. S. P. Apoštolát modlittby. Školské sestiy. Časopisy b S. P.
Sv. Fvantiěka. Reg. ře/e.1640: Misie tuzemské i za mořem. Tovar.
Ježíšovo. Za vyslyšení ve zvláštním úmyslu. Chudí řemeslníci.
Rozkvět družstva sv.-Hostýnského. Uzdravení hodnostáře círk.
Sv. Alžběty,p..“ Svěcení neděli a svátků zdržením se práce a obce
váním nejdražší oběti. By hospodáři bděli nad svými domácími.
Překažení nočních toulek. Katolíci v Irsku aFrancii. Starý otec.
Sv. Gervasía a Protcm'a, m. 38 7: By se mše sv. vezdy důstojně slou
žily! Spolky na úctu vel. Svátosti. Stědrosť osadníků na chrámy
Páně. Za svornost' v jisté rodině. Sv. trpělivost“ 2 osobám.

. Sv. St'lverz'app.: Za ducha ki est obětavosti. Rodiče by dbali o vy
chovámsvych dítek. Modlitbarodičů za jejich dítky. Manželaotec.

. Sv. Aloz'suz(r'onz.,p. 10 91: Mládež studující. Úcta sv. Aloisia by se
pěstovala u mládeže. Nevinnost' a čistota dle stavu. Dům a rodina.
Sestra v Pánu a bratr její. Duše v očistci. Rozvedení manželé.

. Su. ] ('wlzlza.,bskp. 431.: Utulny, kázniceažalář.e Obrácení k Bohu
hříšníků. Zemřelý otec a sestr.a Dvě stařičké matky a jejich dítky.
Zvolení biskupovc v Brně a v Litoměřicích. 3 chormyslni kněží.

. Sv. Edeltrudy, abat. 6 7.9. Křesť.panny. Ustavy ženské vychovací.
Zanedbanámládež. Skolnímládež ve dvou farnostech. 25noubenci.
Za sv.t1pělivosť. Umysly jistého kněze. Dar sebezapírání.

. Sv. Jana Křtztele:Náchylnosť ke ki esť utužilosti. Katol. řády duch.
po celém světě. Krupobitím zastižení. Dva padoucnicí stížení bratří.

" Sv. lvana,_poust. X. stol.: Křesťanští manželé. Za ducha svornosti a
lásky v rodině. Horlivosť u vykonávání povinností s obou stran.
Umírající, by se dali v čas zaopatřiti! Sťastný výsledek zkoušky.

. Sv. Jana a Pavla, muč. 362: Zdar podnikům zbožných mužů
v kat. církvi. Osvícení Duchem sv. v jisté práci. By se muži
vzdělávali podle b. S. P. Vychování dítek ve třech rodinách.

. Sv. Laclziclavajcr. 1095: Dělnictvo naše by hledalo pomoci u b.
Srdce P. Muži obětovní pro obrácení dělnictva k Bohu. Za dar
trpělivosti v nemoci. Nenapravitelný- opilec. Odůvodnění almužny.

. Sv. Lva II., pap.: Obchod a průmysl v duchu křesť. Obrácení
zatvrzelým a zaslepeným hříšníkům. Proti pýše a lakomství.
Pokoj a svornosť mezi manžely. Za uzdravení jisté služebně.

. Sv. Petra a Pavla, ap. 67: Církev sv. po celém světě by
kvetla živou vírou, nezvratnou nadějí, pravou láskou ve skutcích
se jevící. Sv. Otec. Vyplnění jeho přání. Těžce nemocný otec.

. Sv. Pavla, apošt.: Kongregaci Marianske. Diky božskému Srdci
Páně za všecky milosti v tomto měsíci. Těžce nemocná matka.
Všichni v tomtoměsíci vPánu zesnulí údové katol. bratrstev.

apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Přípojiž každý k ůmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
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Ke slavnosti ss. Cyrilla a. Methoda na Velehradě.
£“ (Výňatek z „Veleln'ádek“ Jana Soukupa.)

fíovs'taň z rumů, Velehrade šedý,
Sdílej s námi rozkoš blahostnou,

""'IP'"

\ Í "..iliVstaltěz mrtvých národ, Lazar bledý,
% Rukou Páně vzkříšen milostnou;

Zaplcsejte hory, doly, háje,
Jako druhdy za pravého máje

Chválu Boží s námi hlásejte,
Po tisíci letech jásejte.

Plesej, plesej domovino celá,
Pokud slovanský zvuk zaznívá,

Pokud Kristus hvězda září skvělá,
Nechť se radost“ všude ozývá.

Díky Tobě, Hospodine králi,
ze jsi národ náš již v šedé dáli

Soluňskými bratry osvítil
A vlasť ohněm nebes roznítil.

Svatí Cyrille a Methoději,
Apoštolé naši roztomilí,

Miliony—dávu vaši pějí,
Jež jste Věrou, láskou sdružili;

Zapomeňtež naší nevděěnosti,
Povzbuďte nás k bohulibé ctnosti,

By Pán pokladu nám neodňal,
Který vámi předkům našim dal.

Nechat nikdy hvězda neuhasne,
Jež nám svítí na tisíc už let,

Neehať símě víry samospasné
Nevadnoucí Vlasti skytá květ;

Nechť se národ všechen v chrámu spojí,
Jenžto na Petrově skále stojí,

Chrám to Kristův, chrám to dověčný,
Otcův našich Sion společný.

Velehrad ten přežije vše časy,
Bouřím světa všechněm odolá,

()nt' vlasť naši zachová a spasí,
Neb v něm láska věčná plápolá;

Tou náš svazek tísícletý, svatý
S blahověsty zkvete v sňatek zlatý,

A Bůh Cyrillem a Methodějem
Na věky se spojí s národem.
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Křesťanská početnice pro dospělé školáky.
(Pokračování.)

_ IV. Jednotka rozhodující.
nehdy jsem viděl důvtipné dílo
lidské. Byly to hodiny zvlášt

_ ního způsobu. Soška několik
pidi zvýší představující Sličného
mladíka v malebném šatu, nese

' v prsou svých trochu k levé straně,
tam, kde srdce naše bije, hodinový stroj
a pod ním nápis asi v tato slova:

„Kdy Pán Bůh povelí -—zůstanu stáť.
Pak On mne natáhne — a půjdu na věky!“

Co tím hodinář mínil, snadno, laskavý ,
čtenáři, pochopíš, když povážíš, že srdce

' trhnouti zub, naroste ti zase jiný; zlomíš-lii hodiny velikou mají podobnosť. Hodiny
jdouce bijí a jejich tlukot stejnoměrný
— tik, tak —-—zní jako tlukot srdce na
šeho. Některé hodiny jdou jen jeden den,
jiné celý týden, měsíc, ano jsou hodiny,
které toliko jednou V roce se natahuji.
A právě tak jest to i se srdcem člověka.
Každému vyměřil Bůh hned při narození,
jak dlouho má srdce jeho bíti. Někomu
dojde běh hned první, druhý den po na—
rození, jinému běží srdce 10, 12, 20, 40,
80, ha někdy i 100 let. Ale, kdyby i
100 let běželo, jednou, přece dojde; po
slední den, poslední. tluk a — konec,
stojí a zůstane státi.

Jak dlouho, myslíš, můj milý čte
náři, že půjde ještě tvé srdce, jak dlouho
asi bude ještě bíti v prsou tvých a kdy
dojde ten tvůj stroj hodinový? Kdy na
dejde ten poslední den, poslední hodina
a poslední tluk? — kdy? —

To nevíš, viď, a. já také nevím a
mimo nás také nikdo, jedině Bůh sám
to ví; on zná ten tajný počet hodin tvého
života, a ty asi sotva jsi tak svatý, aby
ti to zjevil.

Však nicméně zjevil ti Bůh přece
něco, a to je mnohem důležitější, než

tu ani nebylo třeba zvláštního zjevení od ?

Boha, promluvil otom přece, z čeho již
poznati můžeš, že to věc pro tebe nade
všecko důležitá. A co to vlastně minim?

Deset přikázaní dal nám Bůh na hoře
Sinai &za jedenácté uložil každému člo
věku — smrť. Píšeť o tom sv. Pavel,
tento tajemník Boží, zřejmě: „Uloženo
jest člověku jednou zemříti!“ Zna
menej tu, milý čtenáři, že nepsal pouze:
uloženo zemříti,nýbrž přidává: jednou
zemříti.

Víš, co v tom slovíčku leží?

Necháš—lisi' v mladých letech vy

si ruku nebo nohu, napraví ti jí lékař
a můžeš ji třeba podruhé nebo potřetí
zlámati; p_akliale smrť vytrhne duši tvou
z těla, zlomí ti srdce a oči strhané obrátí
v sloup — to ti, příteli, žádný lékař již
nespraví.

Z toho tudíž poznáváš, že smrť
jest pro tebe a tvé účtování jednotka
nad jiné “"-osudné.a rozhodující; nebo i
o ní platí: jen jednou jedna a
chybeno—li, není žádné již nápravy. —
Co tu tedy činiti?

Má-li zde na světě člověk nějaký
těžký krok nebo odvážné dílo podstou
piti, ku př. chce-li někdo ponejprv na
divadle veřejně vystoupiti a před četným
obecenstvem hrát; anebo chce-li nějaký
umělec na provaze odvážlivé skoky pro
vozovať, musí se delší dobu v tom cvičiť,
musi poznenáhla vždy těžší a těžší skoky
zkoušeti, až může krkolomný skok vážiti.

To ovšem jde, ale cvičiť se k tomu
poslednímu skoku z tohoto světa na
věčnost, cvičiť se v umírání, to nejde!
a kdo by to jen jednou chtěl zkusit',
zůstal by mrtev hned na ponejprv! A to

, je právě okolnosť, která to naše umírání
znáti den a hodinu konce svého. Ačkoliv ; tak velice těžkým a osudným činí; neboť

z em říti, to věru není žádná hra, nýbrž
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pravdiva skutečnost; a od toho, jak vy- narodí-li se jednou hluchý, slepý, chromý,
padne, závisí nesmírně mnoho! Ano více, zůstane takovým po 10, 20, 40 let, ba
než při narození, ačkoliv i tu velice po celý svůj vezdejší život, a nelze to
důležité jcst, aby se člověk narodil na ; nikdy již napraviti; neboť se rodí každý
svět s údy a smysly zdravými; nebo ! jen jednou a ne vícekrát.
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Než, život vezdejší trva jen několik úmrtí v čistotě a kráse na onen' svět,
let, ba jest malou chvílí u přirovnání rozvije se ti tam teprve pravý, blažený
k tomu životu, jenž počíná po smrti a život; octncš-li se tam ale churav a
trvá. bez konce, na věky věkův, A jak ncduživ, zbídněn a zohyzděn hříchy,
tento život dopadne, to závisí od smrti. pak budeš žíti v tomto žalostném stavu
Příjdeš—li,milý čtenáři, vokamžení svého i na dale; ano, tam teprve bude tva

„*
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žalosť a bída tím trapnější, poněvadž bez
úlevy a bez konce.

Ještě veliké štěstí pro nás, že si
může každý své úmrtí upraviti podle
vůle a chuti své, což při narození nejde.
Neboť tu ani dítě a mnohdy ani rodičové
nic za to nemohou, narodí—li se slepé,

to sice lehké, co král žádá, ale možné
%přece! Chce se toho odvážiti, toliko prosí

krále, aby mu alespoň tři měsíce popřál
času k řádnému se vycvičení.

Tu si můžeš, milý čtenáři, předsta
viti, jak pilně asi ten ubožák používal
v

; cas mu popřaný, aby na prvníkrát hrách
hluché, němé, bez rozumu nebo sjinou ;
úhonou na svět. Při úmrtí ale záleží to '

jedině a výhradně na tobě, jak má tvůj
osud na věčnosti dopadnouti. Jak a co
v té věci upravíš a uchystáš, to budeš
míti a nikdo ti v tom překážeti nemůže.

A co si tu přeješ? chceš požívati
jedenkráte na věčnosti radost' a blaženost,
či žalosť a trápení?

Řekneš v duchu,: „Jaká to otázka?!
— tak pošetilým přece nebude nikdo,
aby si nežádal na věky dobře se míti?!“
To myslím také já a proto tím důraz
něji volám ti dnes do duše: „Nuže, učiň
také, co si přeješ; vždyť je to, příteli,
ve tvé moci, ve tvé vůli; postarej se
o to, aby tvé úmrtí dobře dopadlo, a pak
bude se vším dobře na věky!“ — Ne
vyplatí se tu hojně tato starosť jediná?=

Jistý člověk se dopustil těžkého zlo
činu na svém králi a byl za to odsouzen
k doživotnímu trápení. Má býti bičován
a ohněm pálen, až téměř do umření; pak
má býti zanechán bolestem a ranám,
až by se zahojily, akdyž se tak stane,
má býti znovu mrskám a mučen a opět
vyhojen, a to se má tak dlouho Opako—,
vati, až by v mukách těch skonal. —
Hroznýť to ortel!

Odsouzenec ten—přiučil se v minulých
letech zvláštnímu umění, totiž, že dovedl
malou škulinou prohoditi zrno hráchu a
to s takovou zručností, že z 10 zrnek
ani 5 nechybilo. Zvěděv o tom král
přišel do nemocnice a řekl: „Životti
daruji, celý trest ti odpustím a nad to
i štědře ti odměním, jestliže první zrno
hráchu šťastně škulinou prohodíš.“ —
Z hluboka povzdechl si odsouzenec. Není

prohodil a tak si život zachránil.
Hle, a podobně se to mai stebou.

Bůh na nebi je t.ůj králpa soudce, proti
němuž nesčíslněkráte jsi se prohřešil a
tak věčné trápení v pekle sobě zasloužil,

: kterého se ti také dostane, dopadne-li
špatně tvá poslední hodinka.

Ale Bůh tvůj je příliš dobrotivý,
on nechce tvou smrť, nýbrž, abys. živ
byl na věky a radosti té aby nebylo
konce. Má—li se tak státi, rozhodnutí
o tom nechává v rukou tvých. Ty si
můžeš připraviti takový osud na věčnosti,
jaký sám chceš. Jaký tvůj konec, ta
ková bude i věčnosť tvá.

Protož měj rozum, cvič se a obracuj
již nyní každého dne duši svou tam
vzhůru, t. j. uvykej si všecko své my
šlení, žádosti, starosti a skutky k Bohu
a na Boha obraceti, pak můžeš doufati,
že tím jistěji'se ti podaří při smrti ten
krok k němu do nebe.

Obracíš-li ale naopak v tomto životě
duši svou se všemi myšlenkami a žá
dostmi, starostmi a skutky jen ustavičně
dolů k zemi, ku světu a hříchu, tako
vým-li pozemským marnostem ji uvykáš:

' 0 pak, příteli, bych se vsadil, že se ti
ten poslední krok z tohoto života nepo—
daří, _alelže půjde duše tvá i při smrti
dolů, k tomu, čemu byla na světě uvykla!

Z toho již snad poznáváš, že to věru
za to stojí, aby člověk času mu zde po
přaného co nejpilněji používal ku cvičení
se v nejtěžším umění na světě, jež slove:
šťastně zemříti!

Ovšem říkávají tak mnozí.: „Níc si
nedělám ze smrti — hned bych chtěl
umříti!“ Zatím'ale, když k tomu do—
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opravdy přijde, tu právě ti a tací hrdi
nové v té poslední hodince obyčejně jeví
největší strach, úzkosť a bolest; neboť
nikdo na světe, ani ten nejbídnější žebrák
rád neumírá. &zajisté kdyby tak některý
ten učený professor vynašel lék proti té
hořké poslední hodincc, byl by v brzku
nejhledanějším, nejznamenitějším a spolu
nejbohatším mužem na celém světě!

Ale slyš, příteli, co ti povím: lék
takový skutečně máme, a co více, každý
člověk, i ten nejchudší, jej může míti —
ale přes to vše málo, maličko jest těch
moudrých, jenž prostředku toho užívají!

Jistý věhlasný muž říkaval: „Kdo
umírá dříve, než přijde smrť — ten ne
umírá pak, kdy smrť se dostaví,“ t. j.
kdo již v životě svém se naučil umírati,
tomu není smrť skončení, nýbrž počátek
pravého života, ——on neumře, kdy zemře!

Než, ty již toužíš zvěděti, kterak
se může člověkcvičiti v umírání?
Poslyš, sdělím ti to.

Dejme tomu, milý čtenáři, že bys
s jistotou věděl, že dnes vyprší tvůj
poslední den, že s lože, na které večer
ulehneš, vícekráte nevstaneš, že, než
z rina slunce vyjde, budeš již studenou
mrtvolou. mesli se živě do tohoto po
stavení a rei mně pak, co bys v takovém ,
pádu dnes udělal?

1. Znamenají-li rozumní a rozšafní
lidé, že to jde s nimi ku konci, nelení
již a učiní poslední vůli či testament.
Nuže, příteli, neučinil-li jsi to již, učiň
tak dnes, a již při té práci přijdou ti
podivné myšlenky do hlavy; ku př.
kterak všecko to nashromážděné jmění
musíš zanechati a na onen svět nevezmeš

ničeho s sebou, ani to tělo své! Tu snad
t “V .! IV ' . 'VA _ I ' 'cpi e pocítís, jak hou/ex natě lpí av131 ,
tvá duše na těch statcích pozemských,
poeítíš, že ti téměř k srdci přirostly —
ano pocítíš, jak tě boleti bude jeden
kráte to násilné odtržení a odloučení od

nich! — A takováto myšlenka výborně

účinkuje na člověka a zajisté, budeš-li
se jen měsíc s ní obírati, obměkčí srdce
tvé a ono si poznenáhla bude uvykati
všech vezdejšíeh věcí a celého světa se
odříkatia jimi pohrdati, a pak, až k tomu
při smrti do opravdy přijde, bude to již
uměti. Ty snad ale nemáš ničeho, o čem
bys posledni vůli sdělal, — příteli, tím
lépe, máš alespoň o jednu starost méně,
zbyde ti ale ještě jiných věci k poslednímu
nařízení. Ku př. učiň dnes již poslední
vůli o tom, v jakém náboženství či víře
chceš jednou zemříti? jak to chceš uči
niti se svátostmi umírajíeích? budeš na
to pamatovati, abys je záhy a nábožně
přijal? Kterak míníš naložiti s tolika
hříchy svými? Komu má posléze při
padnouti duše tva, Bohu či ďáblu? Komu
asi náleží dnes?

2. Řádní katolíci dbají o to, aby
v nebezpečné nemoci záhy povolali kněze
a při dobré paměti přijali svatost posled
ního pomazání; neboť to náleží k dobré
smrti křesťana. Hle, i v tom se cvičil

jistý muž nábožný. Každého večera ubíral
se na lože s tou myšlenkou, jako by to
jeho smrtelné lůžko bylo. Pomodliv se
své řadně modlitby udělil sám sobě jakési
duchovní poslední pomazání. Zpytoval
totiž náležitě své svědomí, sloužil-li mi
nulého dne zrakem, sluchem "atd. Pánu
Bohu aneb jej svými smysly urážel? Pak
na způsob kněze poznamenal křížem obě
oči své, řka s upřímnou lítostí: „Skrze

„lv
' tento svatý-krlz a tvé neskonale milo

srdenství odpufstiž mi, o Bože, co jsem
svým zrakem provinil. Amen.“ Podobně
učinil na uších, ústech, rukou a ostatních
údech, jak se při posledním pomazání
děje. Posléze vzal kříž, políbil jej uctivě,
složil ruce křížem na prsa a řekl: „Otče,
v ruce Tvé poroučim ducha. svéhol“

3. Nejbolestnější však bývá při smrti
to násilné. odtržení, to náhlé odloučení
člověka ode všeho vezdejšího světa: od
jeho pokladů, od jeho cti a slávy, od
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těch důstojnosti a čestných úřadů, od jeho | dřív, než přijde smrť —-ten neumírá pak,
*:když přijde!? 'rozkoší a radovánek, i od toho obchodu

a řemesla, jemuž byl přivykl, i od těch
přátel a příbuzných, k nimž svazky lásky
a příbuzenstva upoután jest.

Protož, příteli, hled' předejití i této
bolesti a vzdaluj a odlučuj záhy sám
srdce své ode všech pozemských věcí,
t. j. odumírej sobě i světu a žádostem
jeho. Ku př. miluješ-li náruživě nějakou
hru, nech ji ňáký měsíc ležeti; jsi-li ne
mírně oddán pití, zdrž se toho po několik
neděl; nedá-li srdci tvému nezřízená láska
k člověku pokoje, potlač ji moci na ně
jaký čas; jsi-li zaujat po nádheře a parádě
šatstva, odlož je a zavři na ňáký čas do
truhly, jako by ti bylo ukradeno; visí-li
příliš srdce tvé na penězích, rozdávej je
časem hojně ehudině atd. Ano, ptej se
sám sebe: „Kdybys dnes měl umříti,
čeho že by ti nejlítěji bylo Opustiti?“ a pak
jdi a to právě podej Pánu Bohu za oběť.

„Ale,“ namítneš tu, „to je příliš
mnoho žádáno, to je těžké pro člověka!“
Ovšem, ovšem, milý příteli, umírati není
také nic příjemného — a tudíž ani to
umírání na zkoušku. Avšak ty dobře
víš, že to musí jednou tak přijíti, že tě
nemine to hořké a bolestné odloučení se

od světa, a proto buď moudrý a rozvazuj
sám již teď pomalu jedno peuto po druhém,
jež tvé srdce k tomuto světu vážou; neboť
jenom tak ulehčíš si tu poslední bolestnou
hodinku.

Jistý poustevník, jenž jsa prve ve
světě vznešeným pánem, dlouhá léta trávil
na samotě v přísném pokání; tázán jsa,
jaký ztoho má užitek, odpověděl: „Kdyby
nic jiného nebylo, učinil jsem mého úhlav
ního nepřítele, jenž mne všudy v patách
pronásledoval, ted'svým nejlepším přítelem
+ a to je smrť. Jak jsem se prv před ní
chvěl a třásl, tak se teď na blízký příchod
její těším a každodenně po ní toužebně
ruce vztahují.“ — Rozumíš teď, milý čte
náři, tomu záhadnému- slovu: Kdo umře

4. Když odešla duše tvá z těla,
ukážou se na něm brzy známky nastá
vajíeího porušení či hniloby a lidé pospíší
čím dřív, tím líp odnésti je do hrobu.
Hle, příteli, i to bys mohl již nyní jaksi
zkusiti. Neslyšel jsi o tom znamenitém
panovníku, o císaři Karlu V., který sám
na své rakvi pracoval a netoliko ji na
očích míval, ale za živa svůj pohřeb
slavil? — Cosi podobného mohl bys i ty
učiniti, kupř. aspoň jednou v měsíci jíti
si na hřbitov v té myšlence, jako bys
šel na svůj pohřeb. Ani bys neuvěřil,
jak spasitelná' jest pro člověka tato upo
mínka. Kdo jen trochu uvykne té my—
šlence, že třeba brzy zemře, ó ten a ta—
kový zcela jiným okem pohlíží na ten
svět vůl—:olsebe— a zcela jinak žije.

5. Poslední konec smrti tvé bude

pak ten, že hrobař zasype tvůj hrob a
pak započnoutam hluboko v zemi červi
na tvém těle hrýzti a hlodati. Hrozíš se
snad, děsíš se toho? 0 příteli, děs se
sebe víc, nic naplat, tím se červům ne
ubráníš! a proto i na to bys měl zvykati.
— Jisté vznešené paní uložil kdysi zpo
vědník za pokání, aby každého rána při
mytí tváře a rukou sama k sobě takto
říkala: „Tyto ruce, tyto tváře budou za
krátko červi V hrobě hlodati.“ Paní za

chovávala věrně toto pokání, a hle, to
postačilo ku spasitelné proměně jejího
srdce; neboť uprostřed hluku a pýchy
světa žila v domě svém jako poustevnice.
K příběhu tomu dokládá sv. Leonhard
z Porto Mauricio: „Čiňte totéž každého
rána a ubezpečuji vás, že nikdo nezemřete
nenadálou smrti; ale naopak stálá
upomínka na smrť bude vám počátkem
všeho dobra a života věčného, jejž vám
všem uděliž dobrotivý Bůh. Amen.“

„Uloženo jest člověku jedenkráte ze
mřiti — a pak následuje soud.“ (Sv. Pavel
k Žid. k. 9.)
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Duchovní hodiny,
poopraveny a natáhnuty od. 1“-Libora Scholze.

(Pokračování)

mh... . » Hodina sedmá.

: očet svatý. Sedmá hodina uvádí
nám na paměť svatých sedm
svátostí, které neskončeně do

lí. brotivý Bůh k našemu spasení
\, ustanovil. Všecko, co nám Božský

Spasitel svou smrtí na kříži vydobyl
a získal, celou jeho milosť vykoupení:
odpuštění hříchů, usmíření s Bohem,
dětství Boží a věčné blahoslavenství,

' I
J

to vše podává vykoupeným prostřed
nictvím viditelných
znameni. Tak má.

zevnější půrozenosti,
která byla příčinou
jeho pádu, zase býti
prostředkem jeho po
vznešení, to co ho
k zemi táhlo, má ho
vesti k nebi. Také

jest to dvojí přiroze
nosti člověka, z těla a
duše pozůstávajíciho,
docela přiměřeno, že
se mu milost Boží

prostřednictvím ze

8

s ucjhlah.
Pannou „.
' "'M._\

! lupus—usa s

děti vedli ku svatému a tedy tím samým
také ku věčnému životu. To jsou-základní
tahy milostného obrazu, který se nám
tím krásnější býti zdá, nás tím živěji
dojímá, čím déle a pozorněji na něj
patříme.

Sedmero milostných zdrojů, které
se na Golgotě u nohou kříže prýští, aby
obnovující vodu spásy do všech končin
země vedly a se země kletbu sejmuly,
která na ní lpí následkem hříchu člověka,

proudí se také skrze
život jednotlivého

křesťana a posvěcují
jej od kolébky až ku
hrobu. Nestává ani

věku, ani stavu,
jemuž by církev, jížto
Bůh své poklady mi
losti svěřil,nežehnala
a.nepomáhala ku spa
sení. ——Milost Boží

vítá člověka, sotva
— na tento svět vkročil;

$““" neboť sotva začal po
zemský svůj život,

vnějších, do smyslů padajících znamení ; již se ve Svátosti sv. křtu očišťuje
uděluje. A těchto viditelných. znamení,
které vnitřní milosť působí, ustanovil
Kristus sedm, právě tolik, mnoho-li k nad
přirozenému životu duše potřebí jest.
Neboť ve Svátosti sv. křtu obdrží nad

přirozený život, ve svátosti sv. biřmování
sílu a zrůst, v nejsvětější svátosti oltářní
nebeský pokrm, v pokání zdraví skrze
hřích ztracené a zničené v posledním
pomazání sílu a občerstvení ve smrtelném
boji:, prostřednictvím svěcení knězstva
zachovává se moc, udělovati prostředky
milosti k nadpřirozenému životu potřebné
a svátostí stavu manželského posvěcuje
se spojení muže a ženy, aby sebe i své

od hříchu prvotního, stává se synem
Božím, jest v Kristu Ježíši k životu
věčnému znovuzrozen a za nové stvo

ření posvěcen.
Člověk zrůstá a s ním roste i ne

bezpečenství života, v němž mysl dětská
často hyne, která dosud ochotně v po
slušnosti setrvala.. Tu jej utvrzuje biř
mování ku dětství ve víře. Od svatého

Ducha, jenž hojnost? milostí svých do
srdce mladého křesťana vlévá, jenž také
slabé a bázlivě apoštoly k vítězství nad
židovstvem o pohanstvem vedl, obdrží
dar udatnosti a síly v nebezpečenstvích,
pokušeních a bojech tohoto života, aby
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udatně víru svou slovem i skutkem

vyznával, vítězně bojoval proti svým
nepřátelům vnitřním i zevnějším, proti
svým vlastním náruživostem, proti lákání
tohoto světa a proti lsti zlého ducha.
Ovšem by měl člověk vždy vítěziti
v bojích o spasení duše, o nebe; ovšem
by mělo po celý život jeho všecko po
zemské proniknuto býti nebeským; ale
synové Adamovi nezapomínají původ svůj,
a sněhobílý šat nevinnosti křestní, v jehož
ozdobě se rovnáme andělům, bývá po—
špiněn, roztrhán, zn'esvěcen rukou hříchu,
svazek se rozvazuje, který nás s Bohem
spojoval a k nebi poutal. Neboť hřích
jest odpadnutí od Boha, spadnutí ze světla
do temnosti, z věčného života do věčné
smrti. Bůh pomáhal člověku, zříditi si
ráj ve vlastním srdci svém, jakmile
z ráje vyhnán byl, ale člověk ruší
zlolajicnou rukou tento ráj srdce svého;
on byl znovuzrozen v Kristu, ale nechce
se udržeti na jasné, blažené výši a vrhá
se dobrovolně ze záře nebeského slunce

do prachu pozemského. Ach! hluboký
to a bolestný pád. Tu leží nyní ztracený
syn, jenž nebeské své dědictví prohýřil
a promarnil, leží krváccje z přemnohých
ran, hledajícího červa vlastniho opovržení
hluboko v srdci maje. Kéž by aspoň svou
bídu pocítil a volal s opravdivou lítosti po
vysvobození, po smíření s Bohem! Pak
může duše jeho zase okřáti, se uzdraviti
a jeho rány se opět zahojí.

Svátost svatého pokání jest zřídlo,
ze kteréhož hynoucí duše zase zdravý a
nový život čerpá. Dále se nic od ní
nežádá, než aby se hříchu naprosto od
řekla a jedině Bohu sloužila, vůle to,
která v lítosti, vyznání a zadostčinění
se zjevuje. A jak mnoho dává se za to!
„Hříchové tvoji se ti odpouští, odejdiž
v pokoji !“ Toto oblažující slovo z úst ná
městka Kristova obmyje hříšníka od
hříchů jeho; on může Boha zase otcem
nazývati, a nebe je mu opět otevřeno.

Když člověk takto hříchů svých
zbaven a obraz Boží v něm zase obnoven

jest, pak mu laskavý Spasitel tu milosť
proukazuje, že se s ním v nejsvětější
svátosti oltářní co neúžeji a nej
laskavěji spojí. Zde již neuděluje své
milosti jako v jiných svátostech, ale
sebe, dává se mu za nejlíbeznější pokrm
pod způsobou chleba, přebývá v něm,
aby člověk sám sobě odumřel, jedině
on, Kristus, v něm živ byl. Co v něm
působiti má, jest jeho posvěcení, jeho
dokonalé spojení s Bohem, smrť pozem—
ského a začátek nebeského člověka. Zde

je rozhraní, od něhož to s křesťanem jde
buď do pekla nebo do nebe. Kdo se stolu
Páně vyhýbá, ten nemá život, zde nemá

život milosti, tam nemá život věčný; ten
nechce se polepšiti, miluje hřích, nenávidí
Boha. Podobně se ale také z nebe vylu—
čuje, a smrť jí, svatokrádež J idášovu opa—
kuje, kdo nchodně, bez lítosti a zkrouše
nosti,maje jed hříchu v srdci, ke stolu Páně
přistupuje. Smrťjest oboum nevyhnutelná,
tomu, kdo nepřijímá, i tomu, kdo přijímá
nehodně. Jeden umírá, že pokrm životní
odmítá, druhý umírá, že životní ten pokrm
sobě v jed proměňuje. Prvějši umírá
hladem, druhý ujídá se k smrti. Křesťané!
nerouhej sc Ježíši v nejsvětější Svátosti
oltářní, přistupuj častěji a hodně ke stolu
Páně, abys sc občerstvil a posilnil chlebem
andělským; vždyť pak je ti to potřebnější,
než vzduch, který dýcháš, pokrm, který
požíváš, spánek, který tě občerstvuje.
Ježíš v nejsvětější Svátosti oltářní jest
život duše tvé, rukojmí tvého z mrtvých
vstání, zajištění tvé věčné blaženosti.

A na konci života drží milosť tak

dobře bedlivou stráž, jako na jeho. za
čátku.Svátost posledního pomazání
jest pro těžko nemocné a umírající po
slední znamení milosti v životě křesťana

na Boží milosťtak bohatém. Jak by mohla
také církev opustiti své se smrtí zápasící
dítko? Ona je jako milující matka žehnala
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v kolébce, vedla je milostnou rukou svou 1 se do nebe dostati mohli, ale chce, aby
po drsnatých cestách tohoto života; ona
chvátá také ku smrtelnému loži, aby mu
naposledy ještě podala útěchu, sílu, pokoj
a mír, aby je opatřila vším potřebným
na velikou tu cestu do věčnosti.

!

Obě ostatní svatosti vylévají milosť
svou na dva zvláš ní stavy. Svátosť svě
cení kn ěžstv a dosvěcujenástroje,kteří
v království Božím zde na zemi jako ná—
městkové Spasitele působiti mají, aby
duše k Bohu vedli, posvěcuje stále sluhy
slova Božího, rozdavatele božských mi
lostí, pastýře duší, plodí bez přestání
pokolení, které, samo jsouc svaté, jiné
k svatosti vésti má.

Svátosťstavu manželského ko—
nečně uděluje pozemskému spojení muže
se ženou posvěcení křesťanské, uděluje
oboum manželům potřebnou sílu, aby
těžké povinnosti stavu manželského až
do své smrti svědomitě a věrně plnili,
aby strasti a slasti života společně nesli,
v lásce a věrnosti vytrvali, až je smrť
rozdělí; aby sebe vespolek i své dítky
slovem a příkladem pro sebe vychovávali.

Svaté svatosti jsou jako duha sedmi
barevna, která se jako most nad hříchy
světa pne, a znamením, že Bůh nechce
smrť hříšníka, ze kteléžto příčiny také
tento most vystavěl, po němž bychom

spasen a živ byl.
Sedmkrát za den chválu vzdával

jsem tobě. (Žalm 118, 164.) _ Nečiň
úkladů a nehledej bezbožnosti v domě
spravedlivého, aniž bez odpočinutí jeho:
nebo sedmkrát padne spravedlivý a zase
povstane: ale bezbožní padnou ve zlé.
(Přísl. 24, 15. IS.) ——Zármutek nad
mrtvým po sedm dní; nad bláznem a
bezbožným po všecky dny života jejich.
(Sir. 22, 13.) ——Duše muže svatého vy
pravuje někdy podivné věci, spíš nežli
sedm strážných, kteříž sedí na Výsosti na
stráži. (Sir. 37, 18.) —-Tehdy přistoupiv
k němu Petr, řekl: „Pa-ne,kolikrát zhřeší
proti mně bratr můj, a odpustím jemu?
zda-li do sedmikrát?“ Dí jemu Ježíš:
„Pravím tobě, ne do sedmikrát,-ale až do
sedmdesátikrát sedmkrát. (Mat. 18, 20. 21.)
— I otázal se jich: „Kolik chlebů máte?“
Kteřížto řekli: „Sedm“ I kázal zástupu
posaditi se na zemi: a vzav sedm ehlebů,
díky učiniv lámal a dával učeníkům svým,
aby předkládali. (Mar. 8, 5. B.)— I jedli
a nasycení jsou, a sebrali, což pozůstalo
drobtů, sedm košů. (Mar. 8, S.) ——Vstav
pak Ježíš z mrtvých ráno, první den po
sobotě, ukázal se nejprve Marii Magda
leně, z nížto byl vyhnal sedm zlých duchů.
(Mar. 18, Q.) (Pokračování)

Děvečkám služebným.
(Ze života sv. .\'otburg_v.)

Požehnání Boží na ltottenlmrgu.

Jindřich, chtěje zase nějaký pořádek
na Rottenburgu zavésti, oženil se r.
podruhé s pannou Martou z Hohenecku.

Neštěstí učinilo ho lepším a připa
matovalo mu, jak věrně a pilně sloužila

1295 Š

mu dřívější kuchařka, jak s ní přišlo :
do domu požehnání Boží a s ní také že '
zmizelo. Proto žádal svou ženu Martu,
aby ji přijala opět do služby.

Sv. Notburee to nebylo proti mysli
a pamětliva jsouc jednání sedlákova,
odešla ochotně na lxottenburg. Než 1zde
vymínila si jako v Ebenu, aby směla
v sobotu večer jedině Bohu se věnovati,
a kromě toho ještě něco, co vydává opět
jasné svědectví o její ušlechtilém srdci.

Rytíř Jindřich nebyl se totiž ještě
s bratrem svým Siefriedem smířil. A po

, něvadž Bůh zřejmě blaženosť přislíbil
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těm, kteří mír zjednávají, chtěla též !
Notburga této blaženosti nabýti a proto
se nejprve vroucně pomodlivši k Bohu,
aby srdce bratrů opět spojil, šla potom
k oběma bratřím a tak snažně je prosila,
že v brzku slunce lásky bratrské opět
zasvitlo. A nyní vstoupila Notburga po—
druhé k bývalému panstvu do služby.
Nalezla všechno změněno, všechno lepší
než dříve — a tak na' témž místě, kde
dříve trny ji bodaly, vypučely jí nej—
krásnější růže.

Nyní pozastav se, milá Notburgo a
kdokoli jiná toto čteš, a rozmyslí si
jednání své svaté patronky, světice Not
burgy. Ejhle, jak opatrně si ona počíná ve
službě a jak hlavně toho jest pečliva, aby
sloužíc hospodáři nezanedbala službu
Boží. Raději opouští službu, než aby se
vydala v nebezpečí státi se Bohu ne
věrnou, a dovede i rázně vystoupiti hájíc
práva svá, o kterých se byla s hospo
dářem smluvila. Hle, to budiž Tobě radou
a příkladem, jakých služeb máš vyhle
dávati a jak v nich se chovati. Netřeba
ani v- nejmenším zameškávati služby
pánů svých pro službu Boží, když jen
se varuješ lenosti a pohodlnosti. Znám
já služebně, které i mnoho se účastní

veřejných pobožnosti :; přece od svých
paní velice jsou váženy, proto že — časně
vstávají, nikde nelelkují, ku vší práci se
mají a při tom vždy dosti času uspoří
pro návštěvy chrámů Páně atp.

Nicméně jisté jest, že ne každá
služba jest duši přízniva a tu raději
třeba opustiti. Mezi mnohými takovými
nebezpečnými službami připomínám Ti

dnes službu u židů, která křesťanské
služce- jest církevním právem přímo
zakázána. Tisícero služek může opráv
něnosť toho zákazu dotvrditi smutnou

zkušeností a po statém neštěstí duševním
nebo tělesném marno bývá pykání.

V poslední době píše se v novinách
mnoho o jakési vraždě děvčete křesťan
ského, spáchané v Uhrách od židů z po
hnutek náboženských, a brzo se děsná
ta událosť popírá, brzo stvrzuje. Nechť
jest tomu jakkoli, jisto jest, že mezi židy
panovaly (a kdož za to ručí, že již více
nepanují mezi talmudísty) pověry, že krev
křesťanského pacholíka nebo křesťanské
děvy jest jim užitečna a že na křesťanu
dovoleno jest dopustiti se jakéhokoli bez
práví — když se to jen může státi bez
zastižení— ba přívrženci učení talmudu
považují to přímo za dobrý skutek. Ne
popírám, že jsou mezi židy také ctihodní
lidé, zachovávajíce zákon Boží a zákony
naše občanské; tím však nepřestal býti
zbytečným a neztratil na své platnosti
onensvrchuzmíněnýzákaz církevní,
aby křesťanské děvy nedělaly
služby u židů. Vždyťjest dosti kře
sťanských rodin, které si přejí míti slu—
žebnou poctivou a rády by ji za člena
svého považovalya tak s ní i nakládaly,
nač tedy se vydávati v nebezpečí duše
i těla 11rodin židovských, které nechať
se dávají obsloužiti od děv svého ná
boženství.

To dává Tobě a všem služebným
na uváženOu

Tvá upřímná kmotra
J .osef a.
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Navštiveni Panny Marie.
(Výňatekze spisu: „Zivot Panny Marie a sv. Josefa“).

]. Cesta do hor judských.

„V těch dnech,“ dí sv. Lukáš, totiž
asi týden od té doby, co vykonáno velké
tajemství, „Maria povstavši chvátala na
hory, do města judského“

Šla tam sama?

Nebyl-li Josef ještě ve svatém městě
na svátcích velikonočních, tož jistě pro
vázel ji až do Jerusalema, a pakli jej
zde slavnosť zdržela, že by nebyl mohl

ji doprovoditi až k Alžbětě, tož zajisté
svěřil svatou svou družku spolehlivé
ochraně, nechal ji dale jíti až do neda
lekého domu Alžbětina, kde hodlala déle
pobyti. Nebyl-li Josef s ní, snad asi pu
tovala Maria Panna s některými zbožnými
ženami své otčiny, nebo se připojila
k poutnickému zástupu nějakému, kteří i
tehda na počátku jara a slavnosti veliko—

VDVnočních v zemi kříž na krlz cestovali.

Nepoznal ji však nikdo, ani nejbližší
příbuzní: bylať zahalena hustým bílým
závojem. Mimo to byla dle kroje tehdej
šího oděna v modrou sukni a červený
plášť. Byla to druha cesta její, první
Ježíšova. Pobadána jsouc láskou svojí,
nesena spíše božským dítětem, ač je
vlastně sama nesla, pospíchala velkým
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chvatem, nedadouc se zdržovati ani
délkou, ani neschodností pohorské cesty.
Jak byly krásny na horách ty stopy
první pěstovatelky dobra a pokoje! Do
města Aim—Karin, kam se ubírala, 'roz
loženého na předních stráních judských
asi dvě hodiny jižně od J erusalema, byly
z Nazareta nejméně dobré tři dny cesty.
Šlo pak se dosti dlouho Galileou, pak
nepřátelskou“ Samaríí, konečně takořka
celým Judskem, kteréžto zvláště bylo
hornaté a bařinaté. Ačkoli konala cestu

se zástupem poutníků, přes to byla jí
zajisté dosti trudna.

Ježíš ovšem byl jí spíše úlevou než
obtíží; ale křehké mládí její, živé po
hnutí unavovaly ji tím dříve a tím více.
Avšak nedbala únavy té: vždyť konala

;stu svatou, prvý průvod Božího Těla,
vědouc dobře, že „všechno může V tom,
který ji posilňujel“

2. Příeliml k Alžbětě..

Vstoupivši do domu Zachariašova,
který stál ve krajině velmi bohaté a
líbezné v městě neb u města Hebronu,
města to kněžského, Maria pozdravila
Alžbětu obyčejným pozdravem: „Pokoj
s tebou!“ Kterýžto pozdrav zaslechši
Alžběta naplněna je Duchem sv. ; zvolala
hlasem povzneseným: „Požehnana jsi
mezi ženami, a požehnaný plod života
tvého! A čím pak mi to, že Mati Pána
mého přišla ke mně? Hle, jakmile hlas
pozdravu tvého zazněl v uších mojich,
zaplesalo radostí dítě v životě mém. A

co řečeno ti bylo od Pána.“
Abychom výjevu tomu lépe po—

rozuměli, dodati třeba, že dům Zacha
riášův, jako vůbec domy v Palestině,
stal uprostřed ohraženého a zavřeného
dvora. Maria tedy u dveří, které teprve
na dvůr šly, zvolala žádajíc, aby byla
vpuštěna. Tudíž Alžběta jen po hlase ji
poznala, pozdrav její pak byl ji vnuknut

Duchem svatým. U výjevu samém sice
vidíme pouze dvě ženy; ale vlastními
osobami jednajícimi nejsou ony, nýbrž
oba zaslíbenci v životech jejich, totiž

3. Ježíš a Jan.

Pozdravili se vzájemně pozdravem
vznešeným a posvátným, pozdravem Spa
sitelovým. Jan, očistěn ihned od poskvrny
prvotně, dvojím světlem osvicen, světlem
rozumu a víry, obohacen milostí posvětnou
a všemi dary slušícimi předchůdci Páně,
byl napřed naplněn Duchem sv. a sám
teprve jím naplnil Alžbětu; onnapřed
poznal a poklonil se Spasitcli a poctil
božskou Matku jeho; on mluví hlasem
Alžbětiným, ples Alžbětin jest ohlasem
jásotu jeho, který vynikl až na rty
matčiny. Jásot ten však byl probuzen
hlasem Marie Panny, tedy vlastně Je—
žíšovým, který skrze Matku svou Jana
pozdravil. To věděla dobře Alžběta a
proto velebí tak velice Marii Pannu
jako prostředníci blaha svého. Vždyť, po
lidsku mluvíc, byla-Alžběta, nad Marii
přednější nejen jsouc tetou jeji mnohem
starší, ale i manželkou váženého kněze.
Proto všechna chvala vztahuje se k ma—
teřstvíjejímu. Ejhle, jak krásně zobrazuje
výjev ten celé dílo našeho vykoupení!
Všecka milost pochází jen od Ježíše,
původu a zdroje vší spásy: ale žádné se
nam nedostává leč prostřednictvím Marie
Panny; ona dala Vykupitele, ona také
dava stale ovoce činnosti jeho, totiž mi—

_ losti Boží.

blažena, která's uvěřila! budet'vykonano, Maria však přijímajíc chvalu tu
vzdává ji hned, -k'omu náleží, velebnou
písní svou: „Velebíš Matku Spasitele
svého,“ vece k Alžbětě, „duše má však
velebí Hospodina; pravíš, že dítě tvé
slyšic hlas můj zaplesalo v životě tvém,
duch můj však zaplesal v Bohu Spa
siteli mém. Blahoslavíš mne, že jsem
uvěřila; původ radosti a blaha vmého
však jest v dobrotě Boží; a budou-li ode
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dneška blaženou mne nazývati všichni
národové, tož bude to jenom tím, že Pán
pohleděl na poníženosť děvky své.“ —
A dále vzdává veškeru chválu a slávu

samému Bohu, ukazujíc vším zároveň
vlastní vznešenost? svou, velebenou od
Alžběty: „Jenž mocen jest, velké věci
mně učinil, a svaté jméno jeho; milo—
srdenství jeho od věků na věky těm,
kteří se ho bojí. Moc konal ramenem
svým; rozptýlil pyšné v mysli srdce
svého. Věci dobrými naplnil lačné a
bohaté propustil prázdny. Pamětliv mi- :
losrdenství svého přijal Israele, sluhui
svého, jakož byl slíbil otcům našim,
Abrahamovi a plemenijeho, až na věky.“

Jak velebný to chvalozpěv, ta píseň i
pokory a chvály zároveň! Co Judith a _
Debora jen z daleka napověděly, to
Maria Panna ve blaženém vytržení jasně
vyslovila; již devatenáct set let plní se,
co tam ona prostá panna ve 14. roce
věku svého, neznámá, z neslavné krajiny
pocházející, co tam nadšena duchem pro—
rockým věstila, že totiž blaženou ji budou
nazývati všichni národové! Několika pak
jen řádky uměla tu vyjádřiti věčnou
slávu Boží, velikost?, moc, moudrost,
nade vše pak milosrdnou a štědrou lásku
jeho k pokorným, nízkým, maličkým,
lačným, chudobným, slovem k bídnému
člověčenstvu !

Ale zastavme se trochu déle a po
hled'me blíže na osobu Janovu, onoho
předchůdce Páně, kterým evangelium
samo tak rádo se zabývá, jehožto skutky
hojně na mysl nám uvádí.

Spasitel: mnoho duší naklonil si Marií
Pannou ještě před svým narozením aje

=jistým způsobem pro spasení určil. Ale
prvé dílo, které v úřadě vykupitclském
podnikl, zajisté chtěl míti, jak po
lidsku říkáme, dílem zvláštním, dílem
mistrovským: nuže, sv.Jana ještě v ži
votě mateřském dlícího vytrhl ze tmy,
která všecko jiné tížila, povolal jej k zá
konu svému, posvětil jej na předchůdce
svého a tím svou činnost' vykupitelskou
započaL

Naopak zase Jan ihned podává
důkazy své úcty, úžasu a lásky, jako
žádný prorok ani patriarcha před ním.
Na takový stupeň svatosti jest povýšen,
že sám Spasitel směle říci může: „Mezi
syny lidskými nepovstal větší prorok nad
Jana Křtitele.“ On opravdu jest posledním
prorokem, a v něm všechna svatosť,
všechna vidění proroků předešlých sply
nula; zároveň jest prvým apoštolem, ne
podle jména, nýbrž skutkem, poněvadž
prvý zvčstovati bude za nedlouho Krista,
ano prstem naň ukáže. Jako Josef i on
jest na rozhraní dvou věků, maje na sobě
znaky dvojího zákona: přísnost a lahodu,
velikost a pokoru.

Podivné osudy jeho! Život přirozený
obdržel ze ženy neplodné; život milosti
od hlasu panny„ život věčný od hlasu

3 ženy zločinné: Alžběta totiž je matkou
jeho, Marie pozdravem probudila jej
v životě matčině, Herodes pak dal .jej

: stíti podle žádosti Herodiady.

Jan úzce souvisí s celým vtělením, ;
an náleží k onomu dvoru,. jehož krá— :
lovnou jest Maria Panna.
likým mezi těmi, kteří již přede Kristem
ku spáse věčné byli určeni a povolání.
Jako Kristus dráhu svou vykupitelskou
nastoupil samým vtělením, tak posvětil

On jest ve

ihned nejenom schránku svoji, totiž Marii '
Pannu, nýbrž i na venek působil jako

4. Pobyt Marie 'anny u Alžběty.

„Maria,“ vypravuje sv. Lukáš svou
stručnosti, „pobyvši u Alžběty asi tři
měsíce vrátila se pak do domu svého.“
Jiného nám nic nepraví sv. Lukáš o té
dlouhé návštěvě, potřeba tedy doplniti
zprávu jeho podáním ústním.

Jaké asi byly obyčejné rozmluvy
obou žen? Nevíme sice, ale můžeme
směle hádati z toho, co se přihodilo hned
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při setkání. O čemž jiném by roz
mlouvaly než o milosrdenství Božím a
blahu svého budoucího mateřství ? Vždyť
jich pranic nerušilo zc sladkých těch
hovorů a sladkých nadějí, ani zevnější
zaměstnaní života. rodinného ani laskavé

spory, v něžto se častěji zapředly chtějíce
jedna druhé posloužiti. Maria prý přišla
a prodleva tuto jen aby jí posluhou a
pomocí byla po ruce, dodávajíc, že koná
jen povinnost mladé ženy, manželky
chudého řemeslníka naproti příbuzné
mnohem starší a manželce kněze. Alžběta

však padajíc na kolena sva opětuje prvá
slova: „Čím mi to, že matka Boha mého
u mne? není—liaž mnoho cti pro mne
obsluhovati ji jako paní mou ?“ A přece
nejčastěji Alžbětě bylo poddati se milo
srdné pokořeMarie Panny, a.posavad uka
zují prostřed líbezného údolí posazeného
olivami „Studénku Panny,“ odkuž na
birala Matka Boží vodu pro domácnost
svých hostitelů. Chystajíc pak plánky
malému Janovi, Maria cvičila se v práci
té pro budoucí potřebu vlastního Syna
svého.

Toho všeho smíme sejen domnívati:
tvrditi smíme, že pobyt Marie Panny
byl domu zachariášovu zdrojem milosti.
Což nevolame k Marii: „Archo úmluvy,
oroduj za nás!?“ O arše starého zakona
pak víme, že byvši přinesena do domu
_Obededomova, přinesla jemu a celé
čeledi jeho hojných milosti a požehnání.
Nuže, jaká, moc a síla milosti asi vy
cházela z této pravé, vlastní archy, která,
chovala v sobě Boha tělesně, s božstvím
i člověčenstvím jeho!

chůdcem. Ano počkala ještě osm dní,
až by dítě pojmenováno bylo a otec
uzdraven. Slušelo se zajisté, by Matka
Boží byla přítomna, kdy jazyk Zacha
riášův konečně rozvázán zapěl velebná
slova: „Požehnaný Pán Bůh israelský,
poněvadž navštívil a vykoupil lid svůj.“

5. Odchod Marie Panny.

Maria Panna odešla druhého dne

potom, 2. července, kdy církev slaví
pamatku navštívení Panny Marie. Pro
vázel ji bezpochyby Josef, který byl
pro ni přišel.

O těch díků, těch pohledů, těch
slz, těch posledních slov lásky něžnosti!
Tuší a cítí je každý, kdo je však po—
píše? Maria objala tetu svou; objala
maličkého Jana žehnajíc mu, a on obracel
k ní očka sva, vztahoval po ní ručky
své více nežli po matce; potom žádala
požehnání na Zachariáši. Zachariáš jako
člověk raději od ní ho žádal; jako kněz
požehnal ]! slovy písma svatého: „Pravice
Všemocnélio budiž povždy s tebou; tobě
ať slouží národové a klaní se všecka

pokolení, neboť jsi stánkem Božím! Kdo
tě zvelebi'a požehná, bude zveleben a

Š požehnán; kdo tě zavrhne a pohaní,

Maria nehodlala dříve odcjíti, dokud i
by Jan se nenarodil: chtěla totiž dokonati .
dílo, za kterým byla přišla, posvětiti
matku i dítě. Janovi konečně dostalo

se štěstí, že spočinul na klíně Marie ,
Panny: jako ve všem i v tom předešel

_„Ejhlel Beránek Božíl“Krista., jsa vyvoleným už jeho Před

bude zlořcčen. Všichni národové nechat

poznají v tobě Nejvyššího, a jméno
velkého Boha Jakubova budiž oslaveno
tebou.“

Z počátku přivítala nejen Alžběta
Marii Pannu, nýbrž i Jan Ježíše: nuže,
i této chvíle loučily se nejen obě matky,
nýbrž i obě nemluvňatka. Od té doby
dlouho se nespatřili; umění sice častěji
nám je předvádí, jak spolu hrají v ne
vinných zábavách: ale v evangeliu ne
vidíme je dříve spolu, než na břehu
jordanskcm, kde Jan opakuje slova
matčina, an vece Ježíši: „Ty jdeš ke
mně?“ a dodává lidu na Ježíše ukazuje:
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Chvějící se strom.

V pravo, v levo, kam jen nohou krečí,
všechno vůkol v jarěm plesu zočí.
V pozdrav květy u nohou se vinou,
v pozdrav houště haluzemi kynou.

V stcrých barvách květinky vše plaji,
královnu svou uctívat se zdají.
Radosti těm května očka hoří,
ty zas vůně kadidlem se koří.

Tnli k nohoum se jí scdmikrásky,
zvonky zvoní stříbrnými hlásky;
poupě na kři, jak ji uvidělo,
v růži krásnou hned se rozhořelo.

(Legenda)

Na hoře, div, jaké to plcsání!
K poctě každý korunu strom sklání!
Jeden jenom úklon vzdát se bojí,
nepohnutě jedin sa'un tu stojí.

Vypnnla se osyka to tvrdá,
pyšně stojí, sousedem svým zhi-dá;
zpupná stojí, ani listem nehne!
Běda, tak-li tebe Panna střchne.

Upřela již na ni oči jasné
jak dvě Sluncí. Pýcha rychle hasnc,
úzkost smrtná život stromu svírá,
strachem žloutnc, div že neumírá.

Vadnc, žloutnc, zavládlo jim chvění,
studem, bolcm kloní se a mění.
Od té doby, tak dí staré děje,
ve dne v noci třese se a chvěje.

Edv. Vosmtek T. J.

0 audienci Slovanů katolikův u sv. Otce Lva XIII.
dne 5. července 1881.

w'll loňském ročníku „Školy“ po
__, dány byly některé úryvky z pře

památné pouti římské — Slo—
vanů katolíků; o audienci u sv. Otce

_,ncbyla posud zmínka učiněna. Co
vše tcnkráte umíněno, přislíbeno,

raděno, nema býti zapomenuto, ale usku—
tečněno býti má, vše mít býti stálou upo
mínkou a pobidkou, by všelikč úmysly
staly se skutkem. — Za tou příčinou
stručným popisem audience připomenouti
hodláme události vclevýznamné.

Dle ustanoveného pořádku pro den
5. července obhlédnuli jsme ustanovené
k tomu památnosti, byli jsme přítomni
slavným službám božím u sv. Klementa,
kterýžto chrám tento den svou úpravou
a službami Božími tím více nás dojímal,
byltě svátek sv. našich apoštolův, čímž
vše řeknuto.

Pb službách Božích pospíchali jsme
do bytů svých, abychom se Obléknuli

do šatů k audienci příslušných, načež
opět pospíchali jsme do Vatikánu k au
dienci.

Audience taká, jakaž nam připra
vena, dlouhá. leta se neodbývala. Vy
hlídnut k ní největší sál „Aula st. Pctri.“
'l'ady shromáždili jsme se všickni pout
níci; k poutníkům přidružili se všickni
příchozí odjinud; byl nás přcvclíký počet.
V sále bylo horko převeliké, nač mnozí
z nás ani ncpamatovali pro samu radost,
že uvidíme sv. Otec. Služebníci a vojáci
papcžští ve svých uniformách vše u 'á
dělí do pořádku. Konečně objevil se sbor
kardinálů, kteříž kráčeli před sv. Otcem.
Sv. Otec nesen byl na nosítkách u vší
slávě. Radosti zářilo oko jednoho kaž
dého, když uzřel toho, kterýž nám
takou lasku, čest? a slávu proukázal,
když uzřel Lva XIII. Pouť římská.
poutníkům zajisté ncvymizí z paměti;
dojmy, ktcr'fmiž naplnění jsme byli
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v Loretě, katakombách, u sv. Petra,
u sv. Klementa, při audienci hluboce Š
vryli v srdce naše, z nichž ani čas je
nevyhladí; pojatá předsevzetí o pouti
té stále tanou nám na mysli; vzpomínka
na pouť opět nás rozjařujc a radostně
dojímá. Poutníkům tudíž nebylo třeba
zvláštní nějaké památky na pouťřímskou;
než kojili jsme přání vroucí, abychom
pro naše posvátná a památná místa tr
valou nějakou památku přinesli z Říma.
Prostřednictvím p. t. pp. důst. preláta
Dr. Jacniga, ředitele českého poutnického
domu, vysokor. hr. E. Belcrediho, důst.
monsignora Schónborna, zjednáno, aby
sv. Otec při audienci posvětil obraz
Zvěstování Panny Marie a sv. Václava Š
pro posv. Hostýn, sv. Anežky pro Prahu
a blah. Sarkandra pro kapli na Rad

!

hošti. V předsíni audieněního sálu po—
staveny byly tyto obrazy; když se k nim =
přiblížil sv. Otec, předstoupil vel. pan
P. Ant. Cyr. Stojan, kooperátor z Pří
bora na Moravě a latinsky přednesl
prosbu: „Sv. Otče, posvěťtež tyto obrazy
jakožto památky na pouť slovanskou
pro Hostýn, Prahu a Radhošt“ Milo
stivě usmál se sv. Otec a žehnal opětně
obrazy. Když vnešen byl do audienčního Í
sálu a zde uhlédnul davy poutníků
v rozmanitém oděvu, tu zazářila radost
z tváře jeho, žehnal na všechny strany
klečícím poutníkům. — Zasednul na trůn
svů“ kolem něho na trůn své zasedli i], y
kardinálové v počtu, v jakémž ode dávna.

biskup Strossmayer a jménem všech
slovanských poutníků oslovil překrásnou
řečí sv. Otce. Po té povstal sv. Otec,
by odpověděl oslovení řečí přepamátnou
pro poutníky a pro všechny Slovany
katolíky.

v tak hojném počtu jste se dostavili;
můžemeťjako druhdy Pavel o svém Titovi
také o vás říci: Bůh nás potěšil vaším
příchodem. — Vidouce od počátku našeho
pontifikátu církev u sousedních národů
pro rozličné příčiny těžce utlačovánu,
zlíbilo se nám, za příčinou pohledu toho
nám přetrpkého, obrátiti zraky své k vý
chodu, neposkytla-li by nám tam vzpo—
mínka na minulosť nějaké útěchy, ne
podala-li by nám vzhledem k budoucnosti
nějaké naděje. Dobrotou Boží stalo se
nyní, že podává nám dnešní den čásť té
útěchy, kterou jsme “tehdy u vás vy
hledávati chtěli.

Prohlížíme, milovaní synové, dobře
vaši rozšafnou snahu, pozorujeme vás a
vážíme si, jak se sluší, nábožnosti a víry,
kterouž jednomyslně spojeni sem jste
přišli, chtíce naši nízkosti a vznešenosti
apoštolské Stolice svou úctu projeviti.
V tom viděti nejen výtečnou vůli každého
z vás, nýbrž idůkaz podivuhodné a božské
jednoty církve, o níž jsi ty, ctihodný
bratře, s velikou výmluvnosti právě byl
tak mnohou pravdu pověděl. Neboť J ežíš
Kristus získav a spečetiv svou krví bra
trské spojení všech lidí mezi sebou, spojil
všecky, kdo v něho věří, takořka v jednu

' rodinu, kteráž jest církev, přivodiv srdce
a vůli všech k tak dokonalé jednotě, že
museli býti jedno, jako on a Otec ne—
beský jedno jsou.

Aby sjednocenosťtato obhájena byla,
udělil svatému apoštol. knížeti Petrovi

při audienci nebyli. Před trůn předstoupil ' papežský primat, jenž by přecházel na
římské papeže, jeho nástupce, aby totiž
všemi údy křesťanské společnosti, .spo—
jenými s viditelnou hlavou církve, proudil
život. Dobrodiní tohoto života a spásy,
milovaní synové, způsobili vám po Bohu

&vaši společní apoštolové Cyrill a Method.

„Milovaní synové! Vás, kteří jste “.
byli s touhou očekáváni, hostí dnes Rím, i
hlavní město katolického světa, a otcovské 5
naše srdce raduje se a plesá nad tím, že "

l

V devátém století, kdy jméno Slo
vanů slavným se stávalo, znovu zrodili
oni v krátké době předky vaše v Kristu
Ježíši skrze evangelium, věnujíce se
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s neslýchanou láskou duševnímu jich
vzdělání. Tak dosáhli tito národové spo
jení s apoštolskou Stolicí, se skálou, již

možitelným valem proti všem útokům
lidským a pekelným chtěl učiniti. Od
těch dob počaly mezi Slovany a touto
Stolicí sv. Petra ony přátelské styky,
jichž sobě zvláště za těchto dnů a u naší
přítomnosti s velikou radostí připomínáme.

Neboť zde v městě Římě podávali
svatí bratří zprávu o své činnosti, zde
osvědčili přísahou na hrobech knížat
apoštolů neporušenost své víry; zde do
stalo se jim biskupské hodnosti a po
svěcení. Method doporučován byl zvláště
četnými listy římského papeže. Jeho
autoritou a pod jeho ochranou navrátil
se do Moravy s kněžími a biskupy, kteří

jména účastní se stali pomoci a ochrany
Mikuláše I., Hadriana II., Jana VIII. I
pozdější papežové, naši předchůdci, proka

Kristus základem své církve a nepřc—'

podporovati ho měli v duchovní vládě ;
mezi vašimi bratry.

Cyrill počal svou apoštolskou dráhu
tím, že objevil ostatky našeho předchůdce
Klimenta I., o nichž obyvatelé Chersonu
tehdá nic nevěděli; on opati—ovalje po
celou dobu svatou trpělivostí, ony pro
vázely ho všude, až i do Říma. Nemáme
to za pouhou náhodu, že týž, o čemž jsi,
ctihodný bratře, právě zmínku učinil,
v tomto městě umřel a že se Římu do

stalo cti, chovati ve svém lůně pozůstatky '
Cyrilla a Klimenta takořka ve společném ;
objetí. Oba slavní apoštolové křesťanské
víry odpočívají již po tolik století vedle '
sebe v pokoji Páně a zdají se pozdním
věkům naučení dávati, jak vřelá musí
býti a na vždy potrvati jednota Slovanů
s cirkvi římskou.

za nedlouho uzrálo ovoce tohoto

nutného spojení jak ku prospěchu vše
obecnému, tak i ku prospěchu našich :
apoštolů. Neboť, když stalo se jim, co
se zhusta stává těm, kteří se velikých
věcí odvažují, že postavily se jim všeliké
obtíže a překážky v cestu, dostalo se
jim pomoci této apoštolské Stolice, ze

„Škola B. s. P.“ 1882.

zovali Slovanům vezdy smýšlení laskavé.
Památky našich dějin svědčí o tom,

jak velice si na tom dalo záležeti římské
papežství, aby ochránčno bylo u nás
nejen náboženství, ale také obecni bla
hobyt. Neboť, co vždy se stává, jelikož
moc náboženství největší vliv míti musí
na život a mravy lidí, to objevilo se
také u našich předků v míře daleko

.zjevnějši a skvělejší, když se jim při
činěním Cyrilla a Mcthoda dostalo nejen
křesťanské víry, což však jest nade
všecko, nýbrž i ušlechtilejšich mravů a
civilisace._ Těmto vašim apoštolům po
vinni jste vděčností i za to, že sestrojili
vám abecedu, že převedli větší čásť sv.
pisma do národní řeči a že přizpůsobili
svaté obřady národnímu duchu. Za těmi
příčinami budou i za příštích věků slaviti
jména Cyrilla a Methoda všichni Mora
vané, Čcchové, Bulhaři, Chorvaté, Poláci,
Rusíni a všichni Slované od břehů Adrie

až k valným stepím Novgorodským.
Ježto pak ze spojení s římskou

církví, matkou všech ostatních, taková
naděje zdaru a získání tolika dobrodiní
vyplývá, tož přičiňujte se, milí synové,
abyste spojení toto udržovali a denně
pevněji utužovali. Modlemež se k sv. Cy
rillu a Methodu aby milostivě shlíželi
s nebe na svůj slovanský lid, aby jedněm
setrvání, druhým pravou víru od Boha
vymáhali, zápal bratrské lásky ve všech
srdcích rozněcovali a od dědictví Páně

všecka nepřátelství, zápasy a zášti vzda
lovali. Nechť odporoučí Bohu obzvláště
onen národ, který svojí četností, svou
mocí a svými prostředky nad jiné vy
niká a je též jako své apoštoly ctí,
ačkoli svazek ten, jímž právě apoštolové
jeho se sv. Petrem a církví katolickou
spojeni jsou, mezi ním a Římem pře—
rušen jest.
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Až svornosť u víře ve shodě 5 ve—

škerými právy států opětbude obnovena,
potom možno v největší důvěře očeká
vati vydatné účinkování'a šíření se víry
na světě celém, neboť vedle soudu Bo—
žího uchystány jsou Slovanům zvláštní
a vynikající úkoly v životě vezdejším.

Navraťtež se, milovaní synové, sťastně
do svých vlastí, vypravujte svým bratřím,
co jste v městě Římě viděli a slyšeli.
Vydejte jim svědectví, že my všecky
ušlechtilé a velké národy slovanského
kmene láskou otcovskou objímáme, ne
žádajíce od nich ničeho více, než aby
lnuli k církvi katolické největším zá
palem a nezlomnou věrností, aby nikdo
z nich neztratil se ze svaté oné archy,
o níž dí sv. Jeronym, že kdo v'ní není,
v potopě zahyne. Přinestež jim také
apoštolské požehnání, kteréž jim a vám
všem v milosti Pána tuto udílíme.“

Řeč trvala malé půl hodinky; ne—
málo jsme se divili živosti a srdečnosti,
s jakouž nás sv. Otec oslovil.

Po řeči přistupovali jsme národ
za národem ku sv. Otci, kterýž milo

stivě a s radostí a srdečností nás „při
jímal, mluvě k nám slova povzbuzující,
hladil naše hlavy a nemálo se nadivil
naší upřímné srdečnosti. Sv. Otec vý
slovně sobě přál, aby všickni přistou
pili k němu. Audience trvala po 4 ho
diny; mnozí horkem omdlévali a museli
odejíti, ale sv. Otec vytrval milostivě
se usmívaje, žádné ochablosti na něm
nebylo zpozorovati. Když byli před
stoupili všickni poutníci, z Ruska, z ra—
kouského a pruského Polska, Moravy,
Slezska, Čech, Chorvatska, Dalmatska,
Černéhory, Bosny, Hercegoviny, Štýrska,
Kórutan atd., povstal sv. Otec a po
žehnání nám udělil, načež za srdečného
volání: „Ať žije sv. Otec“, „Živio“,
„Živili“, „Sláva“ na nosítkách odebral
se z audienčního sálu. ——Radostné

nadšeni ubírali jsme se do pří
bytků svých, s tím vroucím přáním,
aby vše uskutečněno bylo, což při au
dienci mluveno, předsevzato a slibeno.
Dejž to, 6 Bože, na přímluvu sv. Cyrilla
a Methoda!

Rozdílné osudy ditka křesťanského a pohanského.

Den narození dítka křesťanského.

Pán Bůh daroval křesťanským ro
dičům dítko. Veliká radosť panuje z toho
v rodině. Toho samého dne ještě aneb
druhého dne ubírají se s dítkem ke křtu
do kostela. — Otec dítka a kmotři mají
sváteční šaty oblečeny. Babička anebo
kmotra nese děťátko v náručí; čisté,
ano někdy i nádherné šatky, kterými
dítko obaleno jest, a pak vroucnosť,
s jakou kmotra dítko k sobě vine a
občas na ně hledí, nasvědčují, že po
važují dítko za milý a drahocenný dar
od Boha.

U vrat domových, z kterých právě
vycházejí, stoji malá dívenka a zočíc

i že to ncsc a kam jde.
kmotru, táže se ve své nevinnosti, co

Tu se kmotra

skloní k děvčátku, odhrne šátek a uka
zuje sestřičce líbeznou tvář dítka a praví:
„Viz, tomuto dítku dal milý Pán Bůh
život, je to tvůj bratříček; &nyní jdeme,
abychom ho dali pokřtít, neboť ještě
má hřích na své dušičce, nyní ale bude
na křtu sv. od hříchu očistěn a po—
svěcen, stane se křesťanem, dítkem
Božím, aby jednou do nebe se dostal.“

A kmotra spozorujíc, jak laskavě
dívenka- na bratříčka pohlíží, připojuje
ještě: „I nyní musíš mít děťátko ráda,
již nyní jest drahocenné, neboť jest
obrazem Božím; ale až bude pokřtěno,



pak teprv musíš je milovati, pak teprv
bude sličné a svaté a drahocenné.“ —

Tak mluví kmotra a jde s ostatními do
kostela. Děvčátko ale hledí za nimi a

uvažuje u sebe, kterak nový bratříček
nyní v kostele stane se dítkem Božím.

Jsou nyní s děťátkem před ko
stelem. V síni čeká. již kněz na dítko. ;
I on se raduje nad malým tvorem, i i
hotoví se, jej skrze křest svatý, údem
Ježíše Krista a dědicem nebeského krá

lovství učiniti. Svolává svými modlit- ?
bami požehnání nebes na dítko, zasvě—
cuje je Ježíši Kristu, znamenaje je
na čele a na prsou sv. křížem, slav
nostnými slovy zapuzuje ďábla od dítka;
a uvádí je nyní do kostela — následuje
pak úkon sv. křtu. Voda., s níž Bůh
svou milost' spojil, teče na hlavu dítka,
a nyní stává se — křesťanem, jest čisto,
jest dítko Boží ——požehnané mezi všemi
ostatními tvory na zemi — nekonečně
bohaté, poněvadž má podílu na krá—
lovství nebeském. Ještě dává, kněz dítku

bílé roucho na znamení, že duše dítka
okrášlena jest nevinnosti; konečně po
dává mu i svíci, aby nemilovalo temnotu
pekla, nýbrž světlo nebes. Tak se dostalo
dítku, dříve ještě než mu možno mysliti
a rozuměti, toho největšího dobrodiní:
přináleží Bohu, ano jest dítkem Božím,
a místo v nebesích má již připravené.

Proto všichni se radují nad po
křtěným dítkem. Otec kleká u oltáře,
obětuje je Pánu modle se: „Viz, o Pane,
dítko toto jest Tvé a jest nyní čisté ,
jako anděl; o račiž mu křestní milosť '
zachovati a jej před každým hříchem
chrániti. Pomáhej mi, bych je v bazni
Boží vychoval, dej, aby bylo šťastné
na zemi a jednou i v nebi. Amen.“
Tak se modlí otec. A matka, která
vždy se modlila, aby žádné její dítko
beze křtu sv. nezemřelo, děkuje nyní
vroucně Bohu, a něžně“ na toto nové

l

i

dítko Boží hledíc a z něho se radujíc, &

myslí si: „Nyní o Pane, jest vše dobře;
i kdybys dopustil, aby zemřelo dítko,
bylo by šťastno; neboťjest svatým křtem
čisté a nevinné. Díky Tobě za tuto
milost!“ Sestřička ale hledí ještě vese
leji na svého bratříčka & má před ním
svatou úctu, neboť ví, že jest Bohu za
svěcen, že jest dítko Boží.

Po křtu sv. shromažďují se při
buzní dítka k malé hostině, při níž ro
dičům dítka vše dobré pro dítko přejí.

A opět za několik dní jde matka
sama s dítkem do kostela. Tu si klekne

před dvéře kostelní, přijímá, požehnání
kněžské a přistupuje pak s knězem
k oltáři, který se modlí, by Bůh milo
stivě popřál, aly dítko ve zbožnosti, ne
vinnosti &.bohabojností vzrostlo; a aby
Bůh dítko i matku chránil, a jeden
kráte oba v nebi spojil.

Křesťanská matka klečí ještě ně
jakou chvíli před oltářem a myslí s úz
kostlivou láskou na budoucnosť dítka,
přejíc mu vše dobré, časné i věčné.
Činíc ty nejlepší úmysly, že se bude
všemožně o blaho svěřeného jí od Boha
dítka starati, od něhož vše, i štěstí
tohoto dítka závisí, modlí se, jako
druhdy sv. Alžběta: „O Pane Ježíši
Kriste, Tobě a '.l'vé milé Máti obětují
toto drahé dítko, které jsi mi daroval.
Můj Bože a Pane, jako Tys mi je da
roval, tak i já, dávám a věnuji je Tobě,
který jsi velitel a otec matky i dítěte.
Jen o tu jedinou milost“ vroucně Tebe
prosím, bys toto dítko mezi své sluhy
a přátele přijmouti a jemu svého sva
tého požehná-ní uděliti ráčil.“

Tohož dne uděluje nábožná matka
almužnu chudým, aby tím jistěji po
žehnání Boží dítku vyprosila.

Tak — to jest: s tolika milostmi,
požehnáním, láskou a štěstím započíná
život dítka mezi křesťany.

Abys ale, milé dítko, ještě lépe
pochopilo, jaké to štěstí jest pro dítko,

15*
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narodí-li se v zemi křesťanské a má—lii jmeno dítko na křtu obdrželo. Oběma,
křesťanské rodiče,

věz, že, kdežto na zemi rodičové a

že téže doby i nebeští duchové a Bůh
sám — avšak i zlí
rozené dítko se starali. Milé dítko,
kdybys mohlo do říše duchů nahlednouti,
bylo bys při narození a křtu dítka
uhlídalo: duše dítka byla pokalená
temnou skvrnou (totiž hříchem dědičným),
kterou si všichni svatí duchové, zvláště
ale Bůh sám, zošklivovali. Jako každé
dítko, tak i toto dostalo anděla za strážce.
Smutně díval se tento sv. anděl na hříš—'
ného toho tvora a s velkou soustrastí

pomýšlel, jak by ono dítko bylo bez
radosti, kdyby beze křtu sv. umřelo.

Tento anděl a andělé strážní rodičů,
starajíce se o blaho dítka vnuknuli ro
dičům, aby dítko co nejdříve dali po
křtíť. A oni poslechli vnuknutí těchto
sv. andělů. A když pak kráčeli ke ko—
stelu, tu anděl strážný neviditelně je
doprovázel. A všechny modlitby, které
z úst kněžských přicházely, a všechny
tužby, které srdce rodičů a kmotrů na
plňovaly, sbíral anděl a, přinášel před
trůn Boží. Nevyslovitelnou radosť cítil
anděl strážný dítka, když kněz slova
ďábla vypuzujicí pronášel a když zlý
duch nucen znamením sv. kříže duši

třeba ti v duchu *

do nebe a do pekla nahlednouti. Neboť!
anděli strážnému a sv. patronu ukázal
Bůh tu zlatou korunu, kterou pro ono
dítko určil'; ukázal jim též tu nadpři

kmotři, i kněz atd. s dítkem se zabývali, rozenou krásu a nevinnosť omilostněného

, dítka a započali hned svůj svatý úřad:
duchové o novo-Š

ditka opustil. Docela blízko přistoupil
anděl strážný k svému chráněnci, když
okamžik křtu sv. nastal. Kněz vylil
vodu milosti na dítko — a hle v tom

okamžiku prchaly stíny hříchu, nemilosti
a kletby Boží z duše dítka, kterou
anděl strážný nyní v nebeské kráse
jako obraz Boží zřel, okrášlenou znakem
dítek Božích. A kdežto anděl strážný
před trůnem Nejvyššího modlitby chvály
a díků přednášel pro křesť jeho chrá
něnce, pokynul Pán Svatému, jehožto

Svatý přednášel vždy modlitby za blaho
dítka před trůnem; anděl strážný do
provázel dítko a chránil je v každém
nebezpečí. Tu jej ochránil v tělesném
nebezpečí, od prudkého upadnutí, od ne

. bezpečí vody a ohně; tu opět z osidel
hříchu, aby se nedostalo na cestu, která
do pekla vede.

Tak se děje, milé dítko, při naro
zení ditka křesťanského; tak se dělo,
o štastné dítko, i při tvém narození.
Jsem přesvědčen, že ti srdečko radostí
skáče, an jsi o štěstí křesťanských dítek
četlo a poznalo's, s jakou láskou, péči
a požehnáním křesťanské dítko při svém
narození od Boha a od lidí vítáno bývá.

Z, toho následuje:
1. Dítko křesťanských rodičů hned

“při svém narozeni jest ctěno: považují
je všichni, zvláště ale rodičové za dra
hocenný dar Boží, pro svou nesmrtelnou
duší jest váženo více, než všechny po
zemské statky.

2. Dítko křesťanských rodičů na
lezá hned při svém narození upřímnou
lásku. Jak něžně je k sobě vinou otec
a matka., jak je okrášluje matka!

3. Dítko křesťanských rodičů na
lezá hned při svém narození duchovní
lásku a pomoc. Sotva se dítko narodilo,
všickni myslí na to, že jest Boha vzdá—
leno, a spěchají mu získat milosť Boží.

To vše — dobře to považ,
zjednává ditku křesťanství. Nebuď kře
sťanství, vše jest totam: vážnosť dítka,
láska k němu a všechny milosti; opo
vržené, chudobné, i od Boha oddělené,
bylo by živo, zemřelo by a zahynulo. O.
jak velikým dobrodiním jest křesťanství!

(Dokončení).
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Zpráva svatého dětství.
Z farnosti St-aro-Bělské. Do— pro sv. dětství 8 zl. 26 kr. Vícero ne

bročin sv. dětství Ježíšova, zařízen ve jmenovaných dobrodinců věnovalo 12 zl.
farnosti naší na sklonku minulého roku 4 kr. Na příspěvcích od údů za r. 1882
čítá dnes již 275 údů (a sice: ze Staré *již zapraveno bylo 55 zl. 44 kr., činí
Bělé 134, z Proskovic 17, z Vyškovie 53, - úhrnem 75 zl. 74 kr. Na slavnost nejsv.
z Nové Bělé 57, z Krmelína 7, ze St. Trojice Boží pak dělo se losování jmen
Dvoru 3 a ze Světlova 4). Mnozí maličtí ' křestních a jsou vylosována následující
hrdinové zřídilisobě hliněné pokladničky, jména: Albrecht, Antonín, Augustin,
do nichž ukládají obdržené krejcary, aby Alois, František, Jan, Jindřich, Kajetán,
je pak věnovati mohli milému Ježíškovi Rudolf, Vácslav, Alžběta, Amalia, Anna,
na pokřtění dítek pohanských. Však i Anežka, Antonie, Františka, Gabriela,
u dospělých nalezá sv. dětství hojnou : Hedvika, Juliana, Karolína, Mariana,
přízeň, jak o tom bylo lze přesvědčiti se Maria, Stefanie, Terezie. Dejž Bůh, aby
v úterý svatodušní (30. května t. r.), kdy '»myšlenka sv. dětství k vykupování po—
odbývala se u nás druhá slavnost sv. hanskýchaku posvěcování křesťanských
dětství. Dítky i dospělí sešli se v počtu dítek stále rostla a se zmáhala! K tomu
hojném do chrámu Páně na mši sv., která se modlitbou, slovem, zvlášť svatým ži
obětována byla za zemřelé údy a dobro- votem přiěíňuj každý, kdo's již údem,
dince sv. dětství. Odpoledne odbývala se zvlášť horlitelem, a milý Pán Ježíš za
ofěra, při níž dvě z horlitclek šly s talíři jisté žehnati a podporovati bude snahu
po kostele, aby i od dospělých sbíraly naší. ——Všem vám šlechetným dobro
milosrdné dárky k účelu sv. dětství. Ná- dincům voláme my údové sv. dětství
sledovala litanie sv. dětství před vysta- Ésrdečné: „Zaplať Pán Bůh!“ a prosíme,
venou velebnou Svátosti a slavné po- Labysteinadále zůstali sv. dětství přátelia
žehnání. Ofěra týž den zařízená vynesla %podporovateli. Několikhorlitcleksv.dětství.

Milodary božského Srdce Páně.
Nezaznamujemc tentokráte mnoho, přece ale něco, aby nevyšla

z paměti dobrota Boží.
Z Přestavlk děkuje vroucně P. ; Páně za mnohé milosti obdržené ve stavu

Marii vždy trvající pomoci za vyslyšení manželském a že si mnohé hříchy pře
prosby a vytrhnutí z velké nesnáze. dešlého života odvykl a že mu pokoj a

Z Rychtářova děkuje božskému klid svědomí vrácen byl. Počátkem po—
Srdci P. jistá osoba za uzdravení z nebez- lepšení byla pouť do Frýdku. Tentýž
pečného neduhu užíváním vody zLúrdu. děkuje za uzdravení své dcery z ne

Z pruského Slezsku vzdává bezpečnénemoci.
jistý rolník vřelé díky božskému Srdci

V měsici červenci
modleme se za ducha viry.

. rdce prostopášného člověka podobá se bahnisku, z něhož vycházejí jedovaté
výpary. V tomto bahnisku žijí rozličné nestvůry, zvláště nevěra. Voltaire,
patriarcha nevěry a bezbožnosti, chtěl-li duši víru vzíti, radil, aby se

:: dopustil člověk velikých hříchů, zvláště svatokrádeže. A nyní není potřeba
\. ani raditi k tomu, poněvadž většina lidu jest srdce nekalého, srdce plného

! hříchu a nevěry. Ducha víry málo nalezáme! Duch víry jest prvním znamením
duše božskému Srdci oddané, duch víry jest vzácným pokladem čistého srdce
ctitelů božského Srdce Páně. Duch víry proměnil celou tvář země. Chceme—litedy
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nyní pomáhati božskému Srdci ve práci na proměně zkaženého lidstva, jestiť
zapotřebí, abychom byli plni víry, abychom v sobě vzbudili ducha víry. Duch
víry jest více než ctnosť víry. Jako rozum dospělého liší se od rozumu dítěte,
tak rozličný jest duch víry ode ctnosti víry. Víra jest od Boha vlitá ctnosť, kterou
všecko za pravé máme, co Bůh zjevil a církvi svou k věření předkládá. Ctnosť
víry má.zůstati ustavičně v srdci našem a má ji člověk každý, který jest v milosti
Boží. Ale mezi těmi křesťany, kteří všecko, co Bůh zjevil a co církví svou k věření
předkládá, p'evně věří, jest přece'veliký počet, kteří víru svou uspávají, poklad
viry zakopávají a daleci jsouce, aby víru za pravidlo života považovali, dají se
vésti obyčejně jen světským zvykem anebo světlem lidské moudrosti. Takoví maji
sice víru, ale nemají ducha víry. Člověk, jenž prostě věří, má práci, aby duši svou
k Bohu povznesl, aby z viditelných věcí soudil na neviditelné. Ale člověk pevné
víry, který má ducha víry, ten vidí Boha všude a věci viditelné mu jen Boha
hlásají, jen o 'Bohu svědectví dávají.

Známka, máme-li ducha víry, jest patření na Otce nebeského ne sice
tváří v tvář, nýbrž jen jako v zrcadle; jest to jakýsi nebeský pud, jímž poznáváme
Boha jako dítko poznává mezi sebe více lidmi matku svou, jako beránek poznává
ve stádě roditelku svou. Ačkoliv dosud ještě nevidíme Pána a Boha svého, přece
k němu se hlásíme, k němu se modlíme i obmezeným rozumem svým poznáváme,
což naší svatou povinností jest, abychom v jednoho Boha věřili, jemu se klaněli,
jeho milovali a poslouchali, podle vůle jeho živi byli. Tento duch víry má dvě
nerozlučné společnice: tichost a sílu, kteréž zavítají ku každému, jenž má ducha
víry. Tichosť, pokoj duše odvrátí všelikou ůzkosť, všeliký strach, dodává nám jakousi
jistotu, s jakouž božské Srdce Páně všecky útrapy trpělivě neslo. Kdo má ducha
víry, může říci se žalmistou Páně: „Spatřoval jsem Hospodina před očima svýma
vždycky: neb jest mi po pravici, abych se nepohnul.“ (Žalm 15.) A proto může
zvolati dále: „Protož rozveselilo se srdce mé a zaplesal jazyk můj: nad to i tělo
mé odpočine v naději; nebo nezanecháš duše mé ve hrobě, aniž dáš svatému
svému viděti porušení.“

Rozhlédneme-li se lidským okem, jest postavení naše prasmutné. Než
odkud všecko to zlo původ béře? Co by učinili svatí apoštolové v boji proti
mocnostem pozemským? Spoléhali by se na pomoc lidskou? 0 pak by nebyli
zvítězili! Slyšme, co praví sv. Jan: „Všecko, co se narodilo z Boha, přemáhá svět:
a tot“jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.“ (I. Jan. 5. 4.)

Tuto zbraň ještě dosud máme; ještě máme víru apoštolův, ale nespravujeme
jí svá myšlení, řeči a skutky své. '

Jak kněží tak věřící, sluhové a dítky Boží, místo aby jednali podle vůle
Boží, místo aby spoléhali se důvěrně a pevně na přislíbení Boží, místo aby všecko
namáhání naše směřovalo ku vyplnění úmyslů božského Srdce Páně, necháváme
se přemoci duchem lidským, ohledy lidskými, bázní lidskou, o níž sv. Pavel
pravil některým spolupracovníkům svým: „Mně pak to za nejmenší jest, abych od
vás souzen byl aneb od lidského soudu; avšak aniž sám sebe nesoudím.“ (I. Kor.3.3.)

Nejlepší prostředek, abychom všecky překážky, abychom celý svět pře
mohli, jest duch víry. Jestliže budou křesťané plni ducha víry, pak novopohanský
svět bude snadno přemožen, jako se to stalo vírou prvních učeníků Páně-.
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Jense Krista.

alf?Ř Měsíc červenec 1. P. 1882. er,/Š
Za. ducha. viry-.

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
kterých se ustavičně na oltáři obětuješ. ,— Obzvláště je obětují za
tu milosti, aby všickni sluhové Tvoji naplnění byli duchem víry. Ozbroj
nás, 0 J ežíší, abychom Tobě tento svět podmanili, tou pevnou a pravou
vírou, jakouž zvítězili svatí apoštolové Tvoji. Amen.

sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši
rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděli, sv. Josefe, svatí Oyrillc a Methode,

orodujte za nás!
Dne Obzvláště ale odporuěuje se:

1. So. T/Lwdora, op. 533: Svěcení neděli a svátků. Požehnání
úrody zemské. Vysvobození nevině pronásledovaných manželů.

2. Navštívení1).Marie: Země koruny svato-Václavské. Kongregaci
Marianske v Cechách. Zkoušky dospělosti a šťastné volení stavu
mnohým jinochům. Bratr vzdalující se svatých svátostí.

. Sv. Pha/cas, muč. 303: Biskupové rakouští a jich ústavy boho
slovecké. Dar moudrosti a síly v povolání. Rodina zanedbalá.

. Sv. Prokopa, 01).1053: Obnova úcty sv. našich dědiců. Řehole
v zemích koruny svato—Václavské. Přijmutí dívky do kláštera.

. Sv. Cyrilla a, Inet/mily, 869 a 885: Rozkvět bratrstva
Cyrillo-Mcthodějského v Cechách a na Moravě. Smír církve
ruské se svatou Stolicí. Ochrana sestry z velkého nebezpečí.

6. Sv. Bohumily, manž. kř. 1070: Císař a král náš a rádcové jeho.
By ovládal duch katolický muže vysoko postavené. Dar modlitby.

7. Sv. Vz'lz'balda, bs/cp. 786: Ucta b. S. P. Novosvěcenci. Vy—
prošení 2 kněžím zdraví těla i ducha. Patřičné svěcení neděl.

8. Sv. Alžběty, lcra'l. 1336: Rozkvět průmyslu v duchu křest. By
žehnal Bůh obchodníkům křesťanským. Spravedlnost křesťanská.

9. So. Kiliána, bskp. m. 689: Stěstívrodinné mnohým. Svornost
manželům. Spolky křesťanské v Cechách a na Moravě. Za
chránění sestry z velkého nebezpečí. Jistá nemocná sestra.

10. Sv. Oldřicha, Ius/cp.973: Vychování mládeže. Láska bratrská a
povinná úcta k rodičům. Vytrvalosť v dobrém. Choromyslný kněz.

]I. Sv. Benedikta, op. slavmípamzít/ca: Sv. Otec a jeho časné potřeby.
Sťastný stav manželský. Odevzdání se do vůle Boží mnohým.

12. Sv. Jana Qualb., op. 1073: Smíření se nepřátel. Přemahání
hněvu a zlosti. Rozšíření úcty sv. Norberta, patrona českého.

13. So. Jiao-kóty,_p. m. 260: Skoly národní a jich učitelstvo. By
se opět náboženství jako dříve ve školách pěstovalo. Vypuzcní
směru protináboženského z jistých hlav učitelských. Nemocná.

14. Sv. Bonaventury, řek. uč. c. 1274: By katolické dítky učitelé
katolíci všude učili. Apoštolská moudrost ve správě duchovní.
Nemocný hodnostář církevní. Zdar díla započatého ku cti Boží.

(Ji

'\Miw M

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našchog

*)

ago'm»pmlsalou“9A0q001590“njaopsduu

Připojiž každý k úmyslům dne: „i na. úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Apoštolát modlitby čilí společnost přátel Ježíše Krista.

Měsíc červenec 1. P. 1882.
Za. ducha. víry.

Obzvláště ale odporučuje se:

Sv. Jindřicha, cís. 1224.: Úcta Matky dobré rady. Souženi a za—
rmoucení. Matky by se horlivě modlily za syny ve sv. víře vlažné.
Noví biskupové česko-moravští. Cekanci stavu duchovního.
P. M'am'eKarmel. : Úcta, důvěra a láska k Rodičce Boží. Du
chovenstvo řeholné mezi Slovany. Vyslyšení v prosbě. Chorý
a málomyslný kněz. Mír vjedné rodině. Smíření příbuzenstva.
Sv. Alexia, vyzn. 417: Chraň, božské Srdce Páně, studující
mládež vší nákazy mravní o prázdninách. Křesťanská pokora.
Sv. Kann'lla, zaklad. ř. 16'14: Misie tuzemské a za mořem.
Modleme se za návrat 54 milionů rozkolných, 11/2 milionu
evandělíků a helvetů do církve sv. mezi Slovany. Těžce nemocná.

. Sv. Vincence z P., zaklad. ř. 16 6“0: Milosrdní bratři a sestry.v

Ustavy sv.-Yincencské v Cechách a na Moravě. Láska k bližnímu.
. Sv. Eliáše, pror. patr. Chorvatů: Církev katolická v Bošně &

Hercegovině. Její duchovenstvo, školy a chrámy. Sv. trpělivosti
v nemoci. Vytrvalosť v dobrém předsevzetí. Zbožnosť v rodinách.

. Sv. Arbogasta, bskp. 6'78 : Vojsko rakouské a jeho duchovenstvo.
Svěcení neděli a svátků u vojska. Pěstování pořádku a mravnosti.

. Sv. Bla'ří .Magdaleny, Ícajz'c.: Za ducha kajicného v církvi sv.
mezi Slovany. Kajicníci a kajicnice. Zdar zkoušky jisté osoby.
Sv. Apollinam'a, bs/cp.: Dělnictvo naše a řemeslníci by hledali
ochrany a potěchy v církvi sv. Organisaee strany katolické.
Sťastné uspořádání podniku pro věc Boží. Chorý spolubratr.

. Sv. IG-istiny, muč. 300: Panny křesťanské. Varování se marni
vosti a ducha světského a pěstování ctností jich stavu přimě
řených. Praeovitosť a stydlivost'. _Vyléčenídlouho trvajícího neduhu.

. Sv. Jakuba, apošt. 43: Za ducha apoštolského kazatelům slo
vanským. Obnovy křesťanské sv. misií v jistém městě.

. Sv. Anny: Křesťanské matky a vdovy. Spolky sv. Anny. Jistá
Anna zbloudilá. Novosvěcenci.Duchovnívspráva na posv. Hostýně.

. Sv. Pantaleona, lékaře,m. 303: Lékaři. Skoly jejich by zbaveny
byly směru nekřesťanského. By nepřekáželi, ale spíše podpo—
rovali zaopatření nemocných svátostmi umírajícich! Volba stavu.

. Sv. Innocence,pap.: Tisk katolický. Vypuzení špatných knih
z jistých knihoven a zejména z rukou mládeže. Podporování
dobrého tisku odbíráním i praci. Umírající a duše v očistci.

. Sv. Jím—ty,p.: Duch. cvičení příštího měsíce. Mnoho vlažných
a ospalých v záležitostech duše své. By se věrně práce k mo
dlitbě družila. Přesnosť kázně řeholní. Zdar práce literární.
Sv. Abdon a Senen, m. 250: Užívání horlivé sv. svátostí ve dni
plnomocnými odpustky spojené; Opuštění Ceši a nedbali v ná
boženství mimo vlasti své se potulující. Díky za obdržené milosti.
Sv. Ignáce, zaklad. ř. 1556 : Tovaryšstvo Ježíšovo. Za milosť
obrácení zatvrzelým. Všichni našim modlitbám se odporučující.
Všichni v tomto měsíci v Pánu zesnulí údové katol. bratrstev.

An (
__,
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- \J.,/v . -M
„Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech

apoštolát“ modlitby v jakémkoli jazyku.“

Kněhtiskárna anln-adalu'ch Benediktinů v Brně.
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abyste nás'l'le'lhilec Ctnostl jejl přebýValQl těž V nebl.

Čistota Panny Marie.

\ f,)ledaljscm Vsvěta prostorách, ! Hledal jsem v nebes dvoru
„"tuVdolinách, tam na horách, ! V svatých V každém sboru;
co by velcsvatou, ač úžasem se V prachu kloním,
li)anno, čistotu Tvou svatou rozkoší slzu roním,
poněkud značilo. přec co tak toužebně hledám,
Však tu mc nebylo. nl tu Ještě nenalezám;

. Tvé krás obraz není
Slabý Jest luny lesk, v V y V ,

, _ , : ve svete ku spatrem;
temny tcn Jasny blesk, i , v ,

, , „ , nema svet 111nebo,
ta slunce Jasna tv; r

, v , „ : co b zračilo Tebe.
nem dost skvela zar; l y

|

|ten rosy krásný třpyt, Nezřím ho V Serafínu,
ten hvězdy tichý svit, neznám ho V Cherubínu,
průzračná. vody hlubina, a nemá. ho žz'ull'iý svatý
ni vzduchu čista výšina —— nejčistší láskou zňatý;
V ničem tu nikde není , nemá ho žádná světice,
Tvá krása ku spatření! i neb odlesk Boží Trojice.

J.
_ —»——ooo$<><>o—————



_— 220 _

Křest'anská početnice pro dospělé školáky.
(Pokračování.)

V. Jednotka nebeská.
.“F

4%;
"i chrámu Páně vychází procesí
A; ven pod širé nebe. Mámeť dnes

právě třetí prosební čili křížový
den, zitra. pak slavnosť na nebe

vstoupení Páně. Hle, jak významní jsou
to dnové pro nás křesťany! V těchto
dnech netoliko církev, ale každý pravý
křesťan katolický oddává se více než
jindy modlitbě jako by všecky své prosby ;

aby je co suppliku
Kristu na nebe se

a tužby sepisoval,
mohl dáti Ježíši

ubírajicímu sebou.
Ano k nebi obrací církev v těchto

dnech obzvláště mysle naše; neboť —
milý křesťane,
Spasitel na nebe, tak se má i tvůj život
skončiti jedenkráte radostným vstou
pením na nebe! A proto i to nebe —
poněvadž jediné, jest pro tebe důležitá
j e d n otk a, s kterou musíš dobře počítat,
abys se nepřepočetl! Poněvadž ale právě
v této věci tak mnozí křesťané cliybují,
chci ti tu některá vhodná pokynutí na
ruku dáti. —

Před několika lety panovala v Anglii
královna, která se svými katolickými
poddanými o nic lépe ncnakládala, než
pověrný císař Nero, sama však žila
v přepychu a rozkoší a užívala všeho
světa, jak jen vůbec královna mžívati
může. Konečně ale přece sama na sobě
znamenala, že tu věčně nebude, nýbrž
že jako ten poslední z její poddaných
octne se také brzy pod zeleným drnem.

Z toho ji ovšem přicházely na mysl
všelijaké obavy.a těžkosti, neboť nepěkná
vyhlídka do budoucího života kynula jí.
Nic však méně ubezpečovali ji, že krá
lovství nebeské má pojištěné. Tu ale
povzdychla si královna žalostně, ne snad

_*'M j, otyto řádky píšu, zaznívají ke ;
mně zvony s věže a z farního 

_ tak jako odchází ?

z lítosti nad hříchy, nýbrž bolestí, že
má opustit svou královskou slávu na
světě, a pravila: „Ráda bych to nebe
oželela, kdybych tu mohla ještě jednou
tak dlouho královat, jako až posud!“ —
Pošetilejší řeči nad těchto a k tomu
z úst ženy jsem neslyšel! — a podivně
si musila ubožák to nebe představovati,
anať se obávala, že se tam dlouhou
chvílí bude nuditi! — "

Ale bohužel není královna ta za

našich časů žádnou vzácností, najdeť
po všech krajích a zemích mezi křesťany
mnoho příbuzných duchem a stejně

&smýšlejících. Nemluvím zde ani o těch,
: kteří myšlením a dychtěním, slovy i

skutky, ba celou duší svou vězí až po
krk zahrabání do světa a jeho marností,
a o nebe tak málo dbají, jako by ani
žádného nebylo, a tak Se starají a lopotí,
běhají a shánějí pozemské statky na
hromadu, jako by tu na věky věkův
chtěli a mohli zůstati. Sem náleží ne
toliko vclmožové v palácech, bohatí
statkáři, velkokupci a bankéři, ale i
mnohý ten prostý rolník, domkař a
nádeník, jenž se 0 kostel a sv. svátosti
stará tolik, co nic. Ale o všech těch a
takových, jenž o nebi neví, dnes ne—
mluvím, ale na mysli mám jiný druh
křesťanů —- na pohled o trochu lepší,
kteří sice často na nebe zpomínají, o
ně prosí a tážeš-li se: žádají-li si do
nebe přijíti, ochotně odpovídají, že ano,
jinak že by jim jen peklo zbývalo na
výběr; ale dotazuješ-li se dále o nebi
vychází tu na jevo, že si je představují
takové, jakého vůbec nestává! —

Hle, tu právě jde cestou takovýto
samozvaný kandidát nebeského krá
lovství, — vezměme ho hned na zkoušku.
Je to sice že statku starši“ čeledín, ale
i od toho se můžeme lecčemus přiučiti.
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Ve svých prácech a povinnotech je
muž svědomitý, k představeným svým
věrný a oddaný, k svým spolubližním
tichý a snášelivý. Před jídlem a po jídle
předříkává chase na hlas modlitbu,
v neděli a svátek chodí pilně do chrámu
Páně, ani o velkonocích není poslední
ve zpovědnici, zkrátka ze všeho je viděti,
že chce jednou do nebe, a že si to
nechá také něco stát. Až potud by bylo
všecko v pořádku, ale jedno jest všem
lidem na něm nápadné. Za návsi u cesty
k lesu stojí dvůr, kolem něhož jest mu
každého dne jíti; on však kolem nejde,
nýbrž zabočí pěšinou do lesa, aby dvůr
obešel. A proč? jest snad pověrčivý!
či co mu brání 'íti mimo? —Ta'emství

] ,

to záleží v tom, že na zmíněném dvoře
slouží čeledín, s nímž se byl náš „zbožný“
nádvorník před 4 neb 5 lety pohádal
a pořádně také sepral, ovšem ku své
veliké hanbě a škodě; ——neboť slabšího
jsa těla podlehl silnějšímu soku. „Jen
počkej, brachu, však já ti to jednou
splatím!“ — to bylo poslední slovo, jež
byl tehdá na soupeře svého promluvil,
nebo od té chvíle se jeden druhému
z daleka vyhýbá. —

Hle, nádvorník ten si zbudoval ve
své hlavě prazvláštní nebe! Domníváť
se, žei se svou zarytou zášti může
spasen býti. — Ovšem v tom se mu
mnozí jiní i mezi pány na vlas podobají;
ale, marné jest jejich těšení na nebe.
Nebe jest jen jedno, a vtom není
žádné zlosti a zášti; protož buď se musí
vzdáti svého hněvu anebo nebeské radosti,
jiné pomoci tu není! Tak nás to učí
sám Spasitel. —

Ale jdime zatím trochu dál. Tamhle
v tom čistém a úhledném domku přebývá
muž svého řemesla obuvník, jemuž celá
obec říká „pocntivee“ A, skutečně on
pracuje poctivě dílo své a nepřetahuje
lid. O křížové dny a vůbec při veřejných
průvodech předříkává a předzpěvuje

a i v kostele na kůru účinkuje mezi
hudebníky ke cti a chvále Boží; slovem,
je muž nábožný a horlivý. Každého dne
posýlá někoho z rodiny na mši sv. nebo
jde sám, i doma dbá přísně o křesťanskou
kázeň. Nuže, milý čtenáři, co soudíš
o něm? Ten jest přece na pravé cestě
k nebi, není-liž pravda? Ale počkejještě
s úsudkem svým, povím ti ještě něco.
Asi před šesti roky zemřela bohatá mly
nářka pode vsí náhlou smrtí. Nebylo už
času sepsati kšaft, zavolání jsou toliko
tři svědkové k vyslechnutí ústního na
řízení, a mezi těmi byl i náš soused
obuvník. Umírající odkázala prý tehda
i jemu kus dědictví. S tím ale nebyli
příbuzní nebožky spokojeni, věc přišla
k soudu a náš soused měl složiti přísahu.
A on přísahal — ale, jak se povídá,
křivě, a následkem toho oloupeni byli
právní dědicové o část svého dědictví.

, A při tom zůstalo až podnes. — A proto
nedám ani starý halíř za to nebe, na něž
se náš soused těší; neboť nebe jest jen

: jedno, a tam nevejde nic nespravedli—
: vého. Nenapraví—li záhy záležitost tuto,

bude musiti ubožák po smrti někam jinam
jíti, než do nebe. Škoda té dobré duše!

Ale ještě o krok půjdeme dále, a
tu přijdeme k nejkrásnějšímu a spolu
nejbohatšímu domu. Na domě tom vládne
hospodyně, která, jak viděti, své věci
důkladně rozumí. Jak to s ní v ostatních

věcích stojí, nevím; lidé aspoň nemluví
o ní nic zlého, ona je žena nábožná,
chodí na každý Boží hod a kromě toho
i na porciunkuli a svátky Mariánské ku
stolu Páně. Ano i ten jazyk, při ženských
úd nejnebezpečnější a nejhříšnější jest
v ústech její tichý. Mluvítě s lidmi málo,
jen co musí býti, za to ale tím pilněji
pracuje na dveře, na poli a v stáji od
Božího rána do pozdní noci. Ano i se
svým mužem žije v lásce a pokoji;
zkrátka, bezpečné místo v nebi by jí
každý přisoudil -— kdyby nebylo jedné
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věci! -— Již toho si mnohý povšimnul,
že do domu jejího zřídka kdy žebrak
zabloudí, a proč? Říkajíť chudaci, že by
tam šli nadarmo! Mimo to má hospodyně
vlastního bratra, mrzáka neduživého,
jehož za peníze vzala k sobě na statek.
Ovšem měl peněz dost, že by ho všudy
radi živili a obsluhovali, avšak on sám
nechtěl jíti z domu otcovského. Sestra
převzala tedy jeho podíl, ale poskytuje
mu jídla tak po skrovnu, že ubožák
častokráte hlady klepá na dvéře dobrých
sousedů a je rád, podají-li mu skývu
černého chleba. A jak by se nad ním
neustrnuli? Vypadáť ubožák vychrtlý,
na kosť vyzablý a často, když v kostele
před křížem klečí anebo venku na hrobě
zesnulých rodičů se modlí-vá, vídají lidé
z očí jeho slze kapati jako bohatý hrách
a hořké jak peluněk. Jen jedina sestra
dělá, jako by otom všem nic nevěděla;
neboť je vtělená zkamenělé lakota!
A proto dím, že, bude-li i na dále takhle
žíti, špatně to s ní jedenkráte dopadne.
Neobrátí—lise z gruntu, bude musiti slyšeť
to hrozné slovo z úst věčného Soudce:

„Pryč, odejdi ode mne; byl jsem lačný
a nedala's mi jisti, byl jsem žíznivý a.
nedala's mi pítil“ — Co tedy ta osoba
nebem nazývá, a do něhož doufá, vejíti,
to posud není ještě stvořeno! Nebe jest
jen jedno, a do toho nevejde žadný
lakomec. Je-li tedy to jediné nebe zde
na světě hříchem nějakým prohrano a
ztraceno, tam za hrobem si nekoupíš
žadné druhé, ano nekoupíš ani za všecka
muka pekelná.

Zde jsem ti, milý čtenáři, uvedl na
ukázku jen několik lidiček z druhu
svrchu řečeného, kteří o království ne
beském zcela převrácený pojem mají.
Jak je viděti, nejsou nikoliv tak zlí a
na prach zkaženi, aby snad život věčný
upírali, naopak oni věří v nebe a doufají
a lecos také pro ně obětují (neboť ví
dobře, že nebeské království násilí trpí),

i
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ale všecko pro ně obětovati, to, to se
jim nezdá. Každý z nich totiž podrží si
něco, a sice to nejmilejší na světě pro
sebe, onen svou lakotu, jiný cizý statek,
třetí zarytý hněv a hříšnou známost atd.
Při tom si každý maluje to nebe podle
své chuti a žádosti a těší se na bezpečný
vstup; zatím ale každý takový ubožák
jen sám sebe klame a posléze oklamc se
o to jediné, pravé nebe, kde uprostřed
svých vyvolených živý Bůh kraluje na
věky věkův! — Nyní by byla řada na
tobě, milý čtenáři, pověděti, jak asi to
tvé nebe vypada? ——ale dříve ti uvedu
ještě nějaký trefný a poučný příklad.

Onehdy jsem četl v staré knize
následující: Arsenius, opat, seděl jeden—
kratc v celi své pohřížcn v rozjímání,
an tu uslyšel jakýsi hlas řkoucí: „Pojd',
a-ukažu ti lidské počínání.“ Arsenius
vstal a šel. Přede dveřmi stál anděl, ten
jej vedl do lesa a ukázal mu člověka
dřevoštěpa, kterýž nadělav dříví svázal
v otep a právě na rameno vzíti chtěl.
Ale nemohl tíži pozdvihnouti. Co učinil?
Šel a naštípal ještě dříví a do otepi
přidal a zase zkoušel tíži zdvihnouti.
A tak činil pokaždé, když marně se
namahal dříví unésti.

Odtud vedl anděl opata k ňákému
jezeru, a zde mu ukázal člověkajiného.
Stáltě u jezera a přeléval ustavičně vodu
do velikého sudu. Sud však byl tak
děravý, že co vody horem vlil, tolik
zase dolem vytékalo. Člověk však jako
by nic, dale nabíral a stále přeléval.

A zase jej přivedl anděl jinam a
ukázal mu krásný chram. Hlavní brána
stala dokořán otevřena a právě do ní
vjížděli dva jezdci. Avšak, ať se namahali
sebe více, do chrámu se dostati nemohli;
neboť měli mezi sebou na příč uvázaný
dlouhý trám. Poněvadž pak po délce
obratiti jej nechtěli, ani jeden ani druhý
do brány se nedostali, ale “oba vně
zůstati museli.
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Tu se divil opat nemálo pošetilému
jednáni lidí těch a tázal se anděla, co
by to mělo znamenati? A anděl vy
světloval takto: „l)řevoštěp, jenž usta
vičně těžké své břemeno zvětšoval, jest
hříšník, který maje na duši mnoho
hříchů rád by se jich zbavil; že ale
o lítosti a pokání ani slyšeti nechce,
jde a žije stejnou měrou dál a ku starým
hříchům stále nových přidává. Muž pak
u děravého sudu, to je křesťan, který
sice koná dobré skutky, ale při tom
také zlé, ,a poněvadž obé spolu obstáti
nemůže, ztrácí i to, co dobrého tak
horlivě koná. Konečně ti dva jezdci ne—
soucí na příč dlouhý trám, to jsou lidé,
kteří při vší své spravedlnosti nechtí se
zříci trámu pýchy. Zdráhají se sebe
poznati a pokořiti a překážka ta stojí
jim v cestě do nebe a k vůli ní zůstanou
odtud vyloučeni. Všiekni ti utvořili si nebe
zvláštního druhu, a nic na to nedbají,
že smyšlenka jejich skutečnosti nemá.“

O jak se asi ti ubožáci podiví, až
se jim v té smutné hodince zavrou oči
těla a otevrou oči duše a budou zírati

ten nový svět tam za hrobem! Jsouce
toho mínění, že mají nebe jisté s hrůzou
se'znají, že tomu není tak, že jim k vůli
neotevře Bůh ňáké nové nebe, kam by
přijal dobré a zlé, čisté s nečistým, tři
ctnosti a jednu nectnosť. Protož ještě
jednou dím: Příteli, neklam se, nebo
jest jen jedno toliko, a kdonechce
přijíti do tohoto, nepřijde do žádného
jiného nebe, nýbrž — ty víš už, kam!

Nyní, milý čtenáři, odlož na chvíli
„Školu“ a zamyslí se do své duše a
zkoumej a zpytuj se, máš-li ty pravý
pojem o nebi? neoddáváš—lise, jako oni
bloudové klamnému a pošetilému výtvoru
obraznosti své? Anebo ještě lépe, taž
se Mistra našeho, Ježíše Krista, jak to
vlastně s tím nebem jest, jak si je před
staviti máme, a dle toho poznáš pak,
na čem jsi. Vždyť náš Spasitel, tedy pán
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a majitel celého nebe, tak často o něm
rozprávěl a vykládal, jako by nám je
dopodrobna chtěl popsati. Ku př. pravil:
„Podobno jest království nebeské po
kladu v poli ukrytému, jejž nalezl
člověk. A co učinil? Šel honem a prodal
všecko, co měl, a koupil pole, aby tak
získal i poklad.“ Jindy zase dí Kristus
Pán: „Podobne jest království nebeské
vzácné perlí. Kupec hledaje dobré
perle nalezne ji, jde a prodá všecko
a koupí ji.“ To pověděv tázal se Kristus
Pán svých učeníků: „Rozuměli jste?“
A oni odpověděli: „Ano!“

Myslim, že i ty, můj milý čtenáři,
jsi tomu porozuměl, jak drahé je nebo
&mnoho-li dle slov samého Ježíše za něj
musíš dáti, abys si je vydobyl. Slyšel
jsi to? — Všecko, co máš!

Dáš-li jen polovici, nebo snad tře
Ž_tinu neb dokonce čtvrtinu, nedostaneš

nebe. Či lépe řečeno, nemysli, příteli,
že dostačí, činíš-li jen to neb ono z toho,
co Bůh žádá. Ku př. věříš-li všecko, co
Bůh zjevil až na jeden jediný článek,
tu nestačí víra tvá; neboť ty musíš
věřiti všecko bez výminky, co nám Bůh
zjevil a co nám církev sv. k věření
předkládá, jinak není nebe tvé.

Ale ani pouhá víra, třeba úplná,
nestačí ještě pro nebe, třeba i skutků
a života podle téže víry. Nebo nazýváš—li
dle víry Boha Pánem a Králem svým,
musíš ho také jako' Pána svého ctíti a
poslouchati, jemu se klaněti a sloužiti,
jinak až bys zaklepal na bránu nebeskou
žádaje vpuštěni ku svatbě Beránka Bo
žího, odpověděl by ti ženich: „Ne
každý, kdo mi říká pane, pane,
vejde do království nebeského;
ale kdo činí vůli Otce mého, jenž
jest v nebesích, ten vejde do
království nebeskéhol“ — Pro
takové křesťany, jenž po katolieku sice
věří, ale po luteránsku nebo pohansku
žijí, není žádného nebe!
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Ze slov Páně vysvítá dále, že ne
koupíš nebe za polovinu srdce svého,
t. j. za poloviční lásku. Nemysli tedy
nikdo, že máš nebe jisté, miluješ-li svět
a jeho marnost, jeho pýchu, parádu a
rozkoš ——a při tom také trochu Pána
Boha. O, neřekl nadarmo Hospodin: „Mi
lovati budeš Pána Boha svého z celého
srdce svéhol“ Tedy jen za celé srdce
dá ti Bůh celé nebe! Směšný jest tedy
nápad tak mnohých křesťanů, kteří za.
polovici neb čtvrt lásky doufají od Boha
dosíci přiměřenou částečku nebe, jsouce
spokojeni, „dostanou-li se jen na ten nej
poslednější kouteček.“ Aj, aj, jaká to
skromnost ! ale spolu jaký to nesmysl! —
Nebe, milý brachu, jest jen jedno —
jediné, tu platí: buď celé nebe, aneb
nic! —Rovněž se nesmíš domnívatí, že
z Božích přikázaní jedno jest důležitější
než druhé, že tedy postačí, ostříháš-li
jich devět, na jednom že pak už ne
záleží; že můžeš ku př. času nedělního
a svátečního provozovat své krejčovské,
obuvnické, truhlářské a jiné řemeslo.
O, příteli, neklam se! Kdybys byl čistý
jako anděl, poctivý a spravedlivý v práci
a obchodu na krejcar, kdybys dával při
tom i hojně almužnu a modlil se třeba
jako Mojžíš: nezanecháš-li nedovolené a
hříšné práce nedělní, jest všecko tvé
namáhání marné, nebe ti zůstane na věky
zavřené. Vždyť o tom boháči v evan
gelium nevěděl ani Spasitel náš nic zlého,
než jediné, že lakomý a nemilosrdný byl
k chudým, a to jediné — ač ostatní snad
v pořádku bylo — pohřbilo jej v pekle.

Ještě mnoho by tu bylo o nebi co
mluviti, ale musím již řeč svou zkrátiti.
Chtěl jsem ti, milý čtenáři, jen ukázat,
že je toliko jedno nebe a do něho že
vede jen jedna cesta, a tu nám zře
telně naznačil náš Spasitel, když na
otázku onoho mládence, kterou cestou
by se bráti měl, aby do života věčného
přišel, odpověděl: „Chceš-li vejíti do ži

vota, ostříhej přikázaní!“ To je ta jediná
cesta k jedinému nebi, a kdo by mimo
tuto cestu jinou si stavěl, ten se marně
namahá, nepřijdet' po ní nikdy do nebe,
nýbrž zcela jinam, — ty už víš, kam,
odkud se ozývá děsný pláč a skřípění zubů.

Na konec ale musím se ohraditi proti
tomu, jako bych já snad napřed lidi od
suzoval a někomu nebe upíral, kdo cestou
křesťanskou se tam ubírá, to nikoliv!
Naopak tvrdím, že i ten, kdo dosud
snad nepravou cestou kráčel, může ještě
obrátiti a jinou pěšinou do nebe se dostati;
než, o tom až podruhé.

Pro dnes přidávám ti tu, milý čte
náři, ještě příběh, ne pak pro zábavu,
nýbrž k přemýšlení a rozjímání o té
poslední otázce.

Markéta, 'ehoť španělského krále
Filipa III., procházela se jedenkráte
chodbami paláce a prohlížela staré obrazy

'tu rozvěšené. Náhodou spatřila obraz,
jenž představoval dvě cesty. Jedna úzká
a příkrá vedla vzhůru do nebe, a jen
maloučko lidí vedených rukou anděla
strážce kráčelo po ní. Druhá pak cesta
prostranná, široká, pohodlná a kvítím
posetá ukazovala k hluboké propasti,
a na ní se hemžilo množství lidí, kteří
v zpěvu a tanci se tlačili a strkali, aby
co nejdříve již se svrhli do šeredné
propasti. Spatřic tento obraz dala se
královna do pláče a tázána jsouc po
příčině odvětila: „Jak nemám slzeti?
vždyť i já kráčím na jedné z těchto
dvou cest, a nevím na které! Ach, jak
se mi jedenkráte asi povede, až poznám,
kterou jsem kráčela! Budu-li pak jen
spasena?!“

„Moudrost opatrného jest
porozuměti cestě své; ale ne
moudrosť bláznů bloudOÍ.Jest i
některá cesta, která se zdá spra
vedlivá člověku, ale konecjejí
vede k smrti!“ (Kniha přísloví14.)

(Pokračování)
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Poslední dnové života. nejblah. Panny Marie na. světě.
',.L'Axchv

!. /
věrných mužů.

;Šovněž jako o narození a mládí nejblah. Panny Marie, tak i
o posledních letech jejího pozemského života a smrti podávají
nám zprávy jen zbožné legendy a vypravování svatých, hodno

Zejména dvoje událost“ z posledních dnů jejího
života zajímá každé křesťanské srdce: 1. její vyobrazení

sv. Lukášem a 2. její zázračné nanebevzetí.
1. Po celém křesťanském světě na

lézáme rozšířeny obrazy Matky Boží,
o nichž jde tradice, že je sv. Lukáš byl
maloval, anebo že jsou podle obrazu jím
malovaného dělány. Jaký asi původ má
ten obraz od sv. Lukáše? Slyšme, co
vypravuje legenda:

Sv. Lukáš měl sen., Slyšelť mocný
hlas: „Vstaň a přichystej se vymalovat
nejkrásnější ze všech obrazů. Štětec do
ruky! Matka Boží zazáří jednoho dne
v plném světle očím celého křesťanského
světa.“ 1 probudil se z ranního spánku
a onen hlas zněl mu dosud v uších.

Vzchopil se ze svého lože, zahalil se do
svého pláště a chvátá se svými barvami,
se štětcem a s paletou.

Chvátá tichým krokem, brzo uzří
chýžku Marie Panny a tluče na posvátné
dvéře ve jménu Spasitele. Svatá Panna
otvírá, přijímá malíře se vší vlídností a
mluví k němu přátelská slova.

„Panno,“ dí on, „poctila's svou
přízni slabé umění, kterým mne Bůh
ráčil obdařiti. O kýž jest moje umění
požehnáno, pakliže by mně bylo dovoleno
maloVati Tvou svatou podobul“

Ona odpovídá se vší skromnosti:
„Ano; když jsi mně namaloval obraz
mého Syna., vnesla ruka Tvá radosť do
duše mé. Každého dne dosud na mne se
usmívá, ačkoli požívá odpočinku v bla
ženosti v nebeské říši. Můj zevnějšek
jest dosud zevnějšek nepatrné ženy; brzo
ale pohřbí tuto pozemskou schránku, které
jsem si nevšimla ani ve své mladosti. Ono

oko, které všechno vidí, ví dobře, že
nikdy ve svém životě jsem se nepodívala
do zrcadla.“

„Co na Tobě, o Panno, Spasiteli se
líbí, není něco jako obyčejná květina, jej
těší léta uprchlá. O nejšťastnější ze všech
žen, Ty jediná nevidíš jasnotu oné krásy,
která ze Tvého obličeje září. Avšak dovol,
aby ji obdivovali jiní. Pomysli, jak utě
šené to bude pro věřící, když budou
tenkrát, když dávno již z tohoto světa
jsi odešla, před Tvým obrazem se mo
dliti. Každodenně bude Tvá chvála zněti

ve všech jazycích; to dítko malé žvatla
jící a stařec sešlý budou Tebe vzývati,
abys za ně tam nahoře orodovala“

„Aj ! mohu já očekávati tak velké od
měny? Vždyť jsem nemohla vysvoboditi
od kříže svého Syna milého. Ráno ivečer
ve vroucí modlitbě skláním svých ko
lenou před Otcem všech milosti.“

„O Panno! neoddaluj více! Jájsem
měl sen a tu mně bylo přikázáno Tebe
malovati: malovati Tebe touto rukou.

Matka Boží zazáří jednoho dne v plném
světle před očima celého křesťanského
světa.“

„Tedy dobře; nuže, jsem hotova.
Avšak, je—lito možno, obnov ty radosti,
jichž jsem kdysi zakoušela; připomeň
ony přešťastné chvíle, kdy moje dítko,
má sladká blaženost, si pohrávalo na
loktech své matky.“

Sv. Lukáš vztáhl ruku svou k dílu;
pak stoje před svou kresbou pozoroval
bedlivým okem každý tah co nejpozor
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něji. Jasné světlo naplnilo světničku a
andělé přicházeli a odcházeli třepetajíce
svýma křídloma.

Každý z nich dal si práci kolem
malíře: jeden podával mu štětec, druhý
tře'l barvy. A za okamžik bylo viděti
V náručí Marie dítko Ježíška, jehož
malíř tak toužebně hledal uprostřed těch
andělů, kteří mu ho zaviděli.

První nákres byl již učiněn. Noc
nastala přeru
šila práci malí—
řovu. l odložil

gamma—viza;
„Nemohu dnes

to ukončiti,
počkejme,

všechno u
až

schne; pak zase
přijdu.“

Uplynulo
několik dní;

sv. Lukáš tluče

opět na dvéře
chýžky, avšak

ten líbezný
hlas, kterému
tak dobře roz

uměl, neozýval
se více; slyšclť
hlas úplně cizý.
Nevěsta Boží

zesnula tak

jako zdřímaji
květinky, když
večer na ně rozleje svou rosu. Chtěli ji
vzbuditi . . . avšak ona zaříc slávou a

světlem vydechla svou svatou duši do
rukou Hospodina a za nedlouho po
vznesla se na nebesa i s tělem do hrobu

uloženým.
Zaražcn, ale. i obradován, pátrá sv.

Lukáš po všech koutech; avšak jeho
zraky pozdviženy k nebesům nemohou
je proniknouti, a ačkoli obraz Matky
Boží celou jeho duši naplňoval, přece

l

netroufal si ani prstem na něm něco do
dati. Podobizna zůstala nedokončenou.

Ačkoli nedokončena jest ona přece
rozkoší věřících a vzbuzuje v každém
srdci zbožné pocity. Poutníci přicházejí
z blízka i z daleka a všichni, kteří patří
na Pannu tak skromnou, činí se účast
nými požehnání nebes. Tato podobizna
byla omalovana tisíckrát a všichni kře
sťané znají ji v těch tazích, které na

kreslil sv. Lu

káš. — Slabý
tento nákres

musíuspokojiti
zbožnosť a

lásku dlouhé

řady pokolení
lidských.

2. Sv. J an

Damascón vy—
pravuje, co

vždy slýchal
vykladatí, že v
tu dobu, kdy
nejblah. Panna
Maria měla se
na věčnost ode

brati, všichni
sv. apoštolové,
vyjmaTomáše,
ač byli po ce
lém světě roz

ptýleni, najed
nou podivným
způsobem v J e

rusalcmě sc octli — v okamžiku prý
zanešeni byli — v příbytku nejblahosl.
Panny. I měli tu andělské vidění a ne
beský zpěv slyšeli, když nejblah. Panna
na věčnosť usnula. Její svaté tělo polo
ženo za zpěvu andělů a apoštolů do hrobu
v Gethsemane a po tři dny a noci za
zníval zde ustavičný zpěv andělský.

'TW'P/š

Po třech dnech když zpěv umlkl,
otevřeli svatí apoštolové, jimž se při
družil i Tomaš právě přišedší, hrobku,
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aby úctu: vzdali sv. tělu, které Boha ] neporušené zachovati ráčil její panenství,
bylo počalo; nic však z něho ve hrobce
nenalezli, toliko roucha, kterými je byli
obvinuli, naplněna nevýslovnou vůni.
I uzavřeli opět hrobku, žasnouoe nad
tímto tajemným zázrakem, a obírali se
jedině myšlenkou, že tomu, kterému se
zalíbilo z Marie Panny tělo lidské sobě
vzíti a člověkem se státi, jsa Bůh, věčná
Sláva, pln slávy, a který po porodu

že tomu se také zalíbilo po smrti její tělo
neposkvrněné zachovati neporušeným a
ho poctiti nanebevzetím před všeobecným
a společným vzkříšením.

Přítomni byli s apoštoly sv. Timo
theus, první biskup Efcsinský, a Dio—
nysius Areopagita, jak to on sám tvrdí
ve svém psaní k Timotheovi o blaho
slaveném Hierotheu, který také přítomen

byl, a.mnozí jiní, nepochybně i sv. Lukáš.
Toť zbožné podání, toť víra křesťanů

o slavném nancbevzetí Bohorodičky. Jako
z mrtvých vstání Ježíše Krista jest ne
zvratné stvrzení pravdy učení jeho, tak
i nanebevzetí nejblah. Panny Marie jest
dokladem oprávněnosti úcty, ktorou Boho
"rodičce vzdáváme, a obé jest zárukoui

vlv !našeho vzkrisem k životu novému —

kýž také blaženému!
-O jak slavný musil to býti příchod

nebes Královny na nebesa, jaký jasot
kůrů andělských, zvláště těch, kteří ji

!

doprovázeli. Její příchod dovršil iradosť
všech svatých v nebi, kteří ji tam byli
předešli, všech sv. praotců, křesťanských
mučeniků, panen a vyznavačů. Kdož
může dostatečně jen si pomysliti, s jakou
úctou jí přicházejí vstříc veškeří nebe
št'ané, s jak blaženým úsměvem a zářící
tváří ji objímá,milý její Syn, Ježíš Kristus
aji uvádí do slávy nehynoucí. Příchodem
nejblah. Panny dovršena blaženost nebe
šťanů a celým nebem rozléhá se poznovu
ono andělské pozd “avcní„Zdrávas Maria !“
aby na věky neumlklo.
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0 rozšiřování svaté viry po celém světě.
(Pokračování)

Nebylo-li by lépe, aby též v říši rakousko
uherské zavedlo se místo různých spolků

„dílo rozšiřování sv. viry?“
3. Samo sebou se rozumí, že mnohem

snáze možno nalézti osob, které by jediné
„dílo rozšíření víry“ řídily a spravovaly,
než tři neb čtyry spolky misionářské;
výlohy za tisk, vedení účtů a jiných
výloh správních jsou, je-li více podobných
spolků, mnohem větší. Tak ku př. máme
v Rakousku: „Zprávy o Leopoldinském
nadání,“ „Zprávy ze sv. země,“ „Zprávy
spolku Marianského“ atd. Při díle roz
šíření víry máme jednoduše: „Ročenky
díla rozšíření víry,“ ve kterých nale
záme ustavičně hojných zpráv o misiích
V celém světě.

4. Kdyby všechny příspěvky, které
k rozšíření víry se věnují, do jedné kasy
plynuly, bylo by pravidelné, spravedlivé
rozdělování podpor misionářům mnohem
snadnější, než když rozdělování to na
mnohých místech se děje, a bylo by to
též úlevou misionářům, kteří by nemuseli
posýlati žádostí a zpráv svých na tolik
míst. Že by se tím nemálo peněz ušetřilo
za poštovné a tiskopisy,
samo sebou.

5. Duchovní milosti jsou pro účast
níky „díla rozšíření víry“ mnohem větší,
než pro členy toho kterého jmenovaného
spolku. Mimo to je zde i ta výhoda, že
chudí i když nejsou s to, aby celý pří
spěvek zaplatili, přece mohou býti účastni
všech milosti a výhod, jen když modlitby

rozumí se

řádně vykonávají a dávají dílu tolik na '
penězích, kolik jim vůbec možno.

Tyto důvody přiměly katolíky roz
ličných zemí, že přistoupili k dílu rozší
ření víry; jen v Rakousko-Uhersku se
to posud neděje.

V Italii chtěli sice též zvláštní spolek
zaříditi, ale papež Řehoř XVI. sám po

ručil, aby se Řím a celý stát církevní
připojil k „dílu rozšíření víry“ v Lyonu.

Mnozí katolíci v Rakousku již delší
čas pozorují, že záležitosti spolků misi
onářských u nás v Rakousku nejsou tak
uspořádány, jak by si přáti bylo. Dů
kazem toho jest, že na mnohých místech
dávají se lidé zapisovati do všeobecného
misionářskéhospolku (spolek sv. Františka
Xaver.); důkazem toho jest i to, že při
spěvky ze mnohých míst přicházejí—do
tohoto spolku.

V „ročenkách rozšíření víry“ vyká
zány jsou pod nápisem „Německo“ pří
spěvky následujících diecesí:

franků franků
Linec . 26.15 Parenzo aPola 357.83
Gorice . . . 378.78 Praha . 621.—
Brixen . . 3307.80 Vídeň . . 3509.40
Terst 82.60 Hradec . 400.—
Dubrovník 96.60

K témuž účelu přicházely z Rakouska
příspěvky do Mnichova a Kolína, které
vlastně nebyly uveřejněny, a velká čásť
přišla též do redakce „Katolických misií“
ve' Freiburgu.

Rozvážíme-li uvedené okolnosti, jest
nám vyznati: Poněvadž věci tak se mají,
jak právě bylo pověděno,bylo by každým
řádem lépe, kdybychom my katolíci
v Rakousko-Uhersku a zejména my Slo
vané účastnili se „díla rozšíření víry,“
vedle toho pak „spolku sv. dětství“ a
„spolku sv. Cyrilla a Metlioda“ na sjedno
cení rozkolníků slovanských.

Odpovědi na některé další otázky () „díle
rozšíření víry.“

Kdo jest účastníkem? Co se od
účastníků žádá?

Každý katolík, budiž jakéhokoliv
rodu, pohlaví a stáří, jest od toho dne
účastníkem díla tohoto a má podílu na
milostech a výhodách, když se “odhodlá
plniti následující povinnosti:



1. Modliti se každodenně Otče náš

a Zdrávas Maria s připojením prosby:
„Sv. Františku Xaverský, pros za nás!“ *)
Dostačí však, když si jednou pro vždy
umíníme, že budeme Otče náš a Zdrávas ="
Maria, které se každodenně ráno nebo
večer modlíme, „dílu rozšíření víry“ obě- "
tovati; prosbu ku sv. Františku nesmíme
však nikdy opomenouti.

2. Dávati jednou za týden „dílu
rozšíření víry“ almužnu 2 kr.

Tato almužna může se ovšem sklá

dati též čtvrtletně, půlletně nebo celo
ročně; že větší dary se zvláštními díky
budou přijaty, rozumí se samo sebou.
Kdo by ehud jsa týdenního příspěvku
2 kr. zaplatiti nemohl, může býti přece
účasten duchovních milosti, když buď
týdně nebo měsíčně nějaký příspěvek dle
možnosti zaplatí. (Dle dekretu Pia IX.
ze dne 5. srpna 1851.)

Celkem tedy mají účastníci „dila
rozšíření víry“ stejné povinnosti jako
údové „nadace Leopoldinské“ a*„spolku
Marianského,“ jen že „dílo rozšíření víry“
poskytuje chudým vzhledem ku placení
příspěvků značných úlev, čehož ani při
„nadaci Leopoldinské,“ ani při „spolku
Mariánském“ není.

Zápisu není třeba-. Každý
účastník dostane bezplatně jeden obraz
na památku učiněněho předsevzetí, že
chce na „díle rozšíření víry“ podílu bráti,
a na pobídku, že chce tomuto předse
vzetí vždy věren zůstati.

Kam se mají příspěvky odváděti?
Ve farnostech ustanovuje buďto du—

chovní správce nebo jiný kněz, jenž
_ *) Sv. František Xaverský hlásal víru více
než 100 národům, obrátil 10 nevěřících králů,
25 mrtvých vzkřísil, a jiné nesčíslné divy vy

konal. Pokřtil více než milionpohanů, & dlužno
poznamenati, že ti, které František Xaverský
obrátil a pokřtil, zbožným životem vynikali a
zvláště za pronásledování křesťanů v Japonsku
za víru hrdinsky umřeli. Proto byl vyvolen za
zvláštního patrona „díla rozšíření víry.“

_229—

jest se správou „díla rozšíření víry“
obeznámen, několik osob, které od údů
ostatních příspěvky vybírají a duchov
nímu správci odvádějí. Nezná-li někdo
takového sběratele, ať odevzdá příspěvek
svůj duchovnímu správci s poznámkou,
že náleží „dilu rozšíření víry.“ Nebo je-li
v kostele schránka s nápisem: „Pro

' dílo rozšíření viry,“ mohou býti pří
spěvky i tam skládány.

Duchovní správce odešle pak při
spěvky prostředně nebo bezprostředně ře
ditelstvu diecesanímu a toto zase ústřední

radě v Lyonu, odkudž se rozdělují
mezi misionáře.

Zde budiž ještě následující podo
tknuto: Chce-li nějaký dobrodinec, jenž
větší obnos dílu daruje, obnos tento
určité misii věnovati, může se to
státi; při rozdělování příspěvků bude
pak přání jeho vyhověno.

Kdyby někteří údové chtěli též
zůstati účastníky „nadace Leopoldinské“
nebo „spolku Mariánského“ atd., mohou
to ovšem učiniti a příspěvky jejich vě
novány budou vytknutému účelu; tak
ku př. příspěvky „nadace Leopoldínské“

* kat. misiím vAmericc, příspěvky „spolku
hilarianského“ misiím ve střední Africe

a sbírky „pro sv. hrob v Jerusalemě“
Inisiím ve sv. zemi.

Dostanou-li ředitelové místní nebo

diccesani takové příspěvky, necht“laskavě
při všeobecném odesýlání udaji účel ta
kových příspěvků. .

Jaký účel mají „ročenky rozšiřo
vání víry“ resp. „časopis katol.
misií“ a jak bývají rozdělovány?

Koho nějaké záležitosti zajímají, ten
zajisté chce též časem o nich něco sly
šeti; a když se jeho tužba vyplní a on
nabude přesvědčení, že i na dále mu
třeba pro věci ty něco činiti, bude se
o ně neustále zajímati, kdežto jinak by
účastenství jeho čím dál tím více chablo.
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Tak je to i s podporou misiím. Ti, kteří

vyplněna, s milostí Boží působí, že jejich
horlivosť nikdy nechladne. K tomu
tedy jsou „ročenky rozšiřování víry,“
které od založení díla pro údy se vy
dávají; tyto ročenky přinášejí zpravy
misionářů ze všech končin světa, kde
koliv jsou katol. misie; údové pak se
z nich dovídají, čeho bylo jejich mo
dlitbami a oběťmi dosaženo a co jim
ještě činiti třeba. Každé dva měsíce vy
chází jeden sešit „ročenek“; jsou tištěny
ve 248.620 výtiseích, asice: 159.300 fran
couzských, 25.500 německých, 24.300 :
vlašských, 21.000 anglických, 4900 bre
taňských, 2000 španělských, 2500 portu
galských, 6620 dámských, 2000 ho—

i landských, 500 baskických a jakmile i
misie podporují, chtějí o nich též něco :
slyšeti, a právě to, že jejich touha je E

u nás se zavede „dílo rozšiřování svaté
víry,“ budou tištěnyi v českém jazyku.
Deset údů dostane 1 výtisk bezplatně;
připadne pak, až jej všichni přečtli, tomu,
kdo vybírá příspěvky. Časopis „Katolické
misie“ má tentýž obsah jako „Ročenky,“
jest však skvostněji upraven a jmenovitě
obrazy okrášlen.

Kdo řídí správu „díla rozšíření
viry?“

Vrchní správu spolkovou mají ústř.
rady v Lyonu a Paříži, které rozdělují
společně peníze misionářům. V diecesích
řídí záležitosti komité diecesaní nebo

kněz se svolením nejd. ordinariatu a ve
farnostech duchovní správce neb sjeho
svolením i jiný kněz místní. (Pokr.)

Duchovni hodiny,
poopraveny a. natahnuty od. 1'-Libora Scholze.

(Pokračování)

eda Hodina osmá.

' gdyž se naplnilo dní osm, bylo

lgék božské dítko ohřezáno a na*s.

e

%

zváno jméno jeho Ježíš. ——

% Osma hodina přivádí nám tedy na
|

>? paměťnejsvětější a nejsladšíj méno
' Ježíš. Jestí to jméno vznešené a

veliké; „neboť ve jmenu Ježíš kloní
se kolena nebeských, zemských i pe—
kelnýeh.“ Jesti to jméno silné; neboť
ve jménu Ježíš nesli Duchem sv. po
silnění apoštolové slovo života do všech
končin světa, byli v nebezpečenstvíeh
&utrpeních, v bolestech a smrti nebeskou
sladkostí a blaženosti nasycení, převzali
boj proti všemohoucímu tehdaž pohanstvu
a. židovstvu, a vztýčili na zříceninach
jejich prapor kříže. Jméno J ežíš obrodilo
svět v bludu a hříchu zabředlý. Při
jménu Ježíš plesa nebe, třese se peklo.

bloudící, jméno útěchy pro zarmoucené
a trpící, síly pro slabé, udatnosti pro
bázlivě., odvahy pro pokoušené, vítězství
pro bojující; jméno hrůzy pro nekající,

. mírnosti a lásky pro kající hřišníky,
největší slasti pro cnostné, jméno milosti
ve všech potřebách našich jméno spásy
v životě i ve smrti. Pročež všechno ve

jménu Ježíš! „Všecko, eožkoiiv činíte
slovy neb skutky, čiňte všechno ve jménu
Pána našeho Ježíše Krista.“ Nejsvětější
toto jméno ať nikdy nevymizí ze srdcí
našich, neztratí se z úst našich. Všecko
ve jménu Ježíš. Když na tebe dopadají
pochybnosti a duchovní suchosť tě trápí,
tak že duše tvá je jako vyschlá země
v písčité poušti, ó! pak ěerpej z toho
zdroje světlo a občerstvení. Když je ti
úzko a trudno, a duše tvá se chvěje
v čas pokušení, pak. ať se ukáže jako

Jest to jméno světla pro nevědomé a j blesk v duši tvé: „Ve jménu Ježíši“
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A když tě nouze a nesnáz svírá., pohledni
ku spásné této hvězdě, která ti na nebi
svítí, a nezahyneš; ve jménu Ježíš!
A když peklo se obořuje na Ježíše a
sv. církev jeho, jako za našich dnů,
kde temné moci propasti znovu útokem
ženou, kde horký boj zuří mezi kře
sťanstvem a bezbožectvím, kde koruno
vaní loupežníci ruku svou natahují po
tisícletém majetku církevním: my svůj
prapor neopustíme, ale s heslem: „Ve
jménu Ježíšl“ započneme udatně boj
s nepřítelem a zvítězíme. Když vlny
zbouření sebe výše šlehají a na lodičku
církve dorážejí, ne
strachuj se; nebeský
kormidelník bude ji
dobře a bezpečně ří—
diti uprostřed bouře a
vlnobití. Na jeho po—
kynutí utiší se vlny,
černé mraky odtah
nou, a jasně zasvitne
zase slunce na modré

obloze. A když ko
nečně smrť na dveře

zaklepe a ty se na
tu dalekou cestu chy
stati budeš, i tu se,

s

\\Knížectvímf

&$“

S ncjblah.

!w,tAzsus.1 '3

tak cizý, jsa přece neustále u tebe?“ ——
Tu se ptal Edmund nesměle: „A kdo pak
přece jsi a jak se jmenuješ?“ -—-—On
odpověděl: „Pohledni dobře na mne a
najdeš mé jméno.“ -— Edmund pohledl
tedy pátravým okem na chlapečka a
spatřil na čele jeho ve zlatých literách
jméno Ježíš. Okamžitě padl na kolena
a klaněl se Pánu, jenž mu takovou
milosť proukázal. Božské dítko ale do
ložilo: „Vtiskni jméno to do srdce svého,
znamenej každou noc čelo své, neboť
to jest jméno spasení. A ono bude tobě
a všem, jenž jméno to zmíněným způ

sobem užívají,
likou pomocí proti
náhlé smrti.“ — Po
těchto slovech zmizel

nejsladší Ježíš z očí
jeho, ale nikoliv ze
srdce jeho, které
podivnou láskou a
zbožnosti plálo.

Pusť chlcb svůj
po vodě mimo te—

koucí, nebo po mno
, hých časech jej na

“ jdeš. Dej částku
sedmi i osmi: nebo

ve

křesťane milý, nelekej! vždyť to jde ve ] nevíš, co zlého bude na zemi, t. j. dávej
jménu Ježíš! — Ježíš v životě! Ježíš
ve smrti!

Když sv. Edmund, biskup v Can
terburgu, ve své mladosti ještě na vy
sokých školách oxfordských studoval, a
jednou se svými soudruhy v poli se pro
cházel, odloučil se dle svého zvyku od
nich, a zabýval se sám pro sebe rozjí
máním o Bohu a nebeských věcech. Když
takto před sebe hleděl, stal najednou
před ním chlapeček nad míru sličný a
řekl: „Budiž pozdraven, Edmunde!“ —
Tento ale hleděl udiveně na chlapečka
a pravil: „Nepamatuji se na“tebe a po
chybuji také, že bys mne znal.“ — Božské
dítko ale odpovědělo: „Což bych tobě byl

. — kteriz

almužnu! (Kaz. 11, 1. 2.) — Blaho
slaveni chudí duchem — tiší — lkající
— kteří lačnějí a žiznějí po spravedlnosti
— milosrdní — čistého srdce -—pokojní

"' protivenství trpí pro spra
vedlnost. (Mat. 5, 3—10.) — A když
se naplnilo dni osm, aby obřezano bylo
dítě, nazváno. jest jméno jeho Ježíš,
kterýmž nazváno bylo od anděla, prvé
než se v životě počalo. (Luk. 2, 2l.) —
I stalo se as v osmi dnech po těch
slovech, že pojav Petra, a Jakuba, a
Jana, vstoupil na horu, aby se modlil.
A'když se modlil, učiněna jest způsoba
obličeje jeho jiná a oděv jeho bílý a
skvoucí. A aj dva muži mluvili s ním,
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a ti byli Mojžíš a Eliáš. (Luk. 9. 28—30.) i člověka jednoho jménem Eneáše, od osmi
— Ale Tomáš, jeden ze dvanácti, kterýž
slove blíženec, nebyl s nimi, když přišel
Ježíš. A: po osmi dnech byli učeníci ;
jeho opět vnitř a Tomáš s nimi. Tomáš

7 33. 34.)

24—28) — I nalezl tu (v Lyddě Petr) j
řekl: „Pán můj & Bůh můj“ (Jan 20,

let na loži ležícího, kterýž byl mrtvicí
poražený. I řekl mu Petr: „Eneáši,
uzdravuje tebe Pán J ežíš Kristus; vstaň
a ustel sobě.“ A hned vstal. (Skut. ap. 9,

(l.)okračovftni)

Svatá Notburgapatronka. služebných.
, *5, cštěstí, které pána Rotten

burského ve válce stihlo, při
vedlo ho poněkud na lepší

ale smířlivost', dobrota a

/láska, kterou srdce Notburčino plá
polalo, probudilo též v něm jako

jarní slunce lepší myšlenky a názory,
které. mu zbožní rodičové z mládí vští

pili a kterých ho manželka pozbavila.
Jindřich začal býti zase dobrým člověkem.
Když k němu Notburga podruhé do
služby vstupovala, pravil ji tato krásná
slova: „Notburgo, eos dělala dříve, dělej
zas!“ Tím byla jí dána úplná volnost,
aby chudé sytila, žíznivé napájela,
chudým pocestným noclehu dopřávala,
nemocné v nemocnicích navštěvovala,
ano i nad zajatými se smilovávala.

Byloťještě tehda zvykem, že každý
rytíř ty lidí, které ve válce s ostatními
rytíři zajal, na svůj zámek odvedl a
tam do žaláře vsadil. Mimo to měl též

pán Rottenburský právo, své poddané
souditi a je do vězení dáti, a proto
není divu, že na hradě bylo častěji
několik takových uvězněných. Notburga
však považovala i tyto lidi za své bližní,
které má dle přikázaní Božího jako
sebe samu milovati. Na starých obrazech
vidíme, jak se těchto uvězněných ujímá,
je sytí, napájí, těší, vůbec o jich tělesné
i duševní blaho pečuje.

Na jednom však obraze vidíme,

Rytíř Jindřich měl totiž od první man
želky syna, který se též Jindřich jme
noval; druhá pak žena, Marta, porodila
mu tři syny a dvě dcery. Páni Notburčini
přesvědčivše se již vícekráte o dobrém
srdci, smýšlení, rozumu i obratnosti
její svěřili jí první vychování svých
malých dětí.

Vychovávati znamená srdce i ducha
ode zlého odvraceti a k dobrému při
váděti. To však může nejlépe učiniti
duch a srdce Boží a mezi lidmi ten, jenž
duchem tímto jest naplněn, světec. Not
burg'a ted-y uměla velmi dobře vycho
vávati. Starý obraz praví o její způsobu
vyučovacím jednoduše, ale významně:
„Notburga učí mladé pány modliti se a
Boha nade .všecko milovati a se ho báti.“

— To jest první a jedině pravé pravidlo
vychování a jest mnohem rozumnější,
než všechny nauky ve tlustých knihách,
kde se velmi učeně pojednává o tom, co
jest vychování dětí, 0 nejdůležitějším
však se mlčí.

Jak horlivě Notburga do kostela
chodila, není nám sice známo, ale u
takové světice rozumí se to samo sebou.

Jiná však jest otázka, kde a jak často
měla příležitost“do kostela choditi. Zámek
Rottenburg patřil tenkrát vzhledem ke
správě duchovní k benediktinskému klá
šteru sv; Jiří, kde též měli Rottenburští
svou hrobku. Obvod duchovní správy

Notburgu při práci ještě důležitější. i kláštera svato-Jirského byl velmi veliký,
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a _proto chodili otcové klášterní každou
neděli do vzdálenějších osad ke správě
duchovní a vraceli se zase do kláštera.

Tak chodil ku př. jeden kněz klášterní za
čtrnácté dní jednou do Achenkirchenu,
kde žádného kněze nebylo.

Proto že z Rottenburgu do sv. Jiří
bylo daleko a cesta zvláště v zimě velmi
neschůdna, zajisté že obyyatelé zámečtí
nechodili každou neděli do sv. Jiří. A

poněvadž páni Rottenburští dle tehdej
šího obyčeje velmi štědře klášter pod
porovali, jest pravděpodobno, že ze sv.

»Jiří každou—neděli nebo ještě častěji při
cházel kněz na Rottenburg; není též
vyloučena možnosť, že dle tehdejšího
zvyku jako na všech bohatších hradech
též na Rottenburgu byl stále nějaký

kněz. A tak měla Notburga příležitost
mši sv. slyšeti, časem sv. svátosti přijí
mati, a tím dávati všem lidem zámeckým
dobrý příklad.

Poněvadž si panstvo Rottenburské
Notburgy tak velice vážilo, můžeme se
téměř s jistotou domnívati, že ji pouze %
nedovolovali dobré činiti, nýbrž že se
od ní sami přiučili křesťanské lásce ku ';

bližnímu, což nám istaré spisy dosvědčují.
Rytíř Jindřich založil r. 1298 v klášteře
sv. Jiří za sebe a své dvě manželky
bohatou nadaci, ze které by ročně 500
chudých chlebem, masem nebo sýrem
podělováno býti mohlo. Dva synové
Jindřichovi, které Notburga vychovala,
rozmnožili tuto nadaci bohatými pří
davky, věnovanými ve prospěch kostelů,
chudých klášterů a nemocnic.

Tak působil duch, slovo a příklad
Notburčin ještě mnohá století — Bohu ke
cti, lidem ke prospěchu. Křesťanská pouť
životem jest jako bohaté semeno, které
rychle klíčí a sílí, kořeny do mnohých
srdcí zapouští a když bylo vzrostlo, větve
své nade mnohými lidmi rozšiřuje. A
učiníš—lity, milá čtenářko, řádky těmito
povzbuzcna, něco dobrého, nebo vy
střehneš-li se hříchu, je to zase Notburga,
která po šesti stech letech svým pří—
kladem k dobrému tě povzbudila a tak
hojného ovoce přinesla. Nepůjdeš dnes
vykonat též nějaký skutek dobrý? Buď
ujištěna, že vykonáš-li jej, Notburga
v nebesích bude prositi Boha slovy, které
nebudou oslyšány: „Bože, odplať jí to!“

Slavnost svěcení sochy Panny Marie Lúrdské
v zámeckém chrámu Páně v Třebíči.

emálo potěšitelným úkazem jest

E zajisté každému horlivému kře
\ _ J sťanu vůbec, a pilnému čtenáři

* „Školy B. S. P.“ zvlášť, radostná
)zpráva, slyší ——aneb dočítá-li se

co chvíle, jak po naší milé vlasti
moravské právě za našich pokažených
dob úcta k neposkvrněné Bohorodičce
den ode dne víc a_víee utěšeně se šíří,
a blahodárně se utvrzuje. A dobře má
zbožný náš lid v městech a na venkově,
že sobě tak horlivě počíná; neb kdo
může tak výdatně odpomoei tak mnohým

duchovním nemocem doby nynější, na
které tak bolestně stůně věk náš, jako
právě ta, jež naší mocnou přímluvkyní
a orodovnicí jest u Boha, a která vším
právem „pomocnice křesťanů“ se na

zývá? Ona vezdy pomohla, ona i nyní
opět pomůže, čím více ctíti _ji bude lid
křesťanský. —

Novým důkazem, jakou dětinnou
a vroucí úctou zbožný lid v městech a
na venkově lne k Bohorodičce nepo
skvrněné, byla okázalá slavnost svěcení
nové sochy blah. Panny Marie Lurdské



—234—

den 21. května v Třebíči-Zámku, jakou
o zvelebení úcty k Bohorodičce nadšený
důst. pan farář, P. Karel Papoušek,
dobrovolnými příspěvky horlivých far
níkův a jiných zbožnýcli ctitelů ma
riánských z Paříže byl objednal, & jež
výše jmenovaného dne církevním po
svěcením svému vznešenému byla odc
vzdána účelu. — Ach, byla to slavnost“
velkolepá, slavnosť přesvaté „Královně
máje“ odzbožných dítekjcjich uchystaná,
na kterou se každý z farnosti a z okolí
dlouho před tím těšil, a která se nad
očekávání a k utěšené radosti

slavnosti se.súčastněných podařila; nebo
po celý květen panovala neobyčejná
zima., slunko zřídka se usmálo na plody
Vesny, zahaleno jsouc šedými mraky,
z nichž ostrý, studený pučel vítr, ano :
i sníh polctoval. V slavnostní den však *
svěcení nebe zachmuřené se vyjasnilo,
slunko teple hřálo ku poctě nebes Krá
lovny. Ano, jako se usmívalo slunko
na blankytu nebeském a zahřívalo jara
kvítí, trávu na lukách a obilí na polích:
tak zářilo oko a plesalo radostí srdce
všech slavnosti přítomných! .—-—

Již předslavností po více dní panoval
čilý ruch na zámku, věnce se vily,
svatyně velebná, nejpamátnější v slohu
svém, a přední chlouba vlasti naší
moravské, hojně se zdobila zelením, od
Vznešené vrchnosti na počest' Královny
.máje k slavnostnému účelu darovaným,
aby se důstojným stalo příbytkem,
druhým památným Lúrdcm Panny nepo
skvrněné. Může se říci, že nešetřeno
ani peněz, ani práce a času, by dle
nejlepší možnosti Panna Maria se uctila. '
— Byla-li radosť lidu den před svěcením
již veliká, zvýšila se úchvatně v slav
nostní den církevního svěcení nejen
ve farnosti, nýbrž i ve vůkolí. —

Hned z rána se všech stran valili

se zástupové k velepamátné zámecké
svatyni, by ranní pozdrav úcty a radosti

všech '

přinesli Tě, jež „příčinou naší radosti“
nazývá se. Sotva minulo poledne, počala
se dvorana na zámku, a velebný chrám
víc a více plniti lidem k slavnosti
z daleka přichvátavším, družičky počtem
112 v bílých šatech a modrými stužkami
a růžencemi na ruce ozdobené se schá

zely; k 2. hodině dostavil sc hasičský
sbor v slavnostní uniformě, jakožto čestná
stráž k udržení pořádku. Konečně sešlo
sc kněžstvo, jak místní, tak i z okolí:
ze Starče, Trnavy a Červ. Lhoty s vcle
důstojným panem světitelem, vclectěným
panem děkanem Aloisem Schrotzem a
slavnostním, ehvalně známým a oblí
beným Mariánským kazatelem, c. k.
gymnasialním profesorem Al. Hrudičkou.
Po 2. hodině a vzorném seřadění dru

žiček ve farní zahradě rozezvučely se
radostně zvony chrámu, hmoždíře duněly,
zvěstujíce horám a rovinám, že slavnost
Královny máje započíná. Průvod z fary
se hnul, — napřed kráčcly družičky,
za nimi velebné kněžstvo, doprovázeno
jsouc četným zástupem, nadšeně „Ti—
sícekrát pozdravujem Tebe“ prozpě—
vujícím do vkusně ozdobeného chrámu,
lidem již přeplněného, tak že se směle
říci může, že přes 6000 lidí tu přítomno
bylo, mimo velikého počtu vnč chrámu
stojících, jenž v tak prostranném chrámu
již místa dostati nemohl. Oko všech
zářilo, srdce toužebně tlouklo, prahnouc
spatřiti milostný stánek, Královně nebes
s největší pečlivostí upravený. Konečně
jsme u cíle vroucích tužeb svých, —
stojíme v levé lodi staroslavného chrámu
před oltářem, Panně neposkvrněné nově
zbudovaným, a již vidíš uměle utvořenou
půvabnou, skvostné zdobenou sochu
nebes Královny, jak se v Lúrdu zjevila,
v životní velikosti, zříš jeskyni, p. V.
Neumanem, chvaln'ě známým akade—
mickým malířem z Telče, na zdi výtečně
provedenou, vkusně upravený presbytář,
novostánek Panny neposkvrněné, a



bezděky šeptá každý slova utvořená
z kvítí a ve vzduchu se vznášející
„Ave Maria.“ — Ach! jest to krása,
velebnosť, zbožnost, čistota a panenská
nevinnost, jaká září ze sochy, tak.
mistrně provedené, tak že čím více na
ni pozíráš, k tím větší úctě blah. Panny
pohnutým býti se pocituješ. Po „Veni
sancte Spiritus,“ u lúrdského oltáře into
novaném, vykonán veledůstojným panem
světitelem církevní obřad svěcení, po
zdravena a uctěna P. Maria litanií lore

tanskou a jednou slokou písně: „Zpomcň
o Královno milá“ před kázaním, —

vystoupil oblíbený Mariánský
řečník, gymnasiální profesor Al._ Hru
dička na kazatelnu slavnostně ozdobenou,
vzav sobě za předmět: „Jaký význam
bude míti nová socha blah. Panny Marie
Lúrdské pro chrám Páně a farníky jeho
zvlášť?“ — Mluvil nadšeně, úchvatně,

načež

slovy oteckými od srdce k srdci, tak :
že mnohý z přečetných posluchačů
k slzám pohnut byl radostí nevšední,
a úctou dčtínnou k Bohorodičce nepo
skvrněné.

Kéž by upřímná a srdečné slova
páně řečníkova hluboko se zakořenila
v srdcích všech posluchačů a časem svým
hojného a utěšeného vydala ovoce! Kéž by
socha tato, jak pravil, byla kazatelnou
každému, kdož na ni pohledne!

Socha tato jest bílá, což znamená
nevinnost a čistotu Panny Marie, která
duši svou nižádným hříchem neposkvrnila;
proto vzdáleny od nás bud'tež všechny
nečisté, nemravné myšlenky, žádosti,
hříšné řeči a skutky, neb čistotou a ne
vinnosti nejvíce cti a připodobňuje se
blah. Panně Marii a občanům nebeským
katolický křesťan; socha tato jest krásně
ozdobená, to znamená ctnosti P. Marie,
pro které se Bohu tak velice zalíbila,
že anděl ji nazval milostiplnou, — i my
se máme přičiniti, aby duše naše čím dál
tím více se zdobila bohumilými ctnostmi,

—235—

zvláště láskou k Bohu a bližnímu; socha
tato má zrak svůj obrácený k nebesům
na znamení, že jako Panna Maria ne
hledala chvály lidské a statků tohoto
světa, nýbrž jedině v Bohu se kochala,
i my za jejím příkladem těch věcí, kteréž
svrchu jsou, hledati máme; socha tato
má ruce k modlitbě sepnuté, což zna
mená zbožnost Panny přesvaté, kterou
anděl k ní přišedší na modlitbách nalezl,
— k horlivé modlitbě má nás povzbuditi
růženec, na ruce Panny Marie zavěšený,
především k modlitbě svatého růžence,
kteroužto ji zvláště a přede všemi anděly
ctíme a vzýváme; socha tato jest opásaná
modrým pasem, což znamená naději a
důvěru, kterou blah. Panna Maria k Bohu
měla: tak i my, byť by sebe hůře vedlo
se nám, nemáme přestávati, v Boha sklá
dati naději svou, nebo Bůh dopustí, ale
svých věrných neopustí. Barva tato zna
mená též pokoru, abychom za jejím
vzorem byli též pokornými, an Bůh
pyšným se protiví, ale pokorným dává
milost svou. Konečně představuje socha
tato blah. Pannu Marii, jako by kráčela,
což znamená, abychom za ní 'horlivě
kráčeli, ji životem svým rádi následovali,
abychom jednou k ní přijíti mohli do
radosti věčné.

Tak končil slavnostní kazatel řeč,
která dlouho zbožným posluchačům v pa
měti zůstane a svým časem hojného a
utěšeného přinese ovoce. Po kázaní pře
nešena velebná Svátost na nový oltář,
zanotěn Ambrosiánský chvalozpěv a udě
lením sv. požehnání církevní slavnost
hodů duchovních ukončena; avšak shro—
máždění zástupové až do pozdní hodiny
prozpěvovali písně na počest nebes
Královny, nemohouce se ani rozloučiti
s druhým Lúrdem tak blízko jim zbu—
dovaným!

Tak se splnila, ano převýšena byla
vroucí touha přemnohých ctitelů Mari
ánských, kteří nelitovali pracně vydě
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laného a uspořeného peníze, nýbrž rádi
příspěvky své přinášeli k zbudování
dlouho kýžené a želané nové ozdoby
krásného velepamátného chrámu, dávajíce
veřejné svědectví o své dětinné a horlivé
úctě k blah. Panně Marii. Matka krásného
milování, tento miláček lidu zbožného, jim
tuto dětinnou lásku a nevšední úctu svou ;
mocnou u Boha přímluvou zajisté hojně
odplatí. ——Hluboce dojati slavností
zdařilou, ubírali jsme se z Lúrdů zá

tak :

meckých do svého domova, nesouce sebou
krásnou a trvalou upomínku na slavnosť
svěcení sochy Královny máje, jakou nám
připravili zbožní farníci Třebíč-Zámku,
v dětinné důvěře a pevné naději, že
Královna nebes i tam, kde .,ještě sochy
takové nestává, tak mnohého ctitele svého
k zbudování sochy podobné pohne a
vzbudí, a podobné duchovní radovánky
způsobí. J_ N.

Slavnost' I50letého jubilea
:QLJ 
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ing-“\ jisté dlouhoutkví v paměti ten
„5 slavný průvod, jakým se mocnář
/,lj(if) ubíral ku korunovaci neb od koruno

jv vace své. Taková slavnost jest velmipo řídku, málo kdo se jí dočká a
ještě méně jest těch, jimž dopřáno pří—
tomnu býti a vše viděti.

A přece podobná slavnost koruno— Í
vační odbývá se každoročně ode dávna
v Cechách na třetí neděli po sv. Duchu,
a bývá v jistém ohledu byť ne nádher— ,
nější, tož dojemnější a utěšenčjší.
to korunovace Královny nebes i země,
Panny Marie, na sv. Hoře.

Jest ;

Letos ale, kdy korunovační průvod ,
ten po stopadesáté se měl slavili, letos,
kdy slavnosť ta jubilejní trvala po osm
dni, kdy pět biskupů ž Cech a M)l'nvy *) i
po příkladu Jeho Eminence nejd. pana
kardinála a aleibiskupa pražského, ano
i apoštolský nuntius čili vyslanec papežův
z Vídně sem před trůn nebes Císařovny
zavítali, nabyla slavnost ta takového
rozsahu, že jen ten toho pochopí, kdo
zde byl, a kdo zde byl, ten se chtěj
nechtěj musil piesvěduti, že Maria Panna
jest nejen Královnou na nebi, ale že vládne
i na zemi. Onať „výborná jako vojenský
šik dobře spořádaný“ umí kořistiti srdce
lidská; ona tisíce a tisíce nadchne čistým

*) Z Moravy sein zavítalo mnoho poutníků
po dráze i pěšky, a mnozí z nich slyšeli kázaní
svého budoucího nejd. biskupa pana Dra. Frant.
Bauera, jenž ku konci řeči sve sebe a diecesi
brněnskou vroucně pomoci a oehianě nejblahosl.
Panně odporoučel.

korunovace na sv. Hoře.

zápalem lásky k sobě a skrze sebe bož—
skému Synáčkovi svému; ona studená
srdce rozehřála, vlažná k vroucnosti při
vedla a sobě oddaná nevyslovitelnou na—
plnila rozkoší; před jejím obrazem na
sv. Hoře tisícové unešeni se slzou v očích
volali: „Maria, buď naší Královnoul“
Nyní očividně potvrzuje se ita pravda,
že Maria jest Královnou apoštolů, nej
mocnější šiřitelka víry, nebo kdy jižjiž
se zdá, že víra mizí a nevěra vládne,
ona- opět celý národ jeden po druhém
ku katolickému přesvědčení přivádí.

Než ty se ptáš, co to jest za slavnosť
— ta korunovace na sv. Hoře?

Budiž mi především dovoleno vy
světliti, že tato korunovace není svátkem
tak jako jest zvěstování nebo nanebe
vzetí Panny Marie, aneb snad jakési
znázornění onoho tajemství, že nejsvětější
Trojice Marii P. na nebe vzatou věčnou
slávou korunovala a nade vše tvory vy
výšila, nýbrž jest to památka vyzname—

Š nání, jakého se dostalo zázračnému obrazu
(sošce) Marianské v Příbrami a na svaté
Hoře od dob Arnoštových čili od XIV. sto
letí povždy uctívanému a zázraky pro

slavenému. *)
*) Za původce konunování obrazu a soch

Marianských považuje se šlechtic Alexandr Sforza
Palavicini z Piaženzy, muž vznešeného rodu,
jenž v dějinách světových častokráte důležitého
postavení zaujímal. Tento šlechtic, jsahlubokou
úctou k Rodiěcc Boží oddán a o její slávu pečliv,
vida, že koruny stkvějící se na hlavách panovníků
jsou předmětem úcty veškerého takořka světa,
pojal myšlenku, jak by se toto-znamení nfoci &
slávy mohlo stkvíti na. hlavě Matky Spasitelovy.
Obrátil se tedy ku sv. Otci, jenž tehdáž seděl na



Kapitola Vatikánská totiž v sou
hlasu sv. Otce udělí tomu kterému obrazu
Marianskému zlatou korunu, tak zvanou
římskou, když se dokáže, že pro ten obraz
zázraky se dějí neb, což více, milost' Boží
se vylévá. Tak dostalo se korunky římské
obrazům Marianským v Loretě, v Monte
Serrato vve Spanělích, V Brně u sv. To
máše, v Censtochově v Polsku a na sv.
Kepečku u Olomouce.

Svato-Horská Madonna byla koru
nována dne 22. června 1732, a od té
doby se opakuje ovšem jen průvod ko
runovační (korunka totiž se nikdy ne
snímá a tudíž také znovu na hlavu ne
staví) každého roku třetí neděli po sv.
Duchu. Co pamatují poutníci, bývá vždy
na tu neděli velmi krásně, a tak bylo
iletos. Ještě v sobotu deštivé mraky
halily oblohu; však když přišla neděle
— jako by ustupovala jitřenka pravé
Hvězdě jitřni, zbledla a čistý jas rozlil
se po celém blankytu nebe, slunce pak
vycházející pozlatilo báně devatero věží
sv.-Horských, pozdravilo Královnu svou
a svítilo po celý den na shromážděné
zástupy, jimiž temena svato-Horská pře
plněna byla.

Povážíme-li, že taková též pohoda
byla v pátek,*) kdy' sem zavítal apoštolský
nuntius, v sobotu a druhou neděli, jest 

stolci apoštolském, k Urbanovi VIII., a vyjevil
mu úmysl svůj, kterýž u jmenovaného sw. ()tce
s vřelým setkal se souhlasem. První skvostná
korunka vyhotovena nákladem zmíněného šlechtice ';
Alexandra, a okrášlcna jí hlava obrazu Marian
ského, starobylostí i zázraky oslaveného ve chrámu
sv. Petra v imč. Po jeho smrli z odkazu jeho
podělený sochy a obrazy svrchu uvedené, při
čemž se s velikou přísnosti vyšetřuje, zda-li ta
neb ona socha nebo obraz Marianský od Boha
též omilostněn jest. Velmi dobře 0 této přísnosti
zkoušek, zda-li to, co za zázrak se vydává, též
zázrakem jest, praví ve svém spisu o sv. Hoře
P. Frant. Jedina, probošt svato-Horský: „Již to
jediné jest. velikým zázrakem, pakli že se v Římě
něco za zázrak uzná. Jeden z historicky doká
zaných zázraků na sv. Hoře na přímluvu nejbl.
Panny Marie jest, že zde slepec Jan Procházka
z Nimburka prohlédl roku 1632“

*) Zmíněný apoštolský nuntius, monsignor
arcibiskup Vanutelli, byl celý unešen a nemohl pro
jeviti svůj úžas nad krásou slavnosti a množstvím
lidu,'než slovy: „Spectaculum magnum, grande —
indelebile.“ („Divadlo veliké ——do smrti na ně
nezapomenu“). Zajisté i sv. Otec. jemuž sám o té
slavnosti telegram do Říma zaslal, potěšil se nad
úctou Marii Panně v Čechách vzdávanou a tím
více přilne k národům slovanským, jimž tak zřejmě
svou lásku vloni projevil.
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nám přisvědčiti, že Bůh sám chce, aby
oslava Marianská ničeho netrpěla, a že,
kdo Matku Boží oslavuje, slávu Boží
množí, což itaké cílem a účelem všech
vykoupeneův jest. Jak by ti srdce po
skočilo radostí, kdybys slyšel ten svato
Horský „Zdrávas,“ jímž dva hošíkové,
v altu a diskantu, to sladké jméno
„Maria“ opěvovali v oné chvíli, kdy po
ukončení pontifikální mše sv. před Jeho
Em. my všichni pohlíželi ve spanilou' tvář
Madonny, v zlatém rouchu se stkvoucí.
K slzám bys musil pohnut býti, až bys byl
viděl, ani tu milostnou sošku v ambitách

? na nosítka růžemi ozdobená kladou a jak
ji v průvodu, v němž všechny prapory
církevní, spolkové a jiné se napřed nesly,
jako u vítězoslávě Královnu svou pro
vázejí za zpěvu z tisiccrých úst znějícího.

Ono „Tisíckrát pozdravujem Tebe“
dotýkalo se mocně strun srdce tvého a
tys mimoděk oněměl, nemoha vše smysly
postihnouti. 'l'rojí hudba, víření bubnů,
rány z děl, to vše okouzlilo tě tak, jako
bys přítomen byl nějakému vítězství.
Tu oko tvé postihlo řady střelců v ma
lebném kroji, zase řada havířů, v níž
vedle praporu po stranách dvě stříbrná
kladiva a dvě stříbrné halapartny se
stkví, tu zase řada veteránů, mezi sku
piny družiček bělostkvoucich, ten dlouhý
průvod kolem šedesáte kněží v mešních
ornátech, z nichž po chvilkách vždy čtyři
k nosítkám spěchají, aby se vystřídali
v nešení Madonny oslavené. Jako ve
vzduchu plyne ten obraz okončený vele
pastýřom s berlou v ruce. Aj. zda-li bys
tu necítil zároveň radosť s těmi davy
lidu, jenž venku stáli a přáli si aspoň
na okamžik spatřiti průvod ten a zá
zračnou sošku. O, jak plesali oni, když
uzřeli, jak z portálu čilí z hlavní brány
vystupuje náš arcipastýř a v rukou svých
drže Madonnu, žehnájí tisíce dychtivých!

_ Ano, tenkráte udílela Královna nebe
izemě na své hoře audienci všem těm,
kdož k ní přišli, a bylo jich v neděli
dne 18. června až na 60.000, V pondělí
na 30.000, v úterý na 20.000, ve středu
na 30.000, ve čtvrtek na 40.000, v pátek
na 50.000, v sobotu na 40.000 a v ne
děli opět as 50.000, tak že směle může
se tvrditi, že přes 300.000 hlásilo se
k té audienci Královny svato-Horské,
a tuším, že všichni do chrámu Páně se
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dostali, na mši sv. přišli, nebo obětována
byla i pod širým nebem každé chvíle
oběť čistá N. Z.; doufám, že nasytili se
slovem Božím, neboť po třikráte bylo
denně kazáno; i trvám, že všichni spa
třili Madonnu a že všichni poznali a
doznali, jak dobře, jak blaze jest v tom
stánku svato-Horském u ní býti.

Jak dotýkala se milost“ Boží srdce,
patrno z počtu přijímajících Tělo Páně
— těch zajisté mohlo býti za ten čas
aspoň 45.000, a ještě jich mnoho odešlo,
kteří se při nejlepší vůli k zprávě Boží
dostati nemohli.

stavil nad kůry andělské. Uvedl jsem
tě na místo svaté, Marii Panně zamilo
vané, kde ona vkořenila se v lidu svém
uctěném.

I nepřeji tobě i sobě nic jiného,
než abys tohotéž zakusil štěstí a téže
pocítil blaženosti, jakéž tisíce okusili
o slavnosti ]501etcho jubilea korunovace
na sv. Hoře.

Jest pravda, všude týž Bůh, všude
též jeho Matku ctíti možno, všude ona
naší Mátí, naší Královnou, — ale člověk
jest též z těla: on chce viděti, slyšeti,

, cítiti. Pojď 3. viz! plati tu všem, kdož
Tak, můj laskavý čtenáři, uvedl :

jsem tě v duchu kn korunovační slav
nosti, jež stínem jest toliko slávy, kterou
Pán povýšil poniženosť dívky své a po

mohou tu oběť a pouť vykonati. „Krá—
lovha svato—Horská v leté v zimě dává
audience a žádný od ní nebývá oslyšen !“

V. 15.

Rozdílné osudy ditka křesťanského & pohanského.
(Dokončení.)

Den narození dítka pohanského.
Právě se dítko narodilo. Jest děv

čátko. Mile hledí svýma očičkama v svět,
tvářičky jeho ale jsou bledé a údy jeho
nad míru slaboučké. Ubohé děťátko, co
se s tebou stane! Otec a matka nevědí
nic o tve vnitřní vznešenosti, o nesmr
telné duši tvé. Mají jen na zřeteli, bu
deš—lijim k pozemskómu užitku anebo
škodě, a od toho závisí, co stebou učiní.
Již pěti dítkami obdařil Bůh tyto man
žele, ale jen dvě, silný chlapec a zdravé
děvče jsou na živé a rostou. Kde jsou
ostatní tři dítky? Snad předčasně ze
mřely? O tam ta rokle za pohanskou
vesnicí, ta by mohla vypravovati o tom
srdce rozrývajícím naříkání a bědování, ;
mezi kterýmž svůj mladý věk ukončily,
aniž by se jím lepšího na věčnosti bylo
dostalo. Když jeden z chlapců se na
rodil, zavolal otec „Jauny—ho“, který
od pohanů za proroka byl považován,
aby se od něho na budoucnosť toho

nosti dítka rozhodnouti. Slavnostně po—
zdvihl modloslužebník knihu, a ukázal
otci otevřený list; byl na něm ošklivý
obraz bůžka hladu. „Běda tvému domu,
zvolal, podržíš—lidítko u sebe, jeho zna
mením jest bůh hladu; neštěstí přijde
na dům, na stromy a na dobytek,
hlad se uhostí a smrť bude následovati.
Proto odevzdej chlapce samého hladu
a smrti, bys dům svůj od nich uchránil“
Tak mluvil Janny. Sotva otec slova
tato uslyšel, zamumlal kletbu na dítko
a obratě se k modlářskému knězi, tázal
se: „Co mám tedy s nešťastným dítkem
započíti?“ „Přines je, pošli mi otroka,
() to ostatní se již postarám“, zněla od
pověď. Otrok přišel, musel donésti ,ve—
likou nádobu hliněnou, do té bylo nahé
dítko vtlačeno; srdcelomný byl křik
dítka, když se ho hrubé ruce chopily
aje mučily, ale brzy byla nádoba při
krývkou zadělána, i tloukli na kovové

? desky, zpívali a vřískali tak, že naři
j kání dítka nebylo slyšeti. J auny nasypal

dítka poptal. Jauny přinesl s sebou:
„poungui“, t. j. knihu s velikými listy,
na nichž obrazy a jmena zlých i do
brých bůžků jsou naznačeny. Mlčky,i
položil knihu před sebe a nasadil dr
žátko ze slonoviny mezi listy té knihy.
List, který právě otevřel, měl o budouc

květin a rýže na přikrývku hliněné
nádoby, niumlal několik modliteb a na
řídil otroku, by jej s nádobou hliněnou
následoval. Otrok chopil se nádoby "a
dítko bylo, aniž by se nelidští rodičové
byli'po něm jen ohledli, odnešeno kza—
vraždění. Pohanský kněz kráčel k rokli
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za vesnici a sem doraziv vyhodil ka—
menem, dívajc se, kam dopadne. Na místě
tom dal vykopati jámu a hlasitě bůžka
hladu vzývaje, by to dítko za oběť
přijal, rozkázal nádobu do jámy vložiti,
na ni hlíny naházeti a těžkým kamenem
přikrytí. Bylo tedy dítko za živa po
hřbeno. Nelitostní hrobaři jeho spěchali
z místa toho, neboť i je pojala jakási
úzkost. Otec chlapcův přijal mlčky a
bez lítosti od otroka zprávu, že a kde
ubohá oběť byla pohřbena.

Zahrabané dítko naříkalo, nesly
šeno a vinulo se v smrtelném zápasu,
až konečně duše oddělila se od těla,—
avšak bohužel nenalezla brány nebeské
otevřeny. A tak jaktomuto dítku, stalo
se ještě dvěma dítkám, které Bůh to
muto otci daroval. O nešťastné, tisíckrát
nešťastné dítky, nešťastnější než to nej
chudobnější, žebrácké dítko v křesťan
ských zemích! O běda těm rodičům,
kteří s dítkami jim od Boha svěřenými
tak nakládají. Co si počnou, až Bůh je
od nich požadovati bude. Běda ale též
křesťanům, kteří mohli pomoci a nechtěli.

Než, vraťme se opět k onomu děv- |“
čátku, o jehožto narození jsme se na
počátku svého vypravování zmínili. Po- ;

ti po smrti. Neboťnezměnitelný jest výrokhanské matce jest bolestné naříkání tohoto
ubohého červíčka protivné; odevzdává je
muži, aby s ním naložil, jak za dobré Í
uzná. O běda, přespěšně jest rozsudek ':
pronešcn! Uzřev otec, že dítko jest slabé *
a že sotva v domácnosti bude si k čemu
hoditi, hned rozhodl, a mimo to bylo to
„děvče“;
u pohanů velké vážnosti. „Odneste je,“
nařídil nelítostný otec, a rozkaz jeho se
vykonal. Když se setmívalo, vzali dítko

neboť ženské pohlaví nepožívá ?
; dědičný hřích lpěl na tobě; hřích, pečeť

a nesli k horám a tu je na kraj jednoho
potoka položili; s nevolí slyšeli jeho na
říkání, -—a vzdálili se, ponechajíce dítko
smutnému jeho osudu. Tu leží ubohý
červík, tak úplně opuštěn, a jeho naří
kání ztrácí se v pusté krajině. Zapo
menuto jest v otcovském domě, žádný ě
otec se o ně nestará, žádná matka je
nepěstujc, ani bratr netáže se po zavržené
sestřičce, nemá nikdo srdce, které by je .
milovalo. Ovšem slyšeli někteří lidé vzdá- '
lené naříkání, ano šel i jeden pohan
blízko pohozeného dítka: avšak šel mimo,
neměl milosrdenství s ním, podobal se
knězi a lcvitovi, kteří též polomrtvého

žida na cestě z Jerusalema do Jericha
bez pomoci ležeti nechali.

Naříkání děvčátkovo stávalo se vždy
slabším, a tak jako nyní nastal večer
v přírodě, tak nastal večer a noc smrti
pro dítko. Již umlkla ta malá ústa, již
ztuhlý ty malé údy, již utvořila smrť
modré květinky na tvářičkách ubohého
dítka, dech se mu krátí; hle, ještě otvírá
svá očka, poslední to pomoc hledající
vzhled! O ubohé dítko! Ani při umírání
nespočívá pohlcd milující matky na tobě,
aby tě potěšil. Otvírá svá očka a má je
upjaté tam k nebeské obloze, která tmavá
nad ním se klene. Těžký vzdech vychází
ještě z malých prsou, a — nyní jest vše
ticho, tiché to srdečko, tiché bolestně
stažená ústa: dítko jest mrtvo. ——Dítko
jest mrtvo, ale očka jeho zůstala otevřena
a hledi upjatě k nebesům a právě tento
pohled mrtvého pohanského dítka značí
celou jeho velikou bídu. Jest to, jako by
dítko volalo! „O kéž bych nebe mělo!
tam odtud jsem přišlo, o jak rádo bylo
bych svět opustilo, jen kdybych tam na
nebesich mělo příbytek!“ .

Avšak ty ubohé, tisíckrát ubohé
dítko! žádná hvězdička nesvítí ti tam
na nebesích, žádné útěchy nedostane se

Boží: „Nic nečistého nevejde do krá
lovství nebeského,“ a nezvratné jest
slovo Boží: „Kdo se neobrodí z vody a
Ducha sv. (t. j. křtem sv.), nemůže vejíti
do království nebeského.“ Ovšem miloval
Bůh i tebe, chtěl i tobě korunu v ne
besích připraviti, avšak dědičná vina,

ďáblova, jest na tobě, a hřích to jest,
který ti nebesa zavírá a Boží milující
ruku takořka váže. O kdyby jsi, jako
šťastné křesťanské dítky, bylo někoho
mělo, kdo by ti byl svátosť sv. křtu
udělil, ďábla ze srdce vypudil, hřích krví
Ježíše Krista obmyl, o jak blažená byla
tvá smrť, ač byla tak bolestná. Toť ale
ta nejhorší bída pohozeného pohanského

: dítka. Tak jako nemá milujícího otce a
matky, laskavého bratra nebo sestry,
tak nemá nikdo nikoho, kdo by je podle
duše miloval a jemu pomohl. Zádný kněz
neví o takovém dítku; mnoho mil daleko
jest sice misionář, který takové opuštěné
děti hledá, ochraňuje je, často na živo
bytí zachovává, vždy je ale křtí & ne
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besům je získá; »-—ten ale neví ničeho
o tom zahynulém dítku, které daleko
v horách mrtvo na pokraji potoka leží
a již kořistí hladových vlků se stalo;
ovšem hledí často tam na daleké pohoří
a tuší, že i tam duše i těla tak mnohých
pohozených dítek daly by se zachrániti,
avšak nemůže jim pomoci; neboť rozsáhlý
okršlek, jako nějaká země v Evropě,
má k svému působení ustanovený; mimo
to cestuje mnoho mil a není s to, aby
všechny opuštěné dítky ve svém okolí

|
|

l

l

l

'

vyhledal a zachránil; sám si odtrhuje od
úst, aby to neb ono pohanské dítko mohl =
přijmouti a vyživiti. On nemůže i při .
nejlepši vůli dále vnikati v pohanskou
krajinu, jeho síly a peněžité prostředky
k tomu nestačí, a často rozpíná své rámě
po těch dalekých modrých horách a
vzdyehá: „O kéž by moji křesťanští
bratří srdce í ruku hojněji otvírali k la
skavým dárkůin, aby více kněží a mi
sionářů přišlo a tam v těch nešťastných
krajinách pomáhali, zachraňovali, napřed
dítky a pak i národy Kristu a nebi získali !“
Avšak modlitba tato ještě není vyslyšena,
ještě krajiny tyto jsou opuštěny! Dítko
na pokraji horského potoka jest mrtvo
——a jako ono, tak již umřelo a umírá
jich dosud tisíce a tisíce. Umírají po
skvrněny hříchem dědičným, bez sva
tebního roucha nevinnosti a proto nesvítí
jim světlo věčné a neslyší Chvalozpěvy
andělů, nepatří ve tvář Boží! O jak to
smutné, jaké to neštěstí, jaká to bolesť!

Avšak netoliko nad těmito mrtvými
pohozenými dítkami truchlí andělé Boží,
nýbrž též nad žijícími dítkami pohan
skými. Ovšem žije chlapec nebo děvče
v domě onoho pohana, o němž jsme vy—
pravovali, ale jsou stejně nešťastni, jako
ty zavražděné dítky. ijí jen dle těla,
dle dušejsou mrtvi. I najejieh nesmrtelné
duši lpí hřích dědičný a hůře: ďábel se
uhnízdil v jejich duši, již panuje vjejich
srdcích lakomství, vzdorovi'tosť, hněv,
nestřídmosť atd., a není nikoho, kdo by
znamením sv. kříže mec dáblovu zlomil,
kdo by vodou milosti je ode vší hříšné

poskvrny obmyl, kdo by je rouchem ne
vinnosti a milosti ozdobil a křtem sv.
jejich jména v knihu života zapsal. Tak
jsou i tyto a všechny ostatní žijící po
hanské dítky přece opuštěny, nemilovány,
věčně nešťastný. I časný jejich život
není radostný. Ovšem i je volává matka
k jídlu, aby se nasytily, ale jiného ne
mají ničeho; nejsou milovaný ani od otce
ani od matky, kteří jen užitek od svých
dítek míti chtějí.

Pohanské dítko roste tedy a žije
bez lásky, jako zvadlá květinka, na níž
paprsek sluneční nezazáří.

Neštěstí pohanských dítek přijejich
narození pozůstává tedy v tom:

]. Pohanské dítko. při svém na
rození není u vážnosti, nýbrž v opovržení.
Nikdo nedbá jeho duše, jen krása a síla
těla se cení a uvažuje se užitek, který
dítko někdy může přinésti. Cení se tedy
jako zvíře.

2. Pohanské dítko není milováno.
Zvláště nelze-li jakého užitku se nadíti
anebo zdá-li se, že bude třeba dítku více
práce a péče, tu neusmívá se na ně
obličej matčin; otec, matka i sousedé
přičiňují se, je zničiti; bratři a sestry
neptají se po něm.

3. Ubohé pohanské dítko jest bez
pomoci. Jedno utopí se v kalužině, na
jejížto okraj bylo položeno; druhé zadusí
se v dole, do něhož bylo zahrabáno; třetí
bývá od divokých šelem roztrháno; nikdo
neslyší jejich lkání, a kdo je slyší -—jde
dále a nepomáhá. A ubohé dušičky těchto
dítek zůstanou hříšné a nikdo je neoči
sťujc, nikdo nezasvěcuje Bohu, nikdo jim
brány nebes neotvírá! Slovem: Ditku
pohanskému jest den jeho narození dnem
nešťastným, bídným a bolestným. Peklo
a_zeměr si vzájemně pomáhají, učiniti je
nešťastné. Pohanské dítko nalezá ne
vážnosť, nenávist, nelaskavosť, ukrutnosť
— a to vše působí, že dítko bývá za
puzeno, mučeno, zavražděno, že v hříchu
umírá a o nebe bývá připraveno.

O toho neblahého, hrozného, do nebe
volajícího neštěstí pohanských dítek!
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Jense Krista.
Eli

l'Iěsíc srpen 1. P. 1882.
Za nenávísť bludu

_ O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
jvšecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
;kterých se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují, aby
všíckní křesťané dosáhli stálou nenávist bludu a kacířstva, které hrozí
je svésti a zkaziti. Ochraň nás, o Ježíši, od této nákazy netečnosti, která
více protiví se tvým svatým úmyslům než zjevná bezbožnosť. Amen.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, řlšl
rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!

Sv. Michale archanděli, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,
orodujte za nás! '

Dne Obzvláště ale odporučuje se:

]. Okouů sv. Petra: Biskupové katoličtí po celém světě. Zd.—irza
počaté práce ku cti blahosl. Panny Marie. Bratří studující.

?. 'v. Alfonse [A?/., 1787: Získá-ní odpustků porciunkuly. Shro
máždění nejsv. Vykupítele. Dar moudrosti mnohým. Manželé.

&. Nalezení ostatků sv. Stěpcína,m.: Biskupové koruny sv.-Václavské.
Duchovní cvičení v klášteřích a mimo ně. Brzkě obsazení
16 stolic biskupských na Rusi. Pobloudilý bratr a jeho rodina.

4. Se. Dmn'níka, vzaklad.ř. 1221: Obrácení úcty a důvěry v božské
Srdce Páně. Rád sv. Dominika. Nový chrám ku poctě božského
Srdce Páně v Praze. Kněz putující do sv. země. Ctyry rodiny.

. Panny Marie Sněžné, 352: Sv. Otec náš a snahy jeho spojití
rozkolné Slovany s církví sv. Horlivosť apoštolátu na týž úmysl.
ProměněníPáně : By se opět vzňala láska k Ježíši Kristu v srdcích
lidských. Obětavosť křesťanská. Zdar dobrým ústavům vycho
vacím. Churavý správce duchovní. Vyplnění zbožného přání.

. Sv. Kajetána, zaklad. ř. 154 7: Mládež studující na prázdninách.
Důvěra v dosažení zdraví. Horlivosti příkladné všem řádům
duchovním zemí našich. Rozšíření úcty Bohorodičky v jisté osadě.

8. Su. (lyrz'a/ca a soud-r., m. 303: Duch křesťanský v rodinách.
Rozhodnosť u vyznání víry a u vykonávání povinností ná
boženských. Duše v očistci. Odstranění překážek dobré věci.

!). Sv. Emz'dia, bskl). m. 'a III. stol.: Duchovenstvo katolické na
Rusi. Apoštolát modlitby. Napravení daného pohoršení. Rouhači.

[U. Sv. Vavřince, m. v II. stol.: Novosvěcenci. Soužení a utiskovaní.
Ucta Matky dobré rady a rozkvět jednoty její. Dítky školní.

. Díky za odstranění různic. Dorůstající mládež. Nemocný jinoch.
ZI. Sv. Fz'lumen'y,p. m. D III. stol.: Panny křesťanské. Deset opu

štěných sirotků. Za statečnosťvve všem pokušení. Nemocný otec.
12. Sv. Kláry, zaklad. ř. 1253: Rád Klarisek. Ucta blah. Anežky

a spolky panenské k její poctě. Povolání do stavu duchovního.
Dar moudrosti a výmluvnosti. Díky za vyslyšení prosby.

.\Jl

?:.

\l

tl

Přípojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odpor-učené v ostatních časopisech '
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku,“
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Ježíše Krista.

Měsíc srpen 1. P. 1882.
Za.nenávist! bludu.

Obzvláště ale odpornčnje se:

Su. II;/polím, m. v II]. stol.: Rodiny česko-slovanské po cizině,
zvláště ve Vídni bydlící, by si zachovaly náboženství rodinné.
Svěcení nedělí mší sv. a zdržením se od práce. Pobloudilá ovce.
Sv. Eusebia, 7m. m. ?) []Í. stol.: Obnova V vúctě, důvěře a lásce
k Panně Marii. Dvě družiny Marianské V Cechách. Následování
jejich ctností. Modlitba každodenní. Díky za dosažené milosti.

. Nanebevzetí Panny Dlarte: Císař a král náš. Všickni
věrní ctitelevé nejsv. Bohorodičky. By 'nám vyprosila touhu
po nebi. Novosvěcený biskup brněnský. Ucta sv. dědiců našich.
Sv. Joachima: Církev sv. V Polsce rakouské, ruské a německé.
Rozšíření bratrstva Cyrillo—Methodějskéhona obrácení Slovanů.
Sv. Rocha,poust. 1327: Záležitost duch. v Bosně a Hercegovině.
Požehnání božského Srdce Páně v práci velkého dosahu.
Su. Heleny, cís. 328: By se ženské pohlaví více ctnostmi nežli
šperky zdobiti snažilo po příkladu patronek svých. Matky
v domech zámožných a jich povinnosti. Setrvalosť v dobrém.

. Sv. Ludvíka, bs/cp. 12.97: Misie bulharské. Povolání k misiím
slovanským hodných iinochů. Knihtiskárna benediktinská.
Sv. Bw'narda, op. 1513: Sv. Otec náš. Práce a průmysl v duchu
křesťanském. Chrámy a školy na vychodě. Zatvrzelí avzaslepení.

. Sv. lf'rantáč/cg/ze Chant., vdovy 1641: Země koruny sv.-Stěpánské.
ád cisterciácký. Kláštery panenské na východě. Nemocnice.

. Sv. Tímot/zea, [JS/cp.:Za ducha apoštolskeho všem pracovníkům
ve správě duch. Misie tuzcmdní a za mořem. Přemožení lenosti.

- . Sv. Filipa Ben., ř. 1285: Cechové v Americe. Odpadlíci od
víry sv. otců svých. Kandidáti stavu řeholního a kněžského.

_ . Sv. Bartoloměje, apošt.: Duchovní cvičení pro kněze Obětavosť
v povolání duchovním. Věrnosť hlasu Božího slyšení, když volá
k slibům řeholním. Vytrvalosť v literární práci a ukončení jí.

. Su. Ludvíka, krále 1270: Muži 0 dobro zemí našich se starající,
by se dali vésti duchem křesťanským. Křest. vychování dítka.

„ . Su. (řenasía,m. 286: Dělnictvo naše. By slyšán byl spravedlivý
hlas jeho stran svěcení neděle. Dva misionáři čeští v Americe.
Sv. Jose 'a, Kalaš., zaklad. ř. 1648: Rád piaristský. Casopisy
katol. by našly pomoci v odběratelích a pracovnících řádných.
Su. Augustina, bs/cp.43 0: Všecky řády mužské i ženské řeholemi
sv. Augustina vedené. Obrácení hříšníků, zvláště těch, jenž po
voláním mají vliv naiiné. Uplné ozdravení církev. hodnostáře.

- . Stětí sv. Jana Křtz't.: Skoly vysoké v Cechách by duch křest.
více ovládl. Učitelstvo jejich. Pěstování vědy ve smyslu křest.

. Sv. Rosy z Limy., 1617: Sirotčince a ústavy dobročinnosti. Vdovy
o živobytí se starající. Přemožení nekatolického tisku.

. Sv. Hajn-Landa,kardín. 1218: Spoluúdové bratrstev b. Srdce P.,
apoštolátu a Cyrillo-Methodějského. Díky b. S. P. za vše v tomto
měsíci. Všichni v tomto měsíci v Pánu zesnulí údové kat. bratrstev.
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Pí'ipojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odpor—učenév ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Knčhtiakúrnn anhrndských Benediktinů v Brně.



Ce sVatého růženCe Děj se
s'LáVa jak V nebI tak _I na sVětě!

0 slavnosti narozeni blahoslavené Panny Marie.
"A v ' !
ga východe zora sv1tfa

_ ,:jírůží jasnou po nebi,
%? v ústrety jí skřivan vz—h'tá,

a svou písní velebí.

Ty's tou zorou, Panno svatá,
tebe s touhou vítal svět,
tebou noc i se mne sňata,
() má duše láskou zňatá '

skřivánkem se nauč pět.

S Ín'sní vylet? k nebo dvoru,
nebudeš tam jedinou,
Vpřeradostném s tebou sboru
Slyš, jak po všem po oboru
Chvalozpěvy polinou.
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blys ty zpevy vecne nove,
jimiž hlasně od věků
dobrořečí národové

den, jemuž se všichni dnové
koří v hlasném povděku.

Matko Páně, zoro krásná,
hle, nám slunce zapadá.,
hyne víry záře jasná,
a kde láska plála spasná
hříchu noc se rozkládá.

Hasne slunce na blankytu,
ty však světa naděje,
červánků nám dopřej kmitu,
než zas slunce v jasném svitu
kajíeím se zaskvěje.
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Křesťanská početnice pro dospělé školáky.
(Pokračování)

VI. Jednotka nejhledanější & spolu
- nejopovrženější.

;nešního dne, co toto píšu, ko—

'eího mládenečka. Byl sice z bo
hatého a vznešeného rodu, ducha

nadaného, ode všech, kdo ho znali,
milován, vyhlídky nejkrásnější

kynuly mu do budoucnosti, zkrátka,
všeho se mu dostávalo z toho, co bývá
přáním mladíků jeho stavu a věku: ale
jemu byla nade vše milejší — smrť.
Dověděv se v nemoci své, že mu ne
zbývá žádné naděje na uzdravení, za
plesal radostně: „Již jdu, již jdu s ra
dostílu — a zpívaje s přítomnými chva
lozpěv: „Tě Boha chválíme“ — v zpěvu
& veselí vypustil ducha v 23. roku
svého stáří.

Není-liž pravda, moji čtenářové,
takhle vesele umříti a rovnou cestou do

nebe jíti — jako sv. Alois — to
bychom si všickni přáli, neboť většího
štěstí nad to nemůže býti.

Avšak štěstí to nepřijde člověku
samo sebou, nýbrž bývá to výkvět a
ovoce pravého křesťanského ži
vota — buď v čisté nevinnosti aneb
v horlivé kajicnosti.

Ale podivno! ačkoli všickni lidé
tak vroucně si žádají dosáhnouti tohoto
štěstí, nicméně zdá se jim naznačená
cesta k němu vedoucí příliš těžká a
obtížná, smutná a nudná býti. V před
sudku tom utvrzuje je i pekelný nepřítel
a očerňuje jim život křesťanský co jen
může, tak že není se co diviti, když
slyšíš nyní úsudky: „že křesťanství se
do toho našeho nynějšího světa nehodí,
že člověku život jen ztěžuje a ztrpčuje,
že činí z něho nevlídníka a omrzelce,
mrzouta a nešťastníka a bohužel tomu

mnozí rádi uvěří a pravého, ryzího

náme památku úmrtí kvetou- :

| křesťanského života se štítí. A tak jest
v skutku život křesťanský pro nás
jednotkou nejhledanější — ale spolu nej

opovrženější.— Než posvítím vám dnes
trochu na onen blud a ukážu, jak křivě
soudíte o životě křesťanském.

1. Známo jest, že lidé veselí netrpí
u sebe nic smutného, co by jim jich
radost kalilo; (proto jak se zdá odstranili
na mnohých místech i hřbitovy hodně
daleko za. město, lidem z očí, aby jim
v rozkošném životě ani upomínka na
smrť nepřekáželal) Ano radosť podobá
se v tom ohledě slunci. Jako slunce

: vyhání odevšad, kam dostihne, tmu a
zimu, podobně zapuzuje radosť zármutek.

Avšak na Celém širém světě není

nikdo tak pln nejčistší radosti, jako je
náš Pán Bůh na nebi. Ano On oplývá
takovou blaženosti, že Mu ji nic na
světě ani za mák umenšiti ncb zkaliti

nemůže.“ Ale takto již i na všecko
kolem sebe vylévá čistou radosť. Důkaz
toho, že hned na počátku stvořiv (lo
věka patrně ku radosti a blaženosti jej
stvořil a proto do ráje, zahrady to čisté
pozemské rozkoše jej uvedl, a byl by
měl zajisté sám největší radosť, kdyby
byl člověk v dobrém setrval; neboť
větší ještě blaženost' a štěstí chystal pro
něho na nebi. Bohužel, byl Adam tak
“neprozřetelný, že sobě a celému člově—
ěenstvu radosť tu pokazil. Avšak Bůh
sám v sobě jsa nevýslovně blažený, snažil
se opět žalosť a zármutek člověčenstva
kleslého v radosť obrátiti, a k dosažení
cíle toho nebylo Mu za těžko jedno
rozeného Syna svého obětovati na smrť
přebolestnou, aby jen dopomohl člověku
zase k časné a věčné radosti. Ano, milý
čtenáři, to učinil Bůh!

A nyní se tážu: Bude-li pak Ten,
jenž pro radosť druhého tolik podstoupil
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a tfpěl, tutéž \radosť mu sám zase ka
liti a kaziti? Či jinými slovy: je—lipak
to možno, aby Bůh ukládaje nám kře
sťanský život + chtěl nám tím všecku
radosť ztrpčiti, život smutný, trudný a
nudný, zkrátka nešťastný způsobiti?
Výrok takový byl by očividná lež.
Jsou-li na světě křesťané nespokojencí,
omrzelci, nevlídníci, těžkomyslní a roz
háraní: křesťanský život není dojista
toho příčinou; ba naopak, od té chvíle,
co by počali právě po křesťansku žíti,
nalezli by zase spokojenosť a útěchu,
vnitřní klid a pravou radosť. Vždyť
byli a jsou podnes křesťané, kteří i
v kříži a trápení nalezalí radosť a ten
kráte se rmoutili, kdy nemohli pro Boha
nic trpěti. '

Není tedy život křesťana bez
radostný, naopak život těch světáků,
jenž beze všeho křesťanství žijí, ten jim
bývá smutný a trpký a trudný, tak že i
mnohá rozkoš mění se jim ve žluč a ocet,
že mnohému stane se život nesnesitelným
břemenem, jemuž násilím konec učiní.

2. Podobná lež jest to, že
křesťanský život činí člověka
n e š ťas tn ý m.

Pozoruj milý čtenáři trochu ten
čilý život na veřejném trhu tohoto světa.
Jaký to běh a spěch těch lidí, jaké to
namahání a lopocení, snažení a shánění,
strádání a bojování! Celá země podobá.
se obrovské továrně, v níž na tisíce a
miliony koleček a vřeténck se točí a
pohybuje a všecky je žene silou svou
jedno kolo hybné. Podobně hýbe i
všemi lidmi na světě jedno kolo a po—
bádá je k čilosti,a to jest štěstí. Ano,
šťastným býti, to je cil, za nímž všecko
pospícha, po němž všecko dychtí, od dí
těte tam na písku si hrajícího až ku
starci nad hrobem, od knížete na trůně
až k dělníku v kazajce, a lhal by do
duše ten, kdo by tvrdil, že mu zcela
jedno býti šťastným nebo nešťastným,
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býti v nebi nebo v pekle. Vždyťi ten
kráte, kdy se lidé nejhoršího odvažují,
krádeže, vraždy, zločinu, neb jakéhokóli
hříchu, činí to pouze v tom mínění, že
tím štěstí svého dojdou. A tuto touhu
a žízeň po štěstí žádný člověk v sobě
neudusí, nechť činí co čim'.

A nyní se tažme: kde pak asi
touhu tu tak hluboko do duše lidské

vštípil? kdo spojil obé tak nerozlučně?
a proč ?

Bez dlouhého dovozování řekněme

to zkrátka: poněvadž Bůh chce blaho
a štěstí tvé, ale poněvadž ty sám musíš
se o ně přičiniti a snažiti, proto ti vštípil
Bůh do srdce neuhasitelnou žízeň, která
tě ustavičně pobádá pracovati o štěstí
svém, a které se nikterak nezbavíš, i
kdybys chtěl. Jestliže tedy Bůh jednak
tvé štěstí obmýšlí a chce, jednak kře
sťanský život ti předpisuje & ukládá,
může-liž pak jedno druhému odporovati?
Není-liž to nemožná protiva? Není-li ne
smyslno tvrdití, že Bůh svatým svým
náboženstvím chce lidi zarmucovati a

nešťastný činiti?
Ovšem jsou mezi námi také kře

sťané, kteří se modlí, kostel navštěvují,
kázani poslouchají a svátosti přijímají,
a jsou při tom mrzouti a nevlídníci, vše
likou i nevinnou veselosť odsuzujíce. Než
ti a tací „křesťané“ plovou, tak říkajíc,
jen na povrchu křesťanského života, ale
nevnikli v jádro, nemaji ducha pravého
křesťanstva, jinak by činili, co tentýž
DuchBožíkáže: „Služte Bohu v ra
dosti!“ — „Radujte se v Pánuí“
— Dle takových lidí však křesťanství
posuzovati nesmíš, sice bys držel po
zlátko za ryzí zlato a broušené sklo za
diamant. —

3. Ba tvrdím naopak, že kře
sťanství je jediný pramen pra
vého štěstí člověka zde na zemi,
a to ti milý čtenáři snadno dokážu.
Poslyš!

18*
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Kdyby nebylo na světě nic viděti
a slyšeti, nebyl by ti dojista Bůh dal
oči a uši. Podobně, vštípil—li ti Bůh do
srdce neuhasitelnou žízeň a touhu po
blahu a štěstí, není to nadarmo, ale musil
ti je někde uchystati. Nuž, a kde asi
máš hledati a nalézti toto štěstí své?

Kdybychom se tázali lidí, každý
by nás jinam posýlal a poznali bychom,
že každý člověk v něčem jiném své
štěstí hledá a nalezá, nechci ani vypo
čítávati, v čem; většina pak jich ani neví, ,
kde pro ně to pravé štěstí kvete. Hle
dejme tedy jinde bezpečné odpovědi, a
obraťme se přímo k Pánu Bohu. Jeho
se ptej, milý člověče, kde pro tebe žá
doucí štěstí uchystal, a pak slyš, kam
tě poukáže. '

Spasitel náš sám bez dotazování
zodpovídal jedenkráte tuto životní otázku
naši. Bylo to hned na počátku jeho ve—
řejného učitelování, kdy usednuv jednou
na horu kázal lidu, jenž se k Němu
ze všech stran u velikém množství sešel,
hledaje u Něho štěstí své, jak je na
lezali neduživci a churavei všeho druhu.

A Spasitel znaje dobře žádost jejich,
otevřel ústa sva a ukázal jim v obšírné
řeči osmero pramenů pravého štěstí
člověka. Jeť to známých osmero blaho—
slavenství: Blahoslaveni jsou ch udí
du chem, blahoslaveníjsou tiší, blaho
slaveníjsou lkající 'a plačící atd.
přečti si je v evangeliu na den Všech
Svatých.

Zatím pak odlož na chvíli „Skolu“
stranou, seber na mysli všecku svou
víru a vyznej pevně jako katol. křesťan:
„Věřím všechno, co nám Spasitel Kristus
Ježíš v onom kázaní na hoře hlásal.

V'ěřím pevně, že opravdu šťastni a bla
hoslavení jsou chudí duchem, tiší, čistého
srdce atd. tak jak nás o tom Kristus
sám ujišťoval!“ —

Dobře milý křesťane! — tak jest
tomu, jak věříš a vyznáváš, tu máš

pramen pravého štěstí lidského! Buď
není žádného, nebo lze je jediné tu
nalézti, kde nám je Syn Boží ukázal —
a-jiného pramene není. Ale co obsahuje
vlastně to osmeré blahoslavenství ? Neníť

to nic jiného, než stručný obsah a obrys
křesťanského života. U koho není kře

sťanství jen povrchní slupkou, ale je
v krvi a skutcích, ten má také osmero
oněch ctností aneb aspoň snaží se jich
dosíci. Nuže, a co z toho následuje?

Následuje tolik, že tedy — ne dle
mého úsudku, ale dle neomylného slova
samého Krista Pána — jest život kře—
sťanský jediný pramen pravého štěstí
lidského zde na zemi. A kdo po všem
tom osměluje se ještě tvrditi, že kře—
sťanství činí z lidí tmáře, mrzouty, ne
vlídníky, těžkomyslné nešťastníky a zou
falce, rouhá se slovu Kristovu, a zby
tečno jest tázati se, komu z obou bys
více věřiti měl, zda rouhači či Kristu
Pánu! -—

Za dávných věkův otázal se jistý
král muže mudrce: Kdo na světě jest
poúsudkujehonejšťastnějším?—a
mudrc odpověděl zkrátka: Bůh. — Ale
po Bohu, — táže se zase král — kdo
se ti zdá býti nejšťastnějším? — A mudrc
na to: Ten, kdo je Bohu nejbližší!
— A kdo jest ten? — zvolá opět král.
— To je ctnostný křesťan! odvětil
mudrc. A tak jest a bude, co svět
světem bude, a tam na věčnosti teprve
se to skvěle ukáže!

Vždyť kdo má jen špetku zdravého
rozumu, bez dlouhých důvodů již nyní
pozná-,kdo že šťastnější jest: zda
člověkoddaný zlosti a nevrlosti, hněvu
a nenávisti, žijící v samé různici a ne
voli, či člověk, jenž ostříhá, srdce svého
v klidu a míru a v sv. pokoji žije se
všemi lidmi? — Nebo, kdo šťastnějšim
jest: lako'mec, jenž žije v stálém
strachu o své poklady, nemaje ní ve
dne ni v noci pokoje, jenž nepřeje sobě
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ani potřebného pokrmu, nápoje a šatu,
a necitelným skrblictvím upadá v ne-“
návisť a posměch všech lidí — čilikřesťan,
jenž sobě i každému vše dobré přeje a
štědrotou lásku sobě nakloňuje ? — Aneb
kdo šťastnějšíjest: b ohate c,jenž statky
své v hýření světském, v jídle a pití a
jiných rozkoších utrácí, čili křesťan,jenž
z mohovitosti své, kde jen může, milo
srdenství prokazuje chudým a nuzným,
slzy vdov a sirotkův osušuje a trpící
oblažuje? — Kdo asi šťastnějšímjest, zda
opilec oddaný slepé náruživosti, který
zanechav doma ženu i děti o hladě, po
slední halíř utápí ve džbáně —-—a tím
utrácí i svůj život, své zdraví, dluh na
dluh na sebe uvaluje a sám v žalostném
stavu pod nerozumné zvíře se snižuje
— či křesťan, jenž střídmě a šetrně
žije, o svou rodinu svědomitě pečuje a
v pokoji, ve zdraví, v blahobytu svůj
život tráví? ——Ovšem netvrdím tu, že
křesťané řádní se mají vždy jak 0 po
svícení, to nikoliv, nýbrž právě svým
miláčkům posýlá Bůh časté kříže a
útrapy. Ani toho neupírám, že křesťanství
svobodu člověka v mnohém obmezuje,
mnohou rozkoš mu zapovídá, mnohou
oběťukládá a nezřídka ve spor jej uvádí
s tím převráceným světem. To také
bývají hlavní příčiny, proč mnozí kře
sťanský život nenávidí, osočují a očerňují,
trudným a nudným břemenem jej nazý—
vají, a naprosto již pochopiti nemohou,
kterak jen mladý člověkmůže se věnovati
duchovnímu nebo klášternímu stavu!!

Ale nediv se těm a takovým od
suzovatelům, milý čtenáři, v tom vězí
jisté tajem ství, jehož oni neznají, ale
tobě je povím; dej jen pozor, abys to
náležitě pochopil; jeť to věc důležitá i
pro tebe, i pro všechny, kde jako řádní
křesťané Bohu žití chtějí.

4. Znám jistý druh jablek. Zevnější
jich slupka velmi neúhledná, drsná jako
hnědožlutá vydělaná kůže — nevzbu

zuje žádné chuti na ně. Avšak vnitřek
jejich, jsou-li zralá a dobře uležená,
chutná výborně, aspoň lépe než jiných
jablek, jichž líčka křiklavě se červenají.

Podobně jako s tím neůhledným
jablkem má se věc i s řádným kře
sťanským životem. Lidé, jenž nevědí
nic o duchu křesťanstva, vidí a soudí
jen dle zevnější stránky, a ta ovšem
upravena jest dle slov Kristových: Kdo
chceš býti učeníkem mým, zapři
sebe sám, vezmi kříž svůj a ná
sleduj mne. Tu je ovšemsebezapírání,
protivenství, ba často i nevinné oso
čování, dosti trapné pronásledování,
úsměšky a ústrky od nectných lidí, ne
zasloužené rány, muka, ba i mnohdy
krutá smrť, (dle slov sv. Pavla: „že
všickni, kdo v Kristu chtějí pobožně
živu býti, pronásledováni snášeti budou.“)
Tak bývá zevnějšek křesťanského života
ovšem nemnoho vábný.

Avšak pod touto drsnou, neúhlednou,
odstrašující korou ukrývá se sladké jádro,
svatý mír, utěšené, sladkosť a blaženosť
v srdci křesťana, o níž svět ani tušení
nemá. Jeť to sám Duch svatý, jenž
křesťanu ku všem jeho pracem, bojům
a utrpením dodává síly, zmužilosti,
útěchy, milosti, že ani s polovice obtíží
naznačených nepocítí. Ba naopak při
všem sebezapírání a sebeobětování oplývá
srdce jeho radostí a blaženosti daleko
sladší, než jsou všecky ty sladkosti
světa. Jeho nevábí rozkoše světomilův,
ale jeho neděsí ani trápení mu hrozící;
neboť ví, .že nebojuje a netrpí sám, '
ale že Bůh stojí při něm, pomáhaje mu
nésti kříž, jejž na něho vložil. Křesťan
takový nebojí se ni smrti ni soudu ni
pekla, ba naopak raději dnes, než zítra
chtěl by umříti, anoť nebe kyne mu
vstříc, kde věčný svátek slaviti bude
u Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
Musí-li však nad své síly někdy trpěti,
Bůh jest podnes ještě tak mocen, že
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jeho působením bolesti nepocítí ano
v opak mu je obrátí. (Jako n. př. tři mlá
denci ve žhavé peci misto žáru čerstvý
vánek pociťovali.) Máš-li milý čtenáři po
ruce nějakou legendu, čti „Životy
Svatých,“ otevři a přečti si život a smrť
některých svatých mučeníků, n. př.
sv. Vavřince, a přesvědčíš se o tom.

Zde jen malou ukázku ti uvedu.
0 sv. Alžbětě, markhraběnce Du

ryňské (1- 1231.) vypravuje legenda, že
jí po smrti zbožného manžela veliká
soužení snášeti bylo. Jindřich, bratr
nebožtíkův, oloupil ji nejen o všechen
statek, ale v nejkrutější zimě vyhnal
ubohou i se třemi dítky ze zámku.
Kněžna jd'ouc dům od domu žebrala
o nocleh, ale aby nikdo ji pod střechu ne
přijal, pod těžkým trestem bylo zakázáno.
Konečně _ráda byla, když nalezla útulek
v nízkém špinavém chlivku! — Budeš
si mysliti asi milý čtenáři, že se z toho
sv. Alžbětarmoutila a trápila, že taková
nezasloužená veřejná pohana ji bolela,
— ale, v tom bys' se velice mýlil.
Naopak Duch sv. naplnil srdce vznešené
trpitelky takou nadpozemskou radostí,
že ani spáti nemohla. O půlnoci zvoněno
v blízkém klášteře na jitřní. Sv. Alžběta
vstala a pospíchala do chrámu, jejž byla
.sama založila, a tu prosila skroušeně
mnichy o jistou milosť. A jakou asi?
——(Kdo z vás milí čtenářové to ještě
nečetl nebo neslyšel, do smrti by to
neuhodll) _ Žádalať mnichy, aby zapěli
slavné Te Deum (Tě Boha chválíme)
na poděkování za všecky pohany a útrapy,
jež na ni Bůh minulý den seslal! — —

Tato vnitřní, duchovní stránka pra
vého křesťanského života zůstává ovšem
z příčin snadno pochopitelných před
světem ukryta, a proto tací polo křesťané,
jenž pravé radosti v Bohu nikdy neokusili,
posuzují ten život křesťanský jen dle
zevnější drsné podoby a tak za smutný,
trudný a nudný jej vykřikují.

řečeno, probudily
čtenáři jakési po

Z toho, co tuto
se snad v tobě milý
chybnosti vzhledem ku tvému křest.
životu, ant' snad sám až dosud málo té
vnitřní duchovní „radosti v Pánu“ jsi
zakusil. Je—li tomu tak a cítíš-li v srdci

ten osten bodavý, jsem tomu — nehněvej
se ——velmi povděčen a přidám ti k tomu
ještě výklad, jejž napsal sv. Pavel:
„Člověk tělesný nechápe těch
věcí, jež ducha Božího jsou, ale
bláznovstvím jsou jemula —

Tu poznej dále, milý čtenáři, že
život křesťanský, jejž jsme za jediný
pramen pravého blaha zde i na věky
se naučili znáti, není jako chléb, z něhož
si můžeš kus ukrojiti &nasytiš se:, nýbrž
chceš-lizakusiti oblažujicí sílu křest'anstva
a požívati toho nebeského miru, nestačí
ti jen k us té víry, ale musíš ji míti
celou! T. j. jinými slovy: jestliže
nekradeš, nevraždíš, neoklámáváš jiné,
ještě nejsi křesťan celý a úplný. Nesmíš
dále býti oddán pýše, hněvu, zlosti,
lakotě, nenávisti, lenivosti, nestřidmosti
v jídle-a pití, nýbrž musíš býti milosrdný,
pilný, pokorný, čistotný, věrný, laskavý
netoliko k přátelům, ale i k nepřátelům,
musíš se opatrně varovati vší příležitosti
ke hříchu, nejen v neděli tu čtvrt hodiny
při mši sv. s Pánem Bohem obcovati,
nýbrž také všedního dne začasté a vroucně
na myšlénkách a modlitbách s ním se
obírati, k němu se vinouti co dítě vřele
otce milující a čím štědřejší budeš ty
k Bohu, tím štědřejší bude i On k tobě!

Tuto důležitou jednotku, která jediné
k pravému štěstí a blahu člověka vede,
znal již nábožný král David, neboť píše
v žalmů 26.: „Jedné věci žádal
jsem od Hospodina, a té vždy
vyhledávati budu, abych pře
býval v- domě Hospodinově po
všecky dny života svého; abych
viděl libosť Hospodinoivuí“

(Pokračování.)
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Maria Panna, naše pomocnice & orodovnice.

__o praotcové a proroci čekali,
stalo se skutkem v plnosti časů.
Nebesa všecka radovala se a

plesala i země veškerá zajásala usly
ševši slova, jimiž odvětila Maria
Panna na pozdrav archanděla

Gabriela: „Ejhle děvka Páně, staniž
mi se podle slova tvéhol“ — „Staniž
mi se podle slova tvéhol“ — na tato
slova zaradovalo se nebe a země napl
něna byla nadějemi oblažnými. „Staniž
mi se podle slova tvéhol“
a hle! Duch sv. zastínil
Marii P. i stala se v oka

mžiku tom matkou Nej
vyššího, matkou jedno
rozeného Syna Božího,
matkou Pána a Spasitele
našeho Ježíše Krista, je
muž otec nebeský po pra—
vici své zbudoval trůn
slávy a jemuž svěřil sou—
dití živé i mrtvé.

Zvolejmež tedy i my
vděčně & plesně: „Bla
žena jsi ó Maria, která
jsi uvěřila, neboť v tobě
naplnilo se vše, co ti ře—
čeno bylo od Pána, Boha
tvého; štastná jsi Panno
svatá a nade vše slavná, neboť z tebe
vzešlo nám slunce spravedlnosti, Kristus
Pán, skrze něhož vysvobození a spasení
jsme.“ Ba radujme se z velikého štěstí
Marie P., že ona právě za hodnu uznána
byla býti matkou Nejvyššího! Radujme
se s Marií, máteří Páně, kteráž matkou
se stavši, přece byla pannou neporu
šenou! Věru, většího zázraku svět ne
uzřel, aniž kdy uvidí. Pozdravme tedy
srdcem i ústy matku Páně slovy těmi,
kteráž byl pronesl archanděl Gabriel:
„Zdrávas Maria, milostí plná, požehnaná
jsi ty mezi ženami!“ Velebmež Marii,

která právě proto, že jest matkou
Boží, utěšuje a posiluje nás mocnou
svou přímluvou u Boha. Dobrý syn
nikdy neoslyši vroucí prosby mátcře
své; ba těší se z toho, může-li učiniti
jí po vůli. Tak a nekonečně vyšší měrou
docházejí i prosby Panny Marie vysly
šení, neboť Kristus Pán chce to, co chce
María Panna, a Matka Boží chce to, co
chce jednorozený Syn její.

Maria může vše přímluvou svou
u Boha. Vždyť ji Bůh
okrášlil díadémem vše—

mocnosti své, aby učinila
vše, cokoli chce; vždyť jí
dal jednorozený Syn jeji
měsíc t.j. zemi za podnoží
nohou její; vždyť Duch
sv. ověnčil ji korunou z
dvanácti hvězd, aby se na
hlavě její skvěla okrasa
všech statkův a rozlévala
záře všech milostí.

Když jíž prut Moj
žíšův vše konati mohl

nadán jsa zázračnou silou
Boží, oč mocnější jest
María, kteráž od Boha
tak byla omilostněna, že
sami duchové nebeští se

jí podivovali, když vstoupila na nebesa,
a že druh druha se tázal: „Kdož
jest ta, kteráž vystupuje z pouště,
ozářená slasti, opírajíc se o miláčka
svého? Kdož jest ta, která se vznáší
jako vycházející zora, krásna jako měsíc,
vyvolená jako slunce, hrozná jako šik
bitevní?“ —--Oč tedy mocnější jest Maria
přimluvou svou; Maria, kteréž Bůh troj
jediný dal veškeru moc, ne jako Moj
žíšovi jediné nad lidem israelským, ale
nade vším tvOrstvem v nebi a na zemi,
neboť proto také korunována byla Marie
na nebesích, proto dáno jí do rukou žezlo
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vlády. Tak tedy jest Mariajakožto Matka
Boží všemo'cna přímluvou svou a proto

jest i útěchou naší, že dobře víme, kterak
Maria všechny prosby naše vyslyšeti a
v našich potřebách nám přispětí může.
Ale tážeme se: Chce nám také při
spěti a vyslyšeti nás? Nežli na to 'od
povím, prosím vás, abyste v duchu vy
stoupili na horu kalvárskou. Vizte jen!
Ježíš Kristus, Bůh a člověk, pní na kříži,
vznáší se mezi nebem a zemí mezi dvěma

lotry. Tělo jeho jest samá rána a všecko
zkrváceno; svatý obličej jeho jest zne
uctěn a posvátná hlava jeho trnovou
korunou všecka probodána; ruce a nohy
jeho ku kříži př'bity. Jen okamžik ještě
9. dokonána jest na Golgotě truchlohra
a oběť nesmírná našeho vykoupení při-
nesena.

A co teď vidíme? O pohled pře
žalostný, pohled srdcej emný! Pode křížem
stojí Maria; oči slzami zarosené žalně
vzhlédají po synu mileném. Jaká asi
bolesť pronikala útrobami Marie Panny,
když viděla. taký bol a takové hoře.
Ještě jednou otevřelbožský Spasitel ústa
svá a poslední vůle z nich se vyřinula.
„Matko, viz tvůj syn, synu, viz matka.“
Hle toť byla ona hodinka útrapy plná,
kdy Maria nás pod křížem „porodila a
za syny nás přijala.

A nyní ptám se opět: Chce Marie
Panna prosby naše vyslyšeti? A odpo
vídám: Chce, neboť jest matkou
naši. Poohlédni se a viz, jak milují
matky dě'ti své, jak láskyplně svírají
v náruč dítky své, třeba nezvedené a
neposlušné byly, jen když slíbí polepšiti
se. Oč dříve vyslyší Maria, matka lidí
všech, úpěnlivě prosby dítek svých a
přijmeje v ochrannou, láskyplnou náruč
svou !

Proč pak, křesťane milý, neutíkáš
se ve všech potřebách svých k Marii
Panně, když dobře víš, že jako matka
Páně nám přispěti může a jako matka

naše nám také přispěti chce, začkoli
prosíme, když to jen je ku spáse naší?
— Věru snáze nenalezneš nikde útočiště,
než u Marie Panny, která ne nadarmo
slove uzdravení nemocných, útočiště hříš
níkův a útěcha zarmoucených.

Křesťane milý! Snad dříve, než se
nadáš, upadneš v trudnou nemoc.. ó
uchyl se k Marii, vlož v ní všechnu
důvěru svou, dáti zdraví neb aspoň
sílu a zmužilosť, aby's snášel nemoc bez
reptáni a s odevzdaností do vůle Boží.
Snad jsi málomyslný a neútěšný, ó
vzhlédni k Marii! Na pokyn její zjeví
se ti víra svatá jako potěšný anděl
z jiných světův a nakape ti v hruď ro
zervanou balsám útěchy.

Je ti bojovati s mnohými a nalé
havými pokušeními na pouti vezdejší,
neboť nepřátelé spásy tvé, svět, tělo a
ďábel ukládají o duši tvou; ó vzmuž
se a volej Marii a často ji vzývej! —
a jméno její bude ti zbraní neodolatelnou
& štítem neproniknutelným.

-A což o tobě říci mám hřišniku
ubohý! Nalezneš i ty ještě útěchu na srdci
Mariině? Zajisté; i tobě kyne spása.
Vždyť sv. Bernard výslovně nás ujišťuje,
že Maria neopustila nikoho, kdo k ní se
utekl s dětinnou důvěrou, s upřímnou
lítostí a s pevným předsevzetím, že se
polepší. Proto také bolí jí, nehledáme-li
u ní pomoci a útěchy, ač by nám tak
ráda pomohla. Ba, kdysi sama stěžovala
si sv. Brigitě, že tak málo lidí hledá u ní
ochrany, jakkoli každou chvíli je hotova
přispěti jim. Pravilať sama: „ 1řebačlověk
i sebe větších hříchů se dopustil, jsem
přece vždy ochotna přijati ho v ochranu
svou, obrátí—lise ke mně s pravou lítostí;
a nehledím na množství hříchů jeho, ale
na srdce skroušené; neboť neostýchám
se rány jeho léčiti a hojiti, poněvadž
slovu a jsem také matkou milosrdenství“

Proto všecek nadšen a rozradostněn

volá sv. Bonaventura:'„0 Maria! Hříš
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nika, jehož celý svět nenávidí, miluješ
láskou mateřskou a neopouštíš ho, až jsi
ho, hříšníka ubohého, smířila se soudcem
přísným“ A jinde dí tentýž sv. Bona
ventura: „Kdo v tebe doufá, o Maria,
nalezne poklad pokoje:, kdo pak tebe
nevzývá v životě tom, nedojde blaženosti
nebeské“

Přistupme tedy vždy, děj se s námi
eo děj, přistupme k Marii s plnou důvěrou;
požalujme jí, co nás tísni a tlačí.Abuďmež
tím jisti: Maria neoslyší pokorné a dů
věryplné prosby dítek svých; potěší nás ;
ve všech útrapách a strázních; skytne

' '

nám pomoc svou v potřebách naších,
obrní a posilní nás v pokušeníeh, zjedná
nám odpuštění hříchův a spásu věčnou.
Nermutmež srdce její mateřské tím, že
bychom na ni zapomínali a jí opouštěli,
ale buďmež a zůstaňmcž věrnými dítky
Marianskými. Tak-li se chovati budeme,
bude a zůstane i Maria matkou naší a

pečlivou rukou mateřskou převede nás
z tohoto světa do sídel nebeských, kdež
jsouce ozdobení svatebním rouehem po
svěeující milosti a lásky Boží zasedneme
na věčné časy k svatebním bodům Be
ránka Božího.

0 rozšiřovanl svaté viry po celém světě.
(Pokračování)

Jakých milostí a odpustků lze nabytí
účastenstvím v „díle pro rozšíření víry ?“

Údové „díla pro rozšíření víry“
modlí se a skládají almužny pro katol.
misie celého světa;" a právě proto mají
již zde na světě i po smrti zvláštní podíl
ve všech modlitbách a sv. mších všech

katol. misionářův a jejich obci, mají podíl
ve všech dobrých skutcích, které sv.
misiemi ve světě se dějí. Při každé katol.
misii koná se, je-li možná, každoročně
slavná mše za živé a zádušní mše za

zemřelé údy „díla pro rozšíření víry.“
Mimo to mohou údové nabytí těchto od
pustků, od sv. Otce propůjčenýeh, které
i duším v očistci přivlastněny býti mohou:

Plnomocné odpustky: 1. na
slavnost nalezení sv. kříže (3. května,
výroční den založení „díla“), 2.“na svátek
sv. Františka Xaverského (3. prosince),
3. na slavnost zvěstování Panny Marie,
4. na svátek nanebevzetí Panny Marie,
nebo některý den v oktávě těchto čtyř
slavností. 5. Kterékoliv dva dny každého
měsíce. 6. Jednou ročně v den, kterého
se koná slavnost za všechny zemřelé
údy. 7. Jednou ročně v den, kdy se koná

slavnost za zemřelé údy z oddělení 1000,
100, 10, ku kterému kdo náleží. 8. V ho
dince smrti pro všechny účastníky, kteří
s pravou lítostí, aspoň srdcem, nemohou-li
ústy, vzývají nejsv. jméno Ježiš.

Abychom získali odpustků 1—7,
třeba přijati sv. svátosti a navštíviti farní
kostel; osoby však, které žijí v klášteříeh
neb jiných ústavech, at navštíví vlastní
kostel nebo kapli, a tam at se pomodlí
na úmysl sv. Otce. Včzňové a osoby,
které pro velikou vzdálenost neb jiné
překážky kostela navštíviti nemohou,
mohou zmíněných odpustků získati, vy
plní-li ostatní podmínky, a návštěvu ko
stela nahradí jinými dobrými skutky a
modlitbami, které jim zpovědník ustanoví.

Děti, které ještě nebyly u prvního
sv. přijímání, získají těchto odpustků, vy
konají-li místo sv. přijímání nějaký jiný
dobrý skutek zpovědníkem jim uložený.

Odpustků 300 dní získá každý
účastník, když pokorným srdcem obeuje
třídenní slavnosti, kterou vykonává na
místě 3. května nebo 3. prosince.

Odpustků 100 dní: pokaždé,
když se úd pokorným srdcem pomodlí
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Otče náš a Zdrávas Maria se zvoláním: !
„Svatý Františku Xaverský, oroduj za
nás,“ v nějaké schůzi ve prospěch sv.
misie se súčastní, a mimo týdenní pří
spěvek,nějakou almužnu daruje, nebo
nějaký jiný skutek zbožnosti neb kře
sťanské lásky vykoná.

Dále poskytuje se údům výhoda
privilegovaného oltáře při každé mši,
kterouž některý účastník u kteréhokoli
oltáře za zemřelé spoluúdy slouží nebo
sloužiti dá. '

Každý kněz, jenž ročně nejméně
260 franků (104 zl.) dílu zašle, má od
31. prosince 1878 na sedm roků právo,
kříže, medaile, sošky svatých, růžence
atd. světiti a odpustky jim přivlastňovati,
věřícím v hodince smrti úplné odpustky
udělovati a dvakrát v témdni má výhodu
privilegovaného oltáře; ale každý kněz,
jenž 2600 franků (1040 zl.) zašle, _má
totéž právo a kromě toho pětkrát za
týden výhodu privilegovaného oltáře.

Jaké jsou důvody, které mají katolíky
nabádati, aby se horlivě účastnili v „díle

pro rozšíření víry ?“

1. Každý pravý katolík hledí, jak
vůbec ve věcech víry a mravů, tak i
při nějakém dobrém skutku zvláště
k tomu, zda-li a jak se papežové a pa
stýřové církevní o věci té vyslovili; ví-li
tedy, že papežové a mnoho set
biskupů „dílo pro rozšíření víry“
Odjeho vzniku tak velice chválí
a věřícím co nejvřeleji odporu
čují, aby se ho účastnili, jest mu
to nejjistějším důkazem, že účastenství
v díle tom je věcí velmi důležitou a
dobrou.

2. Mimo tento důvod jest velmi
snadno uvésti velmi závažné příčiny, pro
něž by se měl každý státi údem „díla
pro rozšíření víry.“ Mnohé z těch důvodů
zakládají se na tom, co bylo právě po
věděno. Tak ku př. bylo praveno, že

pravá láska k Bohu a bližnímu
vyžaduje, aby křesťan vzhledem
k „dílu pro rozšíření víry“ učinil, co mu
při jeho povolání a okolnostech možno,
a že by to bylo znamením velmi chabé
lásky, kdyby pro dílo to nic nečinil. —
Dalším důvodem je též to, že velmi
snadno jest účastniti se v „díle
pro rozšíření víry,“ tak že nebude lze
kdysi před Bohem ospravedlniti ne
možnost). Rovněž mnohé milosti a od

pustky mají člověka k účastenství po—
vzbuzovati.

3.Kromě toho pomocije nutně
třeba.. Neběžíť pouze o podporu, které
misiím již založeným pro nové potřeby *)
nelo mimořádné okolnosti třeba,**) _nýbrž
dlužno podporovati též rozsáhlé podniky
několika společností misionářských, které
se snaží z rozličných stran do zemí středo
afrických vniknouti, aby tento veliký díl
světa světlem křesťanským ozářily.

Zvláště důležito jestlpro „dílo rozší
ření viry“ více a více se vzmáhající stě
hování se Evropanů do cizích dílů světa,
čímž ku př. obyvatelstvo Spojených států
severoamerických vzrostlo během 40 let
ze 17 na 50 milionů. Takovým hro
madným stěhováním usnadňuje se velice
šíření víry křesťanské i do nejzažších
končin tohoto dílu světa, nebezpečí a
obtíže misionářského života zmírňuje se
u značné míře, zřizují se křesťanské obce
s kostely, školami, nemocnicemi, semináři
atd., ba podporuje se velice zakládání
četných biskupství a klášterův. Ale proto
že bohužel v těchto věcech s katolického

stanoviska tak důležitých se nedostává

*) V Číně ku př. a též v Indii přihlásili se
na mnohých místech četní pohané ku přijetí kře
sťanství; tak povstanou tedy nové obce křesťanské,
jimž však opět větších podpor poskytnouti třeba.

**) Takové okolnosti jsou ku př. hlad a
jeho následky. Za nejnovější doby jsou tímto
zlým hostem navštěvovány zejména Arménie,
Mesopotamie, Persie, Schen-si (v Číně), Tonking
& Pondichory.
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náležité podpory a obezřelé jednotné
správy, poněvadž pak cizí díly světa
hlavně jinověrei jsou obydleny a jelikož
mnohé řeči a podřečí přistěhovalců i tam,
kde více katolíků pohromadě žije, vclmi
znesnadňuje utvoření katolické jednotné
obce, a konečně proto že styk s takými a
onakými vírami a náboženskými vyzná
ními vzbuzuje mnohem spíše lhostejnost
náboženskou, ba velmi často úplnou ne
věru, než aby pravá víra v nás byla
rozněcována, a mimo to úplné nevěře
zřizováním nevěreekýeh škol velmi se
napomáhá: každý uzná, že právě v těch
zemích, kde přistěhovalců evropských je
nejvíce, též „dílu pro rozšíření víry“
důležitá a neodkladná nastává úloha.

Kdyby s pomocí Boží a podporou
katolíků podařilo se církvi kat. v severní
Americe a Australii ku žádoucímu vi

tězství dopomoci, zajisté bychom se též
mohli nadíti, že četní pohané v Číně,
Japonsku, v západní Indii, Africe atd.
mnohem snáze na víru katolickou budou

obrácení než za nynějších poměrů. Naší
účinné podpory i v příčině náboženské
potřebují však též ony dvě provincie, které
od nedávna patří k mocnářství rakousko
uherskému, totiž Bosna a Hercegovina.

V těchto dvou zemích žije totiž dle
nedávného sčítání lidu 209.391 katolíků

mezi 949.048 jinověrců, z nichž jest
448.613 mohamedánů, 496.761. pravo
slavných "Řeků a 3426 židů. Katolíci
nečiní tedy ani pětinu všech obyvatelů;
poměr to zajisté velice nepříznivý! Bosna
byla do nedávna zemí, v níž se konaly
misie; vrchní správu měl apošt. delegát;
teprv v době nedávné zřízeny tam byly
vedle úmluvy mezi sv. Otcem a vládou
rakouskou některá biskupství. Než k úpl:
nému a zdárnému rozvoji života katoli—
ckého zbývá tam ještě mnoho a namáhavé
práce; tak mají katolíci posudvelmi málo
kostelů, a škol téměř žádných. A při tom
všem jsou tamnější katolíci zcela chudičci.

!

A přece, má-li kdy země tato míti urovnané
poměry, nezbytno, aby zavládl po celé
zemi pravý duch křesťanský a k tomu
především třeba kněží, dlužno zříditi ko
stely a školy. Jeho Veličenstvo náš mi
lovaný císař a král František Josef I.
dal dobrý příklad darovav velkomyslně
200.000 zl. na stavbu sídelního chrámu

a biskupského obydlí v Serajevě. Ale
jak mnoho ještě postrádá se v obou
provinciích! Tu má opět pomoci, a sice
vydatně a brzy pomoci „dílo pro rozši
ření víry.“ Pomoc jeho není důležitá
pouze ve vzhledu náboženském, nýbrži
v zájmu vzdělanosti. Kdo tedy dílo pod
poruje, nepodporuje pouze záležitosti sv.
náboženství, nýbrž koná též skutek
vlastenecký. Zajisté se tedy najdou
zámožní katolíci, kteří rukou ochotnou
dají něco na náboženské potřeby katolíků
bosenských. — Mimo to vřele prosíme
laskavých čtenářů, aby na Bosnu též
v modlitbách pamatovali.

4. Účast v „díle pro rozšíření
víry“ je Bohu velice mila a nad
míru záslužna. Sv. apoštolPavel na
zývá (Phil. 4, B.) Aquila a Priscilla,
prosté čalouníky, jakož i Evodiu a Syn
tychu, které ho z výnosu prací svých
podporovaly, svými spoludělníky a staví
jejich práci na roveň s apoštolskou prací
sv. Klementa. Tak tedy ti, kteří se „dila
pro rozšíření víry“ účastní, konají pravý
apoštolát: káží pohanům evandělium ústy
misionářů, křtí je rukama misionářův a
zachraňují od věčné záhuby duše krví
Kristovou vykoupené.

Praví-li sv. Dionysius: „Nejbohu
libější ze všech děl bohulibých jest, spolu
působiti s Bohem na spáse duší lidských,“
a ujišťuje-li sv. Řehoř: „Obraceti duše
jest oběť bohulibá,“ a dosvědčuje-li sv.
Hugo: „Neznám většího dobrodiní, které
Bůh člověku dáti může, než když mu
dopřává lidi ku pravé víře přivádětí,“ —
tož platí tato slova také o účastnících
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„díla pro rozšíření víry,“ neboť mo
dlitbou a almužnou jejich jsou ;
mnozí nevěřící a jinověrci ku
pravé víře přivedeni a docházejí
Spasení, kdežto byli by zatraceni.
Že tedy údové „díla pro rozšíření víry“
nejhojnějšího požehnání nebes pro život
časnýi věčný očekávati mohou, netřeba
zvláště podotýkati. Chceš-li tedy, milý kře
st'ane, domáhati se věčné spásy, pravím ?
ti, účastni se v „díle pro rozšíření víry.“

Jistý kazatel v Paříži zvolal jednou
ku svým posluchačům: _„Bratři! naše
věčná spása stojí na vratkých nohou a
potřebuje pevných podpor. Podporujme
je tedy modlitbou a dary pro misionáře,
podporujme naše spasení spásou nově
obrácených !“ Chceš-li, milý křesťane, na
hraditi mnohý promeškaný dobrý skutek, ,
naskýtá se ti k tomu příležitost tuto.
Chceš-li požehnání Boží svolati na sebe,
na příbuzné, na přátely své a všechen
svůj dům, na práce své a svá zaměstnání,
tož obětuj některý ten krejcar dílu tomuto.

Misionář jeden vypravuje toto:
Roku 1858. zuřilo v anamitské říši

kruté pronásledování křesťanův, které
zvláště na kněze bylo namířeno; nově
obrácení však se všemožně snažili, aby
je před pohany ochránili. Na začátku
října 1858. bydleli biskup Retord, jeden
evropský a tři anamitští kněží ve dvou
chatr'ěích, které jim divoši nově obrácení
v lesích vystavěli. Někteří z nich byli na
stráži, jiní pak přinášeli co den nějakou
potravu. Nadjiné obětava byla jistá stará
paní, která každodenně s některou
družkou svou přinášela potravu. Cesta,
kterou se jí bylo k nám s potravou
ubírati, byla velmi vzdálena a také ne
jista, poněvadž se tam zdržovalo mnoho
divoké zvěře, nejvíce pak tigrů. Nejdů
stojnější p. biskup tázal se jí jednoho dne:
„Nebojíš se tigrů, když k nám jdeš?“ —
„Ctihodný otče,“ vece ona, „kdybych za
jinou příčinou tou cestou chodila, neod

vážila bych se vyjíti z domu, ale proto
že se starám o vás, jsem jista, že Spa
sitel náš a sv. Panna nedopustí, aby se
mi co zlého přihodilo“ A skutečně se
jí nestalo nikdy nic zlého, ačkoliv za
tři měsíce, které jsme tam prožili, 17 osob
padlo tigrům v oběť.

5. Záleží-li nám na tom, aby
i nám byla sv. víra se svými
milostmi zachována, účastněmež
se horlivě „díla pro rozšíření víry.“

Ve Francii říkávají často: „Tím,
že podporujeme „dílo rozšíření víry“
v jiných zemích, zachováváme i pro
Francii milost' sv. víry.“ A je tomu
skutečně tak. Neboť právě tím, že někdo
pro sv. víru oběť přináší, učí se vždy
více se jí vážiti, ona pak zapoušti
v srdci jeho vždy hlubší kořeny. K tomu
přistupuje také zvláštní požehnání s hůry.
„Dejte a bude vám dáno,“ pravi Pán,
a „jakou měříte, takou bude i vám od
měřeno,“ t. j. těm, kteří ku rozšíření
víry přispívají, zachovává též Pán tuto
velikou milost.

6. Jaké oběti přinášejí jiní
pro rozšíření víry? Uvažmejen,
kolik katol. misionáři konají! Jakých
prací, námah a strádání třeba jim pod
stoupiti! Ba mnohdy obětují i vlastní
život pro spásu duší lidských. Též řády
ženské jsou za našich dnů ve všech
zemích rozšířeny a působí všestranně za
přeobtížných okolností v nemocnicích atd.
A jak by bylo lze pochopiti, že je kře
sťana katolického, kterýž nechce přinésti
ani tak nepatrnou oběť na modlitbě a

' almužně, jakouž se na něm doprošujeme!
_ Ale díky Bohu, přece jsou mnozí

katolíci mezi šlechtou i lidem, kteří za
rozšíření sv. víry se modlí a k tomu
přispívají, ba mnozí vyznačují se obě
tovností podivuhodnou! — „Nechci býti
horší mnohých jiných,“ pomyslí si snad
někdo. Nuže tedy čiň i ty die, sil svých.

(Pokračování)
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Duchovní hodiny,
poopraveny &natahnuty od 1-Libora Scholze.

(Pokračování)

Hodina devátá.
1. ato devata hodina uvádí nás do

prostřed všeho umučení Ježíše
Krista, do potupy, posměchu,

pohrdání Ježíše, jenž jako oběťsvé
l lásky a lidské zloby na kříži

umírá, uvádí duši naši na nejvyšší
vrcholjeho bolestí, kdy nevinný Beránek
Boží žalostně vola: „Bože můj! Bože
můj! proč jsi mne opustil?“ Rozvaž zde
křesťanská. duše, jak nevýslovně mnoho
trpí. On netrpí za *
sebe.Neboťjestsvatý
anejsvětější, ze všech
čistých nejčistší, bez
poskvrny a viny. On „

trpí za provinění ji- :
ných, trpí za nás, při- Ě
náší pro hříchy lidí „Ě
uraženě velebnosti Š :,

Božské oběť smíření "až
a zadostčinění, ja— 0%0
kou vlastně učiniti ,"

měl člověk, ale kte—
rou pro svou nedo
statečnost učiniti ne

mohl. Aby nás od hříchu a věčného za
tracení vykoupil, vyměnil slávu a ve
lebnosť nebeskou za bídný tento svět,
žije jen, aby od jesliček betlémských až
ku kříži pil kalich utrpení a umírá, ko
nečně přehroznou a přebolestnou smrtí
kříže. Takovému zadostčinění je rovna
také vina a trestu zločin. Ošklivý a
ohavný musí tedy býti hřích před tváří
Boží, když jeho jednorozený Syn tak
nesmírně trpěti musel, aby jej splatil.
Kříž, na němž Bůhčlověk trpí a umírá.,
jest mrzký účinek hříchu. V knize pře
hořkého umučení a smrti Páně stojí to
krvavou literou psáno, že hřích jest pro
kletý zločin, bezedné zlo.

fmá.

Ale ještě ' jine naučení slyšíme
s kazatelny kříže. Jakou nesmírnou cenu
musí míti před tváří Boží duše lidská,
když nebeský Otec jednorozeného Syna
svého, nejmilejší své dob-ro, vydal na
bolestnou smrť. Považ křesťane, za jak
vysokou cenu vykoupen jsi. Duše tva

takovou cenu, jakou Syn
Boží za ni zaplatil. Zachovejtedy
duši svou čistou a neposl—zvrněnou, za
niž Spasitel tvůj předrahou svou krev

S nejblah.
Pannou

vylití ráčil. Všecky
poklady a všecko bo—
hatství celého světa

nemohou se vyrov
nati ceně její.— Ne
poskvrň převzácný
tento drahokam špí
nou hříchu, nezašla—

puj obraz Boží do
prachu! A když po
kušení na tebe dotíra
a zlá žádost tě svésti

a zničiti chce, utíkej
se k Ukřižovanému.

0 viz, jak na tebe
patří s obětního svého oltáře, jak jest
pohled ten podoben onomu pohledu,
který padl na Petra, a v srdci tohoto
apoštola nejhoroucnější rozdmýchal oheň
lásky, že vyšel a plakal hořce. — Což
neslyšíš úpící jeho hlas, který i skalou
pohnul, že pukala? — — Milý kře
sťane! “řiatřicct let jsem pracoval a
trpěl pro tebe; proč mne pronásleduješ?
Já jsem pro tebe šel na smrt a do hrobu;
proč mne trápíš? Já. jsem tě miloval
až k smrti kříže; proč mne nenávidíš?
Já jsem pro tebe svou krev vycedil až
do nejposlednější krůpěje; proč mne
chceš znovu usmrcovati ? Můžeš-li slyšeti
slova tato a přece opět a opět zlovolnou
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ruku svou napřahnouti ku vraždě bratra,
ku vraždě Bohočlověka? Nikoliv, to
nemůžeš, to nesmíš, to neeheš. Z úst
tvých slyším, v srdci tvém čtu: Již
nechci hřešiti. Raději zemříti,
než hřešiti!

Jistý zbožný mnich prosil dlouho
Boha, aby mu zjevil, jaký skutek od
něho by mu byl nejmilejší. Po dlouhém
prošení a vytrvalých modlitbách zjev—il
se mu Kristus, Spasitel náš v oné podobě,
jak za onoho času na ramenou svých
těžký kříž na horu Kalvarii nesl. Mnich :
dlouho přemýšlel, co mu asi Pán tímto
obrazem říci chce, až se ho konečně
v pokoře o to tázal. Spasitel odpověděl: !
„Nemůže mi nikdo nic milejšího učiniti,
než když mi pomáhá tento kříž nésti.“

— „Pane můj a Bože můj!“ zvolal
mnich, „jak se to může státi?“ — Ukři
žovaný odpověděl: „Nos kříž tento v srdci
svém častým rozjimáním mého umučení.
— Nos ho v ústech svých povinným
díkůvzdáváním, že jsem za všecky lidi
trpěl. Nos ho v uších pilným a bedlivým
posloucháním, kdykoliv se o mém umučení
a o mé smrti mluví, čte neb káže. Nos
ho na ramenou svých stálým mrtvením
vlastního těla. Budeš-li takto se chovati,
uděláš mi to, co mi nejmilejšího.“ A mnich
zachoval se dle slov těch až do své smrti.

A ty bys, křesťane, nechtěl nápo
mocen býti Kristu kříž nésti? —

Odpověděv pak J ežíš, řekl: „Zdaliž
jich není deset očistěno? A kdež jest

jich devět?“ (Luk. 17, 17.) (Puig-nc.)

Svatá Notburga
patronka stužebných.
Návrat domů.

ilně a věrně sloužila Notburga

, C mnoho let na Rottenburgu.
&& Dosáhla zatím 48 roků a při
řjf)blížil se čas, kdy měla moudrá panna

uslyšeti slova: „Vzhůru, ženich
přichází!“ — Olej v lampč, totiž

svatost srdce, byl již dávno připraven.
A tak přišel rok 1313., kdy stihla ji
smrtelná nemoc. Notburga mohla s radostí
umírati; neboť svatý život jest nejlepší
přípravou ke smrti, nejúčinnějším lékem
proti její hrůzám a bolestem ano činí
ji snadnou a radostnou. Vždyť dobrému
[dítěti působí to největší radost, může-li
se z ciziny k milému otci a drahé matce
navrátiti.

Ve své nemoci zavolala jednou
Notburga svého pána, rytíře Jindřicha,
k sobě a přednesla mu zvláštní žádost
vzhledem svého pohřbu. Poněvadž
hřbitov sv. Jiří byl od. Rottenburgu
daleko, byly tam mrtvoly voženy, jak

se to na mnohých vzdálených místech
v Tyrolsku posud děje. Notburga žádala
tedy svého pána, aby, až zemře, mrtvolu
její na vůz položil a nechal voly jíti,
kam budou sami chtíti, a tam, kde se

: zastaví, aby ji pochovali. Nerozumná
zvířata měla tedy rozhodnouti, kde má
býti její hrobka a místo, kdy jednou
z mrtvých vstane. Mohla si světice něco
lepšího přati, než aby byla pochována
na katolickém hřbitově své farnosti?

Jak si tedy tuto zvláštní prosbu její
vysvětlíme? Mnozí svatí mužové si přáli,
aby byli pochováni na mrvíšti, což činili
z pokory srdce; považovali se totiž za

' velké hříšníky, s nimiž má se zacházeti
jako se zločinci. Snad i Notburga svou
prosbou totéž zamýšlela, přejic si, aby
ji volové zavezli tam, kam jejich přirozený
pud je vede„totiž do stáje nebo na
pastvisko.

Podívejme se nyní" na pohřební
průvod. Přiblížil se 14. říjen, kdy
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konečně nebeský ženich přišel a svou
panenskou nevěstu, dívku Páně, na
svatbu odvedl. Pán hradu ochotně udělal,
co si zesnulá přála. Položil její mrtvolu 
na vůz, dal zapřáhnouti pár volů, vyvésti
je za hradní bránu a pak je pustiti.
Jeden duchovní, Jindřich a_jeho nejstarší
syn jeli na koních, ostatní pak domácí
doprovázeli mrtvolu pěšky. Voli šli
nejprve s kopce dolů na silnici. Tarn
stálo množství chudého lidu, s pláčem
a nařikáním bědujícího nade smrtí nej
lepši dobroditelky a vdečně ji dopro
vázejícího k poslednímu odpočinku. Tyto
nářky byly nejkrasším zpěvem pohřebním
a slzy vděčnébo srdce nejsladší svěcenou
vodou nad mrtvolou svaté dívky.

Když voli sjeli se zámeckého vrchu
dolů, šli přes silnici ku proudu Innskému
a-přebrodivše jej, vystoupili docela suši
na druhý břeh. Průvodcové mrtvoly
dívali se udiveni na tento podivný tah
a jeli potom poněkud vzdálené od povozu.
Voli zatím přijeli až ku prvním domkům
v Jenbaehu, kde se zastavili a tiše
čekali, až k nim lidé stihli; potom opěť
sami od sebe jeli s mrtvolou silnicí
k Achenthalu. Když byli dojeli nahoru, ;
kde cesta k jezeru se sklání, odbočili
ze silnice, dali se na pravo a táhli
mrtvolu cestou k Ebcnu právě ke ko
stelíčku sv. Ruprechta. Tam stál rozložitý
košatý ořech, v jehož stínu si chvilku
odpočali. A když se nyní kněz spří
tomnými hotovil ku pohřbu, vjela zvířata
do kapličky. S úžasem dívali se okolo
stojící na tento nový div. Za malou
chvíli vyjela zvířata z kaple ven, ale
s prázdným vozem: rakev byla složena
před oltářem.

Při kostelíčku rupreehtském nebylo
hřbitova a obec neměla práva někoho
tam pohřbiti. Mimo to nedával Notburcc
ani vznešený rod a. stav, ani úřad, ani
bohatství nároku, aby byla pohřbena
v zasvěcené kapli. Avšak touto podivu

v
hodnou príhodou byl každý přesvědčen,
že Bůh sám chce, aby tam byla jeho
dívka pohřbena. A tak byla Notburga
pohřbena v rupreehtském kostelíčku
v Ebenu před oltářem na straně epištolní.
Že nerozumná zvířata nekonala tuto

cestu s posvátným tělem z nějakého
přirozeného pudu, uzná každý rozumný
člověk. Nezbývá tedy jiného, než že
tam byla někým puzena, a tomu také
skutečně tak bylo. Pán Bůh totiž u sebe
ustanovil, že své pokorné dívce zřídí
skvostný náhrobek nahoře v Ebenu.
A jako dal nerozumným volům pud,
aby jedovaté byliny od sladké trávy
rozeznali a sami sobě dobrou pastvu
hledali, tak i tentokrát jim dal pud jíti
k rupreclitskému kostclíčku. Vždyť sv.
poustevníku Pavlovi vykopali dva lvové
též po vůli Boží hrob na poušti. A nyní
je též jasno, proč sv. Notburga tak
zvláštní prosbu na zámeckého pána
vznesla. Pán Bůh totiž zajisté své dívce
oznámil, co s ní v Ebenu zamýšlí, že
ji tam pohřbenu míti chce, a řekl jí též,
co jí k tomu cíli činiti jest. A Notburga,
která vždy v pokoře a lásce vůli Boží
věrně vykonávala, vyplnila i tuto vůli
Jeho, ktorájí mělabýti jednou k veliké cti.

Právě tak dělala to i Panna panen.
Když jí anděl oznámil, že ji Pán Bůh
k největší důstojnosti Matky Boží po—
vznésti chce, neřekla ve falešné pokoře,
že nechce, nýbrž pravila: „Ejhle, děvka
Páně! staniž mi se podle slova tvéhol“
Notburgaji věrně následovala a po vůli
Boží vznesla na pány své prosbu Vzhledem
jeji čestného pohřbu. Zajisté je to zna
mením nejhlubší pokory, když člověk
při všech poctácli, kterými ho sám Bůh
zahrnuje, ne své cti, nýbrž jen vůle
Boží hledá, ji miluje, ji vyplniti neustále
se snaží.

Rytíř Jindřich a jeho průvodcové
byli dosti rozumní, aby poznali v po
divné příhodě při pohřbu chudé dívky
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prst Boží, znamení svatosti a vůle Boží,
aby sv. panna byla oslavována. Jindřich
chtěl též skutečně vůli Boží vyplniti a
dívku svou za svatou ctíti. Nejdříve
obrátil pozornost svou k místu, kde
Notburga v jeho zámku bývala — na
její ložnici. — Svatý život její posvětil
_jiždávno tuto komůrku na kostel; její
„bohumilé srdce bylo v něm oltářem,
její práce a láska ku bližnímu denní
obětí v něm, a její zbožná modlitba
vystupovala jako vonné kadidlo vzhůru
k nebesům. Tak mělo se po vůli Jin
dřichově i budoucně díti, jen že způsobem
mnohem vznešenějším. Nyní měl tam
důstojný kněz sám libou oběť Bohu
přinášeti. Pan Rottenburský dal komůrku
přeměniti ve stánek Boží, postaviti tam
oltář, ke cti Bohu a na památku Notburgy,
a sloužiti tam častěji mši svatou.

Tento zbožný skutek rytířův od
měnil Bůh “zvláštním způsobem. Neboť
když byl později Rottenburg dvakrát ;

: její, rytíř Rottenburský, postavil jí naohněm zničen, zůstala kaplička Not
burčina pokaždé neporušena, ačkoliv
měla střechu dřevěnou. Tak stála až do

roku 1600. Páni Rottenburští byli již
zatím vymřeli a hrad přišel do jiných
rukou. Kaplička byla proměněna v jí
delnu. Zbožný lékař Quarinoni dal ji
sice zas upraviti za modlitebnu, ale po—
něvadž zámek čím dále tím více pustnul,
neunikla ani kaplička zkáze;

Roku 1735 nezbyly z ní než holé
stěny; místo ní vystavěli lidé na zámecké
hoře malou kapličku, kterou možno až
posud viděti; stoji pod třešní aje tak malá,
že se do ní vejde sotva šest lidí; bohužel,
že zub času ani jí neušetřil, neboť již
se rozpadává. Ale za to stojí na zámecké
hoře v rozvalinách starého zámku znovu

zřízená kaplička Notburčina na místě,
kde dříve bývala ložnice sv. dívky.
Oltářc ku sloužení mše sv. tam není,
ale stojí tam socha sv. No'tburgy, vedle
níž jsou dvě menší sošky dvou tyrolských

dětí mučeníků, Šimona z Tridentu a
Ondřeje z Rinnu, mučených a zavra
žděných od Židů.

Jsou tam také dvě klekátka a stěny
ozdobeny jsou obrazy sv. Notburgy.

Mimo to dal Jindřich v Jenbachu

pod lípou, kde voli se sv. tělem odpo—
čívali, vystavěti malou kapličku a pověsil
tam obraz, na němž byl namalován
podivuhodný převoz přes Inn. Též dal
tam postaviti obětní oltář; oběti, které
by tam dány byly, měly náležeti ru
prechtskému kostelíčka v Ebenu.

Na tomto místě stojí až posud
kaplička.

Za třetí postavil Jindřich své dívce
náhrobní kámen. Je zvykem, že páni
napíší svým služebníkům, když vystupuji
ze služby, do-služební knížky vysvědčení,
byli-li a jak s nimi byli spokojeni. Též
Notburga vystoupila při své smrti ze
služby Jindřichovy a odešla do svého
domova, k milému Bohu. Posavadní pán

její hrobě v Ebenu náhrobek a napsal na
něm o její životě, smrti a podivuhodném
pohřbu, aby to všichni čísti mohli. Toto
vysvědčení její zůstalo na hrobě mnoho
let a bylo častěji obnovováno. Před
krátkým její životopisem napsal též
Jindřich vysvědčení své spokojenosti;
doslovně znělo takto: „Byl jednou rytíř,
který měl bohabojnou, zbožnou služku;
jméno její bylo Notburga a ta byla jeho
milou kuchařkou.“

Kdybychom o Notburce nic více
nevěděli, mohli bychom ji učiniti vzorem
všem služebným. Byla kuchařkou; tento
úřad vykonávala tak pilně, věrně, dobře
a ochotně, že její pán před celým světem
na její hrobě to dosvědčuje, a pokládá
se za šťastna, že ji může nazýv-ati svou
milou kuchařkou. Dále víme též, odkud
Notburga 'tuto pilnost, věrnost', ochotu
čerpala, totiž z dětinné bázně, aby Boha
neurazila. Nejprve tedy byla zbožnou



dívkou Páně a pak teprve „milou ku
chařkou“ svého pána. _

.Po našem rozumu měli by všichni
pánové svým služebníkům prvním do
mácím zákonem učiniti větu: „Boha
miluj a jemu služ!“ Neboť když se
pacholek neb děvečka Boha nebojí,
nevděčně a drze k němu se chová,
přikázaní jeho nedbá, co pak mají od
ní lidé očekávati?

Takoví pánové, kteří svým slu
žebníkům zabraňují Boha ctíti a sloužiti
jemu, jsou tedy bud' hloupí nebo ne
šlechetní, a nerozumějí vlastnímu pro
spěchu. K takovým lidem patřili z po
čátku i pánové Rottenburští, dokud je
neštěstí neučinilo moudřejšími. Škodou
však zmoudřeli a k tomu nemálo přispěla
též Notburga — jejich milá kuchařka.

Sedmistoletá slavnost'

na památku narozenin sv. Františka Serafinského.

ÍÍ prvních dnech letošního měsíce
* října bude se slaviti na mnohých

místech světa katolického zvláštní

avnosť na počest“ sv. Františka
v Serafinského. Dne 4. října bude

tomu právě úplných 700 let co se
sv. František Ser. v Italii, v městě
Assisi narodil, kdež i v 45tém roku
stáří po velice praeném a svatém životě
apoštolském opět dne 4. října (dle ně
kterých zpráv dne 3. října pozdě v noci) ;
zemřel, a tamtéž i pochován byl. Cetní
ctitelové sv. Františka zasadili se tedy
o to, aby se sedmistylctá památka na
rozenin jeho letos dne 4. října co možná
skvěle oslavovala. Za tou příčinou vydal
již minulého roku o vánocích v Římě ny
nější generál celého řádu Bratří Menších,
oběžný list, v němž oudy všech tří sv.
Františkem založených řádův oteovsky
vyzýval, aby se této oslavy svého zakla
datele horlivě ujímali. Pokud nám známo,
činí se i v Čechách a na Moravě na ně

kolika místech rozličné přípravy k této
slavnosti, zejmena pak zasazují se'd to
ctih. otcové Františkáni v Praze u Matky
Boží Sněžné a v čele jich důst. P. guar
dián Kazimír Adámek, aby seč jsou,.
důstojně tuto památku na svého svatého
patriarchu oslavili. Slavnost započne se,

„Škola B. s. P.“ 1882.

již v neděli dne 1. října večer, bude
pak celé tři následující dny trvati a
tudíž se dne 4. října večer ukončí.
Bližší program slavnosti uveřejníme
v příštím svazku, 3 nyní především
upozorníme na některé duchovní výsady
a milosti, jež nynější sv. Otec Lev XIII.
všem ctitelům sv. Františka Ser. již
propůjčiti ráčil, kteří se v dotčené pa
mátní slavnosti súčastní. S dovolením

sv. Otce vydala sv. kongregace římská
pro církevní obřady v záležitosti té již
dva dekrety, první dne 18. května 1881
a druhý dne 20. dubna 1882. Dle těch
dvou dekretů smí tedy každý kněz, jenž
během třídenní památní slavnosti v kte—
rémkoli chrámu Páně, prvnímu neb dru'
hému neb třetímu řádu sv. Františka

náležejícím, mši- sv. sloužiti bude, tuto
mši sv. sloužiti o sv. Fratišku Seraf.

Pontifikant pak, jenž dne 4. října v kte
rémkoli ze zmíněných kostelů slavnou
mši svatou sloužiti bude, smí všem pří
tomným uděliti papežské požehnání a
spojené s ním plnomocné odpustky. Dále
každý věřící, jenž během třídenní slav
nosti po vykonané sv. zpovědí a po sv.
přijímání navštíví kostel náležející kte
rémukoli z tří řádů sv. Františka a se

tam na úmysl sv. Otce pomodlí, získá
19
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plnomoené odpustky a je způsobem pří
mluvy i za duše v očistci může oběto
vati. Konečně kdo z věřících během
této slavnosti některý takový kostel
pouze navštíví a se tam na zmíněný
úmysl pomodlí, získá jednou za den
7 let odpustků.

Ze spolehlivých zpráv se dovídáme,
že zejmena v městě Assisi, kde tělo
sv. Františka spočívá, 'velikolepé slav
nosti konati se budou v měsíci říjnu.
Třídenní slavnosť bude se tam třikráte

po 'sobě v třech rozličných chrámech
s velkou okázalosti s]aviti. . Do Assisi

budou .z různých krajin vlašských i
četné průvody putovati, ku kterýmž se
již od delší doby potřebné přípravy činí.
Avšak nejen v Italii a v_jiných zemích
evropejských bude se dotčená oslava
sv. Františka konati, ale i na mnohých
jiných místech ostatních dílů světa, po
něvadž etitelové téhož světce, zejmena
pak jeho řeholní synové a dcery daleko
široko po celém světě jsou rozšířeni;
budeť to pravá světová oslava narozenin
sv. patriarchy Františka. Známo jest,
že sv. František Ser. tři řády založil, a
sice řád Bratří Menších, kteréž v Čechách
a na Moravě dle dvojího odvětví oby
čejně Frantíškány a Minority nazýváme.
Druhý řád sv. Františkem založený jest
panenský řád Klarisek, nazvaných tak
dle sv. Kláry, která se první pod du
chovní správu sv. Františka úplně ode
vzdala, a dle jeho návodu a pravidel
panenský řád “založila. Posléze založil
sv. František ještě třetí řád, který z po
čátku nazýván byl řád kajícníků, ne
dlouho na to, nazýváni byli oudové jeho
Terciarové, a tak až podnes ještě slují.
Rád Térciárů sestává z oudů obojího
pohlaví, kteří také dle jistých pravidel
sv. Františkem složených po křesťanské
dokonalosti touží, pravidla ta jsou však
poněkud mírnější než pravidla prvnímu
a druhému řádu předepsaná. Řád Ter—

eiárů dělí se Opět na dvě odvětví. Ně—
kteří oudové třetího řádu žijí totiž spo
lečně v domech řeholních a tvoří zvláštní

kongregace, jako ku př. ctih. Alžbětinky
nemocné osoby ženského pohlaví ošc;
třujíce, aneb jako ctih. Sestry šedé,
které nemocné v jednotlivých rodinách
navštěvují & opatrují. K druhému od
větví třetiho řádu sv. Františka náležejí
osoby obého pohlaví mimo kláštery a
kongregace ve světě žijící a život svůj
křesťanský dle pravidel sv. Františka
spravující. Údové tito nazývají se často
Terciárové světští, a počet jich páči se
až podnes po celém světě na tisíce a
tisíce. V mnohých zemích evropejských
a také zámořských jsou Terciárové
světští téměř ve všech různých stavech
společenských četně zastoupení." -VItalii
na příklad a také ve Francii vstupují
velmi často nejen rolníci, měšťané a ře
meslníci, ale i důstojníci vojenští, úřed
níci všeho druhu, umělci, učenci a spi
sovatelé, kněží světští atd. častokráte
do třetího řádu sv. Františka, aby tím
snadněji povinnosti stavu svého dokonale
vykonávati a si zároveň také hojnějších
zásluh pro budoucí život nasliromáždiii.
Jak veliké vážnosti tento třetí řád Sv.

Františka až podnes požívá, vysvítá
zřejmě i z toho, že \sám nynější sv. Otec
Lev XIII. od dávných let do řádu to
hoto jakožto úd zapsán a přijat byl.
A když později za arcibiskupa a kar
dinála byl povýšen, ustanoven byl také
za úředního obhájce .a zástupce téhož
třetího řádu u sv. Stolice apoštolské,
kterýžto úřad až do té doby .horlivě
zastával, když za papeže zvolen byl.

Panenský řád Klarisek míval také
v dřívějších stoletích mnoho klášterů
v Evropě a v jiných zámořských zemích.
V Praze na tak zvaném Františku za
ložila první takový/klášter blah. Anežka
Česká ještě za živobytí “svaté Kláry,
s kterouž i v přímém listovním styku



byla, a v klášteře tom skončila též
jakožto první abatyše svůj svatý život,
a sice v měsíci březnu r. 1282. Letos

tomu tedy bylo právě 600 let. Mnohé
kláštery klariské zašly v pozdějších
stoletích podobnými pohromami, jako
v Praze klášter blah. Anežky; přes to
všecko se jich však až podnes více
udrželo, ku př. v Italii, v Hollandsku atd.

První řád sv. Františka udržel se

však i nyní v dosti mohutném počtu a
síle, což patrně z toho vysvítá, že nejen
v Evropě četně jest rozšířen, ale i v Asii,
v Africe, v Americe a taktéž i v Oceanii.
Jediné v Číně ku př. pracují synové sv.
Františka nyní neustále v sedmi vikari
atech apoštol., v Oceanii na ostrovech
Filipínských mají celou provincii, v níž na
280 údů žije a na 134 far řídí a spravuje.

Synové sv. Františka pracovali a
pracují již od celých 700 let neustále
nejen v potu tváře, ale častokráte í
s proléváním krVe své ve sv. zemi, kdež
mimo jiné apoštolské práce i posvátná
místa s neunavnou péčí až podnes střeží. ; oslava bude.

__253—

Synové sv. Františka to byli a jsou,
kteří na jihu slovanském po celých
500 let, co národové tamní slovanští pod
tureckým jařmem lkali, víru katolickou
mezi nimi usilovně hájili a značnou
částku jich před odpadlictvím od svaté
víry zachránili. Za patrný důkaz, jak
mohutné duchovní síly řád sv. Fran
tiškem založený i nyní po sedmistyletém
trvání do sebe má, sloužiti může násle
dující ze zpráv úředních vyňatá po
známka. Ze řádu sv. Františka Seraf.

vybráno a ustanoveno jest svýStolicí
apoštolskou v době nyní celkem 48 arci
biskupů a biskupů, kteří jsouce do všech
pěti dílů světa vysláni, rozličné arci
biskupské a biskupské diecese řídí a
spravují. Všickni tito hodnostáři církevní
použijí zajisté milerádi právomocnosti
své biskupské a arcibiskupské, aby pa
mátku svého sv. patriarchy Františka
dle možnosti skvěle oslavili. Jest se tedy
vším právem nadíti, že letošní oslava
sv. Františka Serafinského pravá světová

J. Kř. V.

Proč sv. František, zakladatel Bratří Menších, Seraůnským sluje.

svatí Nového zákona velikou,
vroucí láskou se nesli k Pánu

a Spasiteli našemu Ježíši Kristu,
--1Synu Božímu, který, aby nás

všechny vykoupil a nám brány
slávy nebeské otevřel, nejen člověkem
se stal 9. 3310t nuzný, chudičký a pra—
covný život vedl, ale posléze také za
nás a za naše hříchy dobrovolně nej
ohavnější smrt na dřevěkříže podstoupiti
ráčil. Avšak život mnohých svatých není
nám tak dopodrobna známý, abychom
mohli naznačiti jejich velkou vroucí
lásku k Synu Božímu četnými a nápad
nými událostmi, ze života jejich vzatými.

V životopise četných jiných svatých a
světic Božích shledáváme opět, že ři
zením Božím některé jiné ctnosti kře—
sťanské zvláště vynikají, aby nám za
povzbuzující příklad a vzor v těchto
ctnostech sloužili. Rozumí se samo sebou

a jinak býti nemůže, než že i tito svatí
velikou, vroucí lásku ku Kristu, Synu
Božímu měli, že se i u nich jednotlivé
vzorné křesťanské ctnosti z lásky ku
Kristu Pánu původně prýštily; avšak
právě tento prvotní vznik vzorných ctností
jejich z lásky ku Kristu Pánu nemůžeme
my obyčejní křesťané mnohdykráte tak
poznati a proniknouti, jak bychom si
toho snad žádali, poněvadž o tom dosta

19*
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tečných, spolehlivých zpráv nikdy na
jevo nepřišlo.

Nuže, sv. František Serafinský jest
jeden zgch svatých, v jehožto celém
životě se právě veliká, nadobyčejná a ;
vždy víc a více plápolající láska ku
Kristu Pánu neustále objevuje. Ano,
láska jeho nadobyčejná ku Kristu Pánu
objevuje se nám v životě jeho takovými
zázračnými a až po jeho dobu nikdy
neslýchanými skutky a událostmi, kteréž
jediné všemohoucnosť božská působiti
mohla, a kteréž Hospodin Bůh na sv.
Františku hlavně za tou příčinou tak
zřejmé, patrné a, řekněme to přímo, tak
makavé “učiniti ráčil, aby sv. František
nejen souvěkovcům svým, ale nám všem
pozdějším za zvláštní, obdivuhodný vzor
a povzbuzující příklad lásky ku Kristu
Pánu sloužil.

Pro tuto svou nadobyčejnou, obdivu
hodnou lásku ku Kristu Pánu nazván
byl sv. František od samé sv.'Stolice
apoštolskéSerai'inským, a až podnes
se mu po celém světě katolickém tentýž
název s úctou uděluje. Serafinové čilí
seraíím sluji mezi devatero andělskými
kůry ti duchové čili andělé, kteří mezi
všemi ostatními kůry jsou nejvznešenější
a nejvyšší, a kteří nejen svými přiro
zenými vlastnostmi, ale také dary a mi
lostmi nadpřirozenými, zejména pak svou
vroucí a ohnivou láskou k Bohu nade

všechny jiné anděle a svaté vynikají, že
se jim žádný jiný v tom nevyrovná,
vyjmouc jedinou Matku Boží, nejblah.
Pannu 'Marii, která jest a zůstane na
věky královnou všech andělů a všech
svatých a tudíž i královnou všech Sera
finů. Jedna zbožná tradice, jejíž původ
udati neumíme, vypravuje nám, že prý
sv. František za odměnu za svou pře
velikou lásku ku Kristu Pánu obdržel

v nebi od Hospodina jedno z těch míst
mezi kůrem seraíinským, kteráž ná
sledkem vzpoury a. pádu andělův proti

Bohu všemohoucímu uprázdněna byla.
Avšak v životopise sv. Františka. vypra
vuje se zevrubně jedna obdivuhodná,
velmi zázračná událost, která nej-více
k tomu přispěla, že Serafinským nazván
byl a podnes tak sluje. O této tedy
události položíme zde zprávu poněkud
obšírnější.

Láska ku Kristu Pánu ukřižova

nému a touha po smrti mučenické z téže
lásky se prýštící vzplanula konečně
v srdci sv. Františka tou měrou, že Ho
spodin Bůh všemohoucí zcela zvláštním,
až po tehdejší dobu neslýchaným, ne
známým a velice zázračným druhem mu
čenictví touhu tuto jeho naplnil, aniž
jej ruka nevěrecká ze zášti a nenávisti
proti víře Kristově byla utratila. Způ—
sobem totiž nad míru zázračným stal se
sv. František Kristu, Synu Božímu, za
nás ukřižovanému tak velice podoben,
že v posledních dvou letech života svého
měl neustále na obou dvou nohou a

také na obou dvou rukou svých zcela
podobné živé rány, jako je měl Kristus
Pán, když před smrtí svou hřeby na
kříž byl přibit. A rány tyto na obou
nohou a rukou nebyly jenom neustále
živé a Otevřené, tak že\ často krvácely,
ale v každé z nich bylo viděti ičerný,
z masa vyrostlý hřeb, který celou ránu
od jedné. strany až na druhou procházel.
Hřeby tyto masité měly též na jednom
konci hlavičku kulatou, jako hřeby oby
čejně mívají, a na druhém konci, kde
z rány vycházely, byly špičaté a špička
byla poněkud zahnutá. Na obou rukou
nacházela se hlavička hřebů uprostřed
vnitřní části ruky, a špičku viděti bylo
na zevnější straně ruky. Podobně bylo
hlavičku hřebu viděti na svrchní části

nohy a špičku jejich na dolejší části nohy.
Mimo to měl sv. František ještě pátou,
a sice velkou, neustále otevřenou a často
kráte silně- krvácející ránu v pravém
boku svém, zcela podobnou sv. ráně té,
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kterouž měl Kristus Pán, když po smrti
' jeho sv. Longin kopím svým pravý bok
proklál, a z které se pak krcv nejsvě- :.
tější a voda prýštila. Tato pátá rána sv. ;
Františka byla velmi červená a podobala ;

, jmena ncvystižitelná láska jeho k po
Že sv. František Seraf. těchto pět ;

živých ran po celá dvě léta před smrti i

se velice jakési krásné růži.

svou neustále na svém těle skutečně měl,
a že i po smrti jeho na těle zůstaly, to
zaručeno jest tolika očitými a hodnověr
nými svědky, že kdo zdravý lidský rozum
má, platnost svědectví jejich nikterak
popírati nebude a nemůže.*)

Skutečnost těchto pět živých ran

zmíněná svědectví i jasnými výroky sv.

památku toho zavedla, že sv. František
pro svou seraíinskou lásku ku Kristu
Pánu ukřižovanému zázračně od Boha

byl jimi oslaven. Tato výroční slavnosť
padá vždy na den 17. září. Nuže, celá
událost“ sběhla se takto:

Dvě leta před smrtí svou, r. 1224
odebral se sv. František na vrch Al

verno řečený, kdež před několika lety
zbožný hrabě Orlando pro Františkány.
zvláštní klášter byl založil. Přebývaje
v tomto klášteře, počal sv. František
po svátku nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna) přísný, čtyrycetidenní půst
držeti na počest sv. Michala archanděla,
jehož svátek výroční na den 29. září
padá. Za tímto účelem zbudovali mu
Bratři menší maličkou celu na nejskry
tějším místě celého vrchu, a sv. Fran
tišek sám přísně zapověděl, aby jej
žádný nenavštěvoval a z modliteb jeho
před svátkem sv. Michala nevytrhoval,
vyjma bratr Lev, s kterým se někdy

*) Kdo by si přál svědectví tato blížeji po
znati, nalezne je snadno v proslulém, kritickém

' díle Bollandistův, a sice v „Acta Sanctorum,
Octobris Tomus secundus,“ pag. 648 et seg.

Í nější

'g Rozjímání tato rozněcovala čím dále

společně církevní hodinky modlival. Po
celý tento čas trval František na mo
dlitbách a rozjímáních. Nejhlavnější
předmět rozjímání jeho byl jako oby
čejně Ježíš Kristus ukřižovaný a ze

kolení lidskému, kteráž jej k tomu
přiměla, aby se za nás smrtí nejpotup

a nejohavnější ukřižovati dal.

tím mohutněji celou duši Františkovu,
tak že se neustále láskou ku Kristu

Pánu téměř rozplýval, a že po tom žá
dostí a touhou nejusilovnější neustále

: prahnul, aby od Hospodina tu milost
na těle sv. Františka zjištěna jest mimo obdržel, státi se mučeníkem z lásky

k ukřižovanému Synu Božímu. Trvaje
Stolice apoštolské, která i zvláštní vý- !
roční slavnost po celé církvi katolické na i

na těchto rozjímáních míval František
častokrát zázračná vidění, kteráž duši
jeho od smyslů tělesných tak odnášela,
že mnohdy bratra Lva ani nepozoroval,
když jej v určitou hodinu navštívil.
Okolo svátku pozdvižení sv. kříže, který
na den 14. září padá, stalo se pak, že
jednou .z rána, když opět tak toužebně
láskou ku Kristu Pánu ukřižovanému

prahnul, následující vidění měl. Objevila
se mu na obloze postava jednoho Sc
rafina, majícího šest ohnivým bleskotem
zářících křídel, který se nejrychlejším
letem s vysosti nebeské, přímodo vzduchu
Františkovi blízkému ubíral. Když pak
se postava serafinská již na blízku
ve vzduchu snášela, pozoroval teprv
František, že nejen jest okřídlená-, ale
že zár0veň jest ukřižována; neboť obě
dvě ruce své rozpjaté jakož i nohy
měla na kříži přibité, a šest křídel
svých měla podivným způsobem tak
rozloženo, že dvě nejvyšší křídla nad
hlavou svou měla pozdvižcna, dvou pro
středních rozpjatých k svému letu uží
vala, a že dvěma ostatníma křídloma
ostatní celé tělo své zakrývala. Vida

' postavu tu, žasnul nad ní František
\ velice, v duši pak jeho vznikla najednou
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jakási radcst', do které se zároveň i bolesť
mísila; neboť milostivý vzhled Serafina
tak zázračně a tak přívětivě se obje
vujícího vlzbuzoval jednak v srdci Fran
tiškově jakousi výstřední radosť, ale
pohled na jeho hrůzně ukřižovanou po
stavu pronikal zároveň srdce jeho jako
meč sbucitnou bolestí. Nebyl to vlastně
žádný anděl z kůru »seraíinův, který se
tuto v podobě seraiinské Františkovi
objevil, ale byl to sám Ježíš Kristus,
který tuto podobu serafa ukřižovaného
na sebe vzíti ráčil. Jak mile tedy Fran

tišek podobu serafa ukřižovaného z blízka
uzřel, dal mu Ježíš Kristus hned na sro
zuměnou, že se sice postava ukřižovaná
s nesmrtelnosti ducha serafinského ni

kterak neshoduje, ale zároveň mu také
vysvětlil, za jakým účelem se mu on
sám, Kristus Ježíš totiž právě v této
podobě zjevuje. Z objevené podoby se
rafa ukřižovaného měl totiž František

poznati, že dle vůle a uzavření božího
nestane se nikdy tím spůsobem muče
níkem jakými se jiní svatí stali muče
níky, když jim z nenávisti proti víře
křesťanské časný život násilně byl odňat,
ale že dle vůle a uzavření božího Fran

tišek zápalem své vnitřní lásky k Ježíši
Kristu ukřižovanému se má státi zvláštním

zázračným spůsobem podoben ukřižo
vanému Kristu Pánu t. j. že na jeho
těle skvíti se bude až do smrti pět
podobných ran, jaké zasazeny byly
Synu božímu když na kříž přibit a když
pak i jeho nejsvětější bok kopím byl
proklán, a že právě tyto živé rány pro
něho budou až do smrti zdrojem pře
četných bolesti a přehojného utrpení,
po němž z lásky ku Kristu Pánu tak
úsilovně baží. Když pak toto celé vi
děni'zmizelo, cítil František v celé duši
své uchvacující zápal lásky ku Kristu
ukřižovanému, zároveň však také po
zoroval, že na svých rukou a nohou
jakož i v pravém boku svém má živé

krvácející rány, zcela podobné pěti nej
světějším ranám ukřižovaného Syna Bo—
žího, jakož jsme je již svrchu obšírněji
popsali.

Tímto tedy zázrakem neslýchaným
odměnil Hospodin Bůh neobyčejnou úctu
Františkovu ku sv. kříži a jeho obdivu
hodnou lásku k ukřižovanému Synu bo
žímu; František stal se Ježíši Kristu
z lásky pro nás ukřižovanému tak ve
lice podoben, že mu sám Ježíš Kristus
živý obraz oněch svých pět nejsvětěj
ších ran zjevně do těla vštípiti ráčil,
kteréž na kříži pro naše spasení obdržel,
které i po svém slavném z mrtvých
vstáni v oslaveném spůsobu na nejsvě
tějšim těle svém ponechati ráčil, a s kte
rými se tam na pravici božské ve slávě
nebeské až podnes skví a_ na věky
skvíti bude. Z tohoto zázračného vyzna—
menání můžeme snadněji porozuměti,
že úcta a láska sv. Františka ku sva
tému kříži a ku Kristu Pánu nad míru

vysokého stupně dosáhla. Láska/tato
sv. Františka stála tuším na rovni s nej
čistší láskou nejvyššího kůru andělského,
s láskou totiž, kterouž se neustále nesou
svatí Serafinové k nevystihlé velebnosti
Hospodina Boha všemohoucího, aneb se
lásce té velice podobala. Tomu nasvěd
čuje ta okolnost, že Ježíš Kristus sám
sv. Františku při této příležitosti se zjevil
v podobě Serafa letícího a tato zvláštní
okolnost byla toho také hlavní pohnut
kou, proč sv. Stolice apoštolská svatého
Františka s er af in sk ý m nazývá.

Vštípením těchto pěti živých ran
do těla sv. Františka naplnil však
Hospodin Bůh. zvláštním způsobem i
přání a touhu jeho úsilovnou po smrti
mučenické z lásky k Ježíši Kristu
ukřižovanému. Vypravuji nám všickni
současní životopiscové, že tyto živé rány
velikých bolestí a mnoho utrpení způso
bily SV.Františku po celý jeho napotomní
život. Žil pak ještě dvě leta, ale po



—263—

celý tento čas byl rozličnými, a pře
těžkými nemocemi téměř neustále svítán
Dokavad jej nemoc na smrtelné lůžko
zcela nepřipoutala, nedal si oddechu a
neustále ještě lidu kázal. — Ano od té
doby co oznaky nejsvětější Krista ukři
žovaného na svém těle nosil, rozhojnila
se ještě více horlivost jeho pro spasení
duše, tak že po tom prahnul aby lidu
kázati a jej k pokání přivésti mohl.
Ale hřeby z ran na nohou vynikající
činili mu při chůzi tak velikých bolestí
a překážek, že nebyl s to vydati se
pěšky na cestu. I dal se tedy na-osla
posaditi, a pokud ještě tolik síly měl
aby se na oslu sedě udržel, projížděl
v průvodu několika svých bratří řeholních
města a vesnice, a neustále lidu 0 ne
výslovné lásce Ježíše Krista ukřižovaného

k pokolení lidskému kázal, aby jej ku i
' Od věku svého dětinského měl sv. Frankajícímu životu obrátil. Lidu to bylo

všude již dobře známo, že František živé
oznaky nejsv. pěti ran Krista Pána na
svém těle má. František je sice vždy
pokorně ukrýval seč jen byl, ale mimo
rány v boku svém, nemohl je tak za
krýti, aby je i lid často byl neviděl.
Celé davy lidstva hnaly se mu všude 
vstříc, každý jej chtěl z blízka viděti,
on pak sedě na oslíku kázal lidu a srdce

přítomných k životu kajícímu a k lásce :
Syna Božího rozněcoval. A když mdlobou
a bolesti již tak sevřen býval, že delší řeč
míti nemohl, opakoval lidu pořád slova
tato: „Ježíš Kristus, má láska, byl ukři—
žován.“ Lid naslouchaje se zbožnou zvě
davostí slovům těm, díval se s užasnutím
na tohoto velikého světce, jehož celá
zevnější postava byla již sama sebou
tak důrazné a dojímající kázání, že pouhý
pohled na chudičkého Františka nejen
srdce dobré unášel, ale i srdce tvrdé a
kamenné obměkčoval a do něho touhu

po kajícnosti a lásku ku Kristu Pánu
ukřižovanému okamžitě vzbuzoval. Stalo

se též nejednou, že Bůh všemohoucí

dotyčné živé rány sv. Františka roz
ličnými zázraky oslavoval.

Bratr Lev, který sv. Františka
s vrchu Alverna na cestě do Assisi dopro
vázel, zaznamenal jakožto očitý svědek
tuto zvláštní událost : Na celé té cestě

viděl totiž bratr Lev neustále, kterak
jakýsi překrásný, zlatě se třpytící a
čarovnýini barvami ověnčený kříž před
sv. Františkem pořád ve vzduchu se
vznášel. Kříž ten zůstal vždy nepohybný,
kdykoli se sv. František někde zastavil,
a pohyboval se pak teprv ve vzduchu
dále, když se František opět na cestu dal.
Nezmizel také dříve, než až František
v Assisi do fortny kláštera Matky Boží
andělské vstoupil. Tuto událost vykládal
si bratr Lev, muž dokonalý a v posu—
zování podobných duchovních objevů
nemálo zkušený, následujícím způsobem:

tišek vždy zvláštní, hlubokou úctu před
znamením sv. kříže. Před křížem se nej
raději modlíval, kdekoli na cestách svých
kříž sv. uzřel, klaněl se před ním Kristu
Ježíši ukřižovanému, a vyučoval a na
pomínal stále učeníky své, aby vždy
taktéž činili. Tato úcta rostla v něm pak
neustále pronikajíc celé jeho myšlení,
veškeré snahy a touhy jeho tou měrou,
že vším právem tak jako sv. apoštol
Pavel říci mohl: „Ja neznám nic jiného,
nežli Ježíše Krista, a toho ukřižovaného.“
Láska ku kříži a ku Kristu Pánu na
něm ukřižovanému _dosáhla konečně i
toho stupně, že jej Hospodin Bůh za
hodna uznal, aby pět- nejsvětějších ran
Ježíše Krista na jeho těle zjevně a ži
vými ranami bylo naznačeno, a poněvadž
Syn Boží přesvaté rány na kříži obdržel,
proto uděliti ráčil Františkovi i tu útěchu,
že se zvláštní, překrásný kříž neustále
před očima jeho zázračně ve vzduchu
vznášel a jej stále na cestě doprovázel.

A když pak sv. František dne
4. října 1226 v 45. roku stáří svou po



—264—

zemskou pouť šťastně dokonal a jeho ;
mrtvola ku pohřbu upravena byla, při- .:
cházely opět celé zástupy lidstva, aby ]]
ještě jednou aspoň spatřily, uctily a se
na jeho zázračné rány podívaly. Cetným
měšťanům Assisinským bylo zvláště do
přáno, že se na ně nejen z blízka dívati,
ale je ohledati a políbiti mohli. Mrtvola
sv. Františka byla pak před pohřbem
v slavném průvodu i do kláštera sv.
Kláry přenešena, aby také sv. Klára a
sestry její řeholní svému svatému zakla
dateli poslední úctu vzdáti, jeho zázračné
rány viděti a políbiti _mohly. Sv. Klára
dívajíc se na tyto rány pokoušela se o to,
jeden z masitých, černých hřebů z rány

' lásky roznítila!

vytáhnouti, nebylo jí to však možno.
I vzala tedy aspoň kousek čistého plátna
a na drahocennou památku namočila jej
v krvi z rány té se prýštící. I po smrti
své tedy hlásal sv. František zázračnými
ranami svými neobyčejnou, obdivuhodnou
lásku svou ku Ježíši Kristu za nás z lásky
ukřižovanému, a hlásají ji až podnes, a
proto Serafinským sluje. Kýž by mocná
přímluva jeho, při letošní sedmistoleté
slavnosti na jeho narození i srdce naše,
zejména pak srdce všech těch, kdo Krista
Syna Božího neznají nebo znáti nechtějí,
aspoň několika jiskřičkami této serafinské

J. Kř. Votka.

Konsekrace a nastolení
J".M. nejdůstojnějšiho biskupa. brněnského

Dra. Františka Sal. Bauera..

jsme svým čtenářům byli
“ : oznámili, byl nově zvolený a

„_ \ J. Svat. papežem dne 3. čer
' vence potvrzený biskup diecese

brněnské od J. Eminence kardinála
-. olomouckého v Olomouci dne

15. srpna za assistencí ndpp. biskupů
hr. Belrupta—Tyssaca a Dra-. Průchy na
úřad biskupský slavně posvěcen, a dne
3. září, na slavnosť ss. andělů strážných
má býti ve svém stoličném chrámu Páně
v Brně patřičně nastolen—Nepochybu
jeme, že nejen příslušníci brněnského
biskupství, nýbrž všichni čtenáři „Školy,a
že všichni ctitelé a přátelé nově zvole
ného nejd. p. biskupa v den posvěcení
na velepastýře vroucí k Bohu vysýlali
“prosbya blahopřání, nebo uznávají v něm
svého otce a pastýře, ochránce a vůdce
lidu křesťanského; v den však jeho slav
ného nastolení, kterým počne svůj
vrchnopastýřský úřad vykonávati, při

„.c

nesou mu v hold svou upřímnou lásku
a úplnou ochotu poslouchati jeho radám
i výstrahám. Nastolení nového biskupa
jest pro diecesi a pro celou vlasť událostí
předůležitou, může se porovnati s novým
sňatkem manželským, ve kterém vše má
býti nové, vše upřímno a u vzájemné
lásce a ochotě sobě oddáno. Nuže po
vstaňme v duchu jako přinášejíce hold
věrnosti a oddanosti novému biskupu
svému, synu národa našeho, a aby se
nám dobře vedlo pod žezlem jeho, svo
lejme na něj od Hospodina náplň darů
Ducha sv., aby v ochraněBohorodičky,
na nebe vzaté, a andělů strážných,
jimž celé jeho biskupské úřadování za
zasvěcené pokládáme, pásl šťastně a po
mnoho let dobromyslný náš lid moravský.

Zajisté všech nás jednosvorné jest
přání, co tak krásně vyslovil nadšený
pěvec vyšehradský (Václav Štulc) na
šemu biskupu na rozloučenou;
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Duch Páně vana ovládcj Tvou duši, ,
Tvým touhám žehnej — žehnej slovům, činům,
ať vše, co láska ždá i s hůry tuší,
Tvou láskou vzejde bratrům Tvým a synům.
Jet" mnoho díla, ježto čeká na Tč,
jeť šírá role a vlasť veliká je,
kde z Boží setby obilíčko vlaje,
a nebem plane ve stříbře a zlaté:

Duch Páně dej Ti ohněm Svojim plati,
by svítě korám, dolinám i pláním,
všem by, čím bývá milátkům svým máti,
byl otcem lidu stádei požehnáním.

, f,!
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domněle dobrého.

Duch Páně vanu, provázej Tč \'šady,
kam apoštolské ponesou Tě kroky,
by kde kdy staneš, Kristu zkvetly sady
a rajských zdrojův šířily se toky.
])uch Páně dej Ti dle svčtcova vzoru,
jenž od kolébky jasně září Tobě,
na svícnu v církvi zářit“ v každé době

a všem být vůdcem na nebeskou horu.
Duch Páně vana, silou bohatýrů
Tvou duši zjařuj ve posvátném boji,
by vítěz láskou v blahe'm nebes míru,
mzdy Kristem došel a koruny svojí.

Milodary b. Srdce Páně.

aždá doba má své zvláštnosti, každý věk jest,
řekl bych, ovládán zvláštními událostmi,
zvláštními názory a libůstkami, —- všechno
však může člověka vésti k jeho pravému cili.
Nemluvím ani o minulých s to 1etích,
minim tuto pouze nedávno uplynula léta, —
kolik tu již bylo zvláštností! Není tomu nic
dávno, jako včera, co byly v módě slav
nosti j nb i le j ní druhu přerozmanitého,
slavnosti upomínající na události vážné a
důležité, nezřídka však i všední a nepatrné,
dnes zalíbilo se klásti památné desky
na poctu toho neb onoho vynikajícího muže,
který vykonal mnoho opravdově aneb i jen

Zajisté nechceme kárati tyto obyčeje, vždyť jsou svědectvím
vděčného srdce, ba jsme jim rádi, any nás upozorňují na jiné pomníky, které
svrchovaný Bůh nám v životě našem klade, pomníky své neskonale dobroty a
pravdy svého slova: „Kde se důvěřují v Hospodina, na věky nebudou ohroženi,“ —
„Hledejte napřed království Božího a spravedlnosti jeho a to ostatní bude vám
přidáno,“ ——7,Proste a bude vám dáno“ atd., co v písmč sv. čteme. Co svět
světem stojí, zejmena však od přešt'astné doby, co zavládnulo v něm křesťanství,
činil Hospodin divné věci před očima národů a nepřestává až podnes mimořádně,
vedle obyčejných zákonů přírody a milosti, lidu věřícímu a jej pokorně a důvěrně
prosícímu své dary rozdávati, nepřestává stavěti si pomníky a památní desky
v srdcích svých věrných, aby tím více je přesvědčil o pravdách evandělických
a tím úžeji je k sobě připoutal. Všímáme si i těch na pohled malých milodarů
božského Srdce Páně, o nichž nás došly zprávy, a sdělujeme je ku křesťanskému
vzdělání všech ostatních čtenářů.

!

jl po delší dobu veliké bolesti snášeti a
všechna lékařská pomoc zůstala bez
výsledku. I byla od jedné přítelkyně,

Z Luže se nám píše: Jistá osoba
z Luže děkuje Marii Panně 'Filipsdorfskě
za pozdravení od bolení hlavy. Byloť



—266——

vybídnuta, by konala devítidenní po—l
božnost' k Marii Panně Filipsdorfské.
A vskutku po celých devět dní nemoc
se nedostavila, a jest osoba ta od té
doby úplně zdráva.

Z Meziříčí vzdává jistá “osoba
vřelé díky božskému Srdci Páně a Panny
Marie za vyslyšení prosby a vytrhnutí
z nebezpečného nedu—hu.

Z Vídně vzdávají manželé K.
díky božskému S. P. za uzdravení
71/2 roku staré dcerušky, kde již marna
byla všechna pomoc lékařská.

_Z Vísek. Jistá osoba děkuje bl.
Panně Marii Lúrdské za rychlou pomoc
v nemoci a úlevu v bolestech, čehož se
jí dostalo po krátké modlitbě k Panně
Marii Lurdské. —

Z Králic. Jak Božské Srdce
Páně štědro jest, a jak rádo prosícím
bohaté poklady své otevírá, poznali jsme
již častokráte a letos zvláště. V tísni
veliké utíkali jsme se k milostivému
Srdci tomu a pod ochranu blah. Marie.

oře širé, rozvlněné

jícen černý rozvirá, _
“chraň se, srdce, zhoubné vlny,
žití květ v něm umírá.

Spěješ k ní:, — snad svádí tebe
stříbro vodnich krůpějí? . . .
Okamih — a v propast letí
se vší krásnou nadějí.

Panny a důvěra naše nebyla sklamána.
Když již mizela naděje v šťastný výsledek .
jisté záležitosti, prokázala se mocná
ochrana nebes a záležitost ona došla
konce dobrého. Buďtež tímto vroucí

vzdány díky nebeskému pomocníku a
mocné orodovnici Marii Panně!

Z Hané děkuje jistá osoba Marii
Panně za vyslyšení v jisté záležitosti a
prosí za uveřejnění díku toho, jak to
byla slíbila.

Z N. L. u Příbrami vzdávají
matka s dcerou díky B. S. P., že se
dceři dostalo milosti dlouho na B. S. P.
žádané.

Z Čech. Jistý duchovní správce
vzdává díky B. S. P., Panně Marii a
sv. Josefu za to, že prosba jeho v jisté
důležité farní, záležitosti vyslyšení došla.

Od sv. Kopečku vzdávájistá
čtenářka „Šk.“ díky Marii Panně Ho
stýnské, jak byla slíbila, když pozdraví
se z nemoci prsní, kterou již po tři léta
byla ehurava.

može
Temný popěv těžké vlny
lahodí tvým myšlenkám? . . .
Není zpěv to spásy věčně,
ale ďábla lstivý klam.

K nebes bání upři zraky,
spásy zora kmitne ti,
krásy rajské něžné kouzlo
k tobě, srdce, zaletí.

Zprávy
Z Ivanovic na Hané. (Slav- |slavnosť, kterouž městečko Ivanovice

nosť svěcení sochy blah. Panny
Ma ri c L ú rd sk ó.) Může-li vůbec slav
nost' která velkolepou nazvána býti, pak
zajisté velkolepou musi nazvána býti

v neděli dne 2. července t. r. za pří
činou svěcení sochy blahoslavené Panny '
Marie Lurdské bylo konalo.. V neděli
dne 2. července t. r. přijel jsem a. se
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mnou na sta hostů cizích až z Brna

poledním vlakem do Ivanovic, jichž
jsem však nikterak poznati nemohl. —
Náměstí v pravém slova smyslu promě
něno v ozdobnou síň, jež v náruč při
jmouti má milou královnu svou. Dům
vedle domu i co do šířky i co do výšky
jedna příjemná zeleň, jeden pestrý květ,
jeden libý věnec; nápisy velmi významné
dodávaly náměstí zvláštního rázu. Zdálo
se mně, že písmena mrtvá „Zdrávas
Maria“ hlasitě mluví a prapory, jichž
právě 150 v národních vyvěšeno bylo
barvách, že šumotem svým roznášejí
do světa celého tu oslavu, kterouž bylo
národně uvědomělé a při tom nábožensky
smýšlející občanstvo Ivanovické chra
nitelkyni své a Matičce Boží důstojně
připravilo. Bych spravedlív byl v líčení
svém, bylo by mně podotknouti, který
asi dům vynikal nádhernou ozdobou
svou. Než zde jest mi ustati a mlčky
jen říci a doznati, že ve vyozdobování
domů na náměstí i občan

s občanem zápolil.

v ulicích

Nejzajímavěji však přece okrášlena
byla budova farní a radnice dvoupatrová,
s nichž krásné a mohutné vlály prapory
tříbarevné, rakouské a papežské; ale že
farní chrám Páně všechny budovy před
číti musel, nepochybuje nikdo. Vždyť
toť jest to místo, kdež usídliti se měla

královna naše, Matička Boží, na trůně '
oltářním v překrásné, v přeskvostně za
řízené kapli postranné.

Před kostelem samým zbudována
nádherná brána ve slohu gothickém,
kteráž v průčelí svém nesla velebný
kříž a pod ním nápis „Zdrávas Maria“
na modré látce bílými písmeny jemně
vyšitý. Vůkol nápisu toho vlály čtyři
národní prapory a stěny brány té opravdu
vítězoslavné modrobílými stužkami ovi
nuty a růžemi a věnci vystrkány. Druhá
brána, brána to chrámová podobala se
chodbě samými stromy přirozeně utvo

—.v

řené a prostora okolo chrámu jakož i
fary byla v pravý lcs březový přetvo
řena. Okna, výklenky, dvéře chrámové
vně i zevně, kazatelna, křestitelna, kůr
a všechny oltáře byly jako nevěsta
nejkrásnějšími květinami bohatě vyšper
kovány. Se čtyř věží chrámových vlály
až 13metrové prapory v barvách ná
rodních, rakouských a papežských zda
leka pozývajíce každého hosta k slav
nosti, jakéž jsem v pravdě ani v nej
větších městech Rakouska až dosud

účasten nebyl.
Kdo však dovede nyní popsati slav

nost' samu?

O 3. hodině odpolední téhož dne
dáno znamení výstřely z hmoždířů a
hlaholem zvonů, že nadešla konečně ta
radostná doba, na níž dle doslechu každé
dítě, každý stařec těšil se po drahný
čas. Důstojný pan kanovník olomúcký,
František Knap, rodák Ivanovický, při
stoupil se svou assistcncí a s ostatním
až z daleka sem přibylým duchoven
stvem k soše Panny Marie Lúrdské,
kteráž ze chrámu kněžími na nosítkách

baldachýnu podobných a velmi vkusně
vyozdobených vynešena byla před ko—
stelní bránu, aby byvši posvěcena ve
řejné úctě zbožných ctitelů mariánských
odevzdala se. Sotva že socha bl. Panny
Marie Lurdské posvěcením významu
svého byla nabyla, započal průvod, jenž
byl seřaděn takto:

Za křížem šla školní mládež se

svými pp. učiteli, na to škole odrostlá
mládež, za ní kráčel pěvecko-čte
nářský spolek“ Ivanovický „Velesla
vína, v jehož popředí praporečník
s vkusným praporem tříbarevným, maje
dva pobočníky stužkami tříbarevnými
označené vedle sebe. Za spolkem tímto
pochodem kráčel sbor dobrovolných ha
sičů taktéž Ivanovický se svými pp.
veliteli v čele a kráčel s vědomím tím,
že jest jemu čestnou konati stráž Ma
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tičce Boží. K veliké cti slouží sboru | tisíci a tisíci zbožného lidu přeplněné,
tomuto, že znamenitou na náměstí sto
jící sochu svého patrona, sv. Floriana,
dovedně“ ověnčil, prapory opatřil a vůkol
ní stříkačky své mistrně vyozdobené a
nářadí hasičské rozestavil. Za spolky
těmi šla hudba Ivanovická, již následo
vala řada 150 družiček jako andělé vy
strojených. A o těch zmínku jest mi
učiniti “zvláštní. Družičky tyto byly
v bílých stejně sestřížených šatech s blan
kytnou stužkou přes sebe přehozenou,
na nížto dvě z pomněnky a poupat rů
žových uvité kytičky vyjímaly se tak,
jako ty milostné oči Marie Panny, které
láskou a milosrdenstvím plají ke kaž—
dému, kdož k ní se utíká. I vjich ka—
deřích táž kytička upravena. V rukou
pak nesly bělostný růženec a svíci touže
kytičkou ozdobenu. Těch bylo 114 a
nosiček bylo 36, kteréž právě jako ony
úplně stejně přistrojeny byly, souhrným
a spolu významným počtem tedy 150.
Celý to růženec živý, růženec ze samých
družiček dle velikosti nad míru krásně
sestavených. Za dozoru sl. učitelky krá
čely jako praví andílci v postavách
lidských tak zbožně, takvzorně, že jich
pozorovatelé samou radostí nad jich
vkusnou úpravou zplakati museli.

Za družičkami šli ministranti s ko—

stelníky a korouhví nosičové, pak dů
stojné duchovenstvo, čestná přísluha a
velcdůstojný pan kanovník Knap a
za ním teprva vždy od čtyř družiček
k tomu cíli již zvlášť určených střídavě
nesena socha bl. Panny Marie Lurdské,
při níž jakožto strážcové tohoto vele
vzácného daru a pokladu dva duchovní
šli. ——Za sochou kráčel sl. výbor Iva
novický se svým velectěným předsta
venstvem, jakož i sl. výborové se svými
představenstvy ostatních osad přifaře
ných, za kterýmiž šel ostatní lid.

Náměstí, kteréž bylo velmi bohatě
osvětleno, a ulice s náměstím sousedící, _

podobaly se rozvlněnému moři, kteréž
však, jakmile za zpěvu „Tisíckrát po
zdravujeme Tebe“, hudby a střelby
průvod se hnul, tak se ztišilo hned, že
kromě obdivování oné převelebné ne
beské sochy Matičky Boží, vroucného
štkaní a modlitby nebylo jiného slyšeti
slova. A v skutku, nepřeháním, nýbrž
čistou pravím pravdu,
na všecky velmi hluboký učinila socha
ta dojem; neb v očích mužů jinak
otrlých viděl jsem mnohou upřímnou
slzu radosti a dojmu náboženského.
Zkrátka viděti průvod ten a neplakati,
bylo by řídkostí velkou.

prav1m-h, ze

Celý tcn průvod nyní vylíčený po
hyboval se zástupy lidu, kteří nemohše
se sami průvodu súčastniti jako stěna
špalírem stáli a. velmi vzorně se chovali.
— Po průvodu náměstím okolo svatého
Floriana vnešena socha do kaple, "kteráž
tak výtečně cizozemskými květinami
ze zahrady panské vyozdobena byla,
že oltář a nad ním skalní jeskyně se
svými růžemi a břečtanem ovinutá jako
v nějakém háji se vyjímala, nad nímž
pak hvězdnaté nebe klenbu tvoří. —
Na to socha s nosítek snešena a od míst—

ních duchovních do skalní jeskyně nad
oltář umístněna, před ní pak socha
šťastné Bernardiny postavena. Nyní za—
počal řečniti důstojný p. 't. p_an převor
Rajhradských benediktinů spůsobem pro
posluchače tak velmi lahodným a milým
a přesvědčivýmoPanence Marii Lurdské,
že skončiv kázaní své slovy: „Pod
ochranu Tvou se utíkáme svatá Boží

Rodičko“, mohl slyšeti to upřímné od po
sluchačů díkůvzdání „Pán Bůh zaplatí“
—_Po kázaní odebralo se duchovenstvo

od hlavního oltáře do kaple Lurdské;
a když od duchovenstva a družiček
jakož i od veškerého lidu v kostele i
mimo něj se nacházejícího zápěna za prů
vodu hudby líbezná píseň „I-Ile, z Lurdv



ských skal jak září trůn nebes královny“ ;
Jí čest, a z zbožných tváří nech vděku
píseň zní: Zdrávas, Zdrávas, zdrávas
Maria! _ Tu zdálo se nejinak, než že
dojmy tou písní vyvolanými a zbož
nými pocity lid ani lkáti nepřestane.
Píseň ukončena modlitbou, zapěno „Te
Deum laudamus“, kteréž íigurálně tak
Výborně sehráno, že nejeden slzy s očí
setřev opět je v očích měl; velmi dojemné
bylo i to, když družičky všechny chva
lozpěvem Ambrozianským mocně jsouce
uchváceny všecky své svíčky Panence
Marii v oběť jsou kladly, svatý kříž
vroucně líbajíee.

Nato veledůstojný pan kanovník
uděliv svaté požehnání slavnost ukončil
s tím zajisté přáním, aby zůstala v srdcích
obyvatelů Ivanovických i hostů přes
polních slavnost“ ta pomníkem neodola
telným, pomníkem vděčnosti
k Matičce Boží věčným.

Než však ukončím zcela popis svůj,
nemohu opomenout zvolati : Dobrá, štědrá
rodine Knapova a přízni Vaše blizší i

a úcty

vzdálenější, o nížto dosleehnul jsem, že
jste tu převelebnou 11/2 met. vysokou
sochu bl. Panny Marie Lurdské i s Ber
nardinou v ceně 500 zl. městečku zjed

jJste Matičce Boží v
? zbožném připravili.
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nali, oltář velevzácnými svícny v ceně
přes 100 zl. ozdobili, kapli velevzácnou
malbou, novou mramorovou dlažbou a
zábradlím vkusným obdařili, přijměte
vy všickni dobrodincové, jichž jména
potají zůstati mají, i se svým velepeč
livým, ozdoby chrámu dbajícím, důstoj
ným panem farářem D. Kubíčkcm, jakož
i s jeho neunavně činným fundačním
kaplanem, Antonínem Bártkem, kteřížto
dle došlých mne zpráv celý Boží čas
na ozdobě chrámu a celého náměstí

pracovali a o výtečný pořádek, vkusné
vystrojení družiček a vůbec 0 skvělý
zdar slavnosti té všemožně se starali,
přijměte i s těmi družičkmni, jež ma
minky tak hezky ošatily a otcové jejich
tak veliké oběti přinesli, přijměte vy
stateční a uvědomělí občané Ivanovští,
kteříž jste jakýmkoliv spůsobem slav
nost' tu zvýšiti a zvelebiti snažili se,
přijměte to ujištění, že na přímluvu
Panenky Marie Lurdské požehnání Sy—
náčka Jejího nad vámi všemi a nad
celými Ivanovicemi a jich okolím vzná
šeti se bude za tu čest“a oslavu, kterouž

městečku svém

V měsíci záři
modlelne se za velikomyslnosť, jaká sluší ctitelům božského

Srdce Páně.

! elikomyslnosť jest hlavní známkou pravého ducha Kristova, které však

vlvju
křesťany

s pok0r0u křesťanskou; tatoť jest docela něco jiného.

mnozí křesťané neznají. Každý ví dobře, že pokora jest naší povinností,
< neboť vloudí-li se do srdce marná. sláva, žalují na sebe, že chybili.

Ale mnohem více jest těch, kteří by se měli vyznati. pro svou málomyslnosť,
že zapomněli veliký cíl, k němuž nás Bůh určil. Málomyslnosť velmi se mezi

s1rí, mnoho zachvacuje duší. Nesmíme však tuto málomyslnosť měniti
V srdci křesťana, jako

v božském Srdci Páně, spojena jest pravá pokora s božskou velikomyslností.
Nejkrásnější příklad pokory a tichosti dal nám Spasitel náš. Ponížil sebe

samého stav se poslušným až ke smrti kříže. Dobře mohl tedy říci: „Učte se
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ode mne, nebo já jsem tichý a pokorný srdceml“ Pokorní tedy máme býti, ale
nesmíme býti zároveň málomyslni, nesmíme ztráceti zmužilosti zvláště nyní v času
boje. Pokora a velikomyslnosť či statečnost dají se dobře srovnati. Kristus Pán
byl pokorný a přece při tom zmužilý, velikomyslný. Sv. Pavel byl pokorný a
přece nebyl nikdy málomyslným, nýbrž byl statečným apoštolem. Nuže tedy hleďme
vedle pokory v srdci svém vypěstovatí statečnost, zmužilosť, velikomyslnosť, jaké
nám v největší míře jest třeba.

„Jestliže vás svět nenávidí, praví Spasitel, věztež, že mne před vámi
nenáviděl.“ Na Krista musíme tedy hleděti v pronásledování, V boji proti světu.
Kristus byl od světa tupen, nenáviděn, posmíván, pronásledován, pohanům vydán,
byl ukrutně umučen. A jak přijal to všecko Syn Boží? Snad byl málomyslným?
O nikoliv! Dobrovolně vzal na sebe muka, s nebeskou trpělivostí nesl kříž, žádné
slovo netrpělivé nevyšlo z úst jeho. Ejhle, jaký vzor nám ku následování!

Pohleďme na sv. mučeníky._Ani mocí, ani lstí, ani dobrotou, ani ukrut
ností nedali se svésti a statečně stáli při Kristu. Pohleďme na nesčíslné novo
obrácené v Indii, v Číně, v Japonii, kteří pro víru nejhroznější snášeli muka.
Následujme těchto statečných duší ve stálém boji proti světu a lákání jeho. Ať
si přijde na nás cožkoliv, bojujme zmužile pro Boha, pro duši a patřme na Spa
sitele, jenž za nás boj na kříži dokonal. Patřme na ty statečné křesťany, kteří
v boji proti světu zvítězili. Oni budou nás chrániti a brániti a pomohou nám
ku Vítězství.

S tímto životem není všecko ukončeno; tam za hrobem čeká nás'rodměna.
Myšlenka na tu odměnu musí nás v boji mocně povzbuditi, abychom nezmálo
myslněli. Vzpomeňme si často na onu korunu, jaká nám přichystána jest, ba již
zde na zemi nalezá statečný bojovník Kristův krásnou odměnu.'Bůh mu žehná,
žehná mu v majetku, dává mu zdraví, štěstí, pokoj a radost srdce, pokoj svědomí.
A tato radosť jest předtuchou nebeské blaženosti. „Blahoslavení, kteří trpí pro
spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské. Blahoslaveni jste, když vám
zlořečiti a protivenství činiti, a všecko zlé o vás lhouce mluviti budou, pro mne:
radujte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích.“ Tak slíbil nám Kristus a
on jest v plnění svých slibů věrný.

Takové statečnosti jest třeba všem členům apoštolátu modlitby. Aj! proto
tedy církev sv. každodenně při mši sv. skrze ústa kněze napomíná nás volajíe:
„Sursum cordaI“ Vzhůru srdce! Dítky Boží, nezapomeňte na povinnost svou.
Bojujte statečně, doufajíce v odplatu věčnou.

Modlitba. O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny' obětují
Tobě všecky modlitby, práce a utrpení toho dne se všemi úmysly, ve kterých
se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za tu milost, aby sluhové
Tvoji poznali vznešenou hodnost, jakou jsi je obdařil. O Ježíši, jenž z nás své
bratry a údy těla svého učiniti ráčil, vlej do srdce našeho city nesoucí se za
vznešeným povoláním naším. Amen.



Apoštolát modlith čili společnost přátel Ježíše Krista.

Říš Měsíc září 1. I'. 1882.

Za velikomyslnost, jaká sluší ctitelům božského Srdce Páně.

rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!

orodujtc za nás !
Dne Obzvláště ale odporučujc se:

1. So. Jiljí, 019.900: Obnova v úctě božského Srdce Páně.
Apoštolát modlitby by se více vzmáhal po světě křesťanském.

9. Sv. Stěpcína., krále Uli. 1038: Země koruny svato-Stěpánské.
Duchovní cvičení duchovenstva světského i řeholního. 4 rodiny.

3. Sv. andělů strážných: Úcta k sv. andělůmstrážným a díky
za vši ochranu lidem poskytnutou. Za útěchu srdce v jedné
duchovní záležitosti. Biskup brněnský a jeho diecesáni.

4. Sv. Rosalie, p. m. 1160: Křesťanské panny by si vážily čistoty
v myšlenkách a žádostech, řečech i skutcích. Zapuzcní po
horšlivého života. Za osvícení syna a navrácení jeho rodině.

o. Sv. Vavřince Just., bskp. 1455: By náboženství ve školách a
u vychování bylo opět základem. Na úmysl jednoho kněze.
Zdar spolku sv. dětství Páně. Zdar knihtiskárny benediktinské.

6. Sv. ll./[(Lglla,op. 6'55: Katolíci na Rusi a jich duchovenstvo.
Zemřelý kněz, jenž pracoval na obrácení Ruska. By 16 bi
skupských stolic na Rusi v brzku obsazeno bylo. Starý otec.

7. Su. Reginy, _p. m. 251: Horlivosť v modlitbě a důvěra v ni.
Vyslyšení v důležitých prosbách. Biskupský seminář. Novic.

. Narození Pan—ny JIarie: 'Ucta, důvěra a láska k Panně
Marii. Císař a král náš se svými rádci. Poutnická mista Ma
rianská po celém světě. Poutníci v tomto měsícina Vranov putující.

9. Sv. Gorgonía, m.: Misie tuzemni iza mořem. Povolání ke stavu
duchovnímu, zvláště k misiím. Odprošení Rodičky Boží za vši
nedůvěru a ncúctu. Polepšení nczdárného syna. Za dar čistoty.

10. Jména Panny ilia-rim Družstva Marianská. Horlivosť v modlitbě
růžencové. Vyslyš božské Srdce Páně ctitele Mariánské. Nc—
mocnice a sirotčince. Vychování dítek ve třech rodinách.

11. Sv. Pulclzem'e,1). 453: Svornost a snášelivosť křesť. v rodinách.
Zdar lékařům nejen slovem, ale i skutkem křesťanským.

12. Sv. Valeriana, m.: Vojsko naše a jeho duchovenstvo. Ustavy vy
chovací vojenské by více dbaly na povinnosti náboženské. Svěcení
neděle 11vojska. Kandidát bohosloví. Nemocný bohoslovec.

[
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Oclpustky100dnízadobréčinykonanénatyúmysly.

Pi'ipojiž každý k ůmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Sv. Michale archanděle, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,

(
(

oL—n —————--—„_ — --——--- —— „-ng

“')
i
,)

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě!
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve!
kterých se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují zai
tu milost', aby sluhové Tvoji poznali vznešenou hodnosť, jakou jsi jei
obdařil. O Ježíši, jenž z nás své bratry a údy těla svého učiniti ráčil, vlej ;
do srdce našeho city nesoucí se za vznešeným povoláním naším. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši

aso'IIIaunlsaloa“qaouooman“u_popsdguj
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Ježíše Krista.

' tři—*" %;Měsíc září 1. P. 1882.

Za velikomyslnosť, jaká sluší ctitelům božského Srdce Páně.
Dne Obzvláště ale odporučuje se:

13. Sv. Notbav'gy,p. 1313: Služebnictvo. Ctnosti je zdobící, zvláště
věrnost, poslušnost, pracovitost azbožnosť.Služebné práci hledající.

14. Povýšení sv. kříže: Ueta sv. kříže doma i v poli. Soužené matky a
ženy. Aby všecky úmysly jistého muže k slávě Boží směřovaly.
Sťastné pořízení v jisté záležitosti. Uzdravení na duchu i na těle.

15. So. Cíypm'ana,m. 258: Sv. Otec náš a snahy jeho v obrácení
Východu. By jej Slované západní podporovali modlitbou a oběťmi.

16. Sv. latdmz'ly, patronky zeměčeské 927: Matky a vdovy. Chrám
sv. Ludmily. Horlivá úcta sv. dědiců našich po vlastech česko
slovanských. Za dar moudrosti ve správě duchovní. 1- matka.

17. So. Hz'ldqjardy,abat. 1179: Ucta bolestné Rodičky Boží na její
místech »poutnických. Za návrat zdraví osobám v povolání obtí
ženým. Sťastné vyléčení neduhu. Kněz s nebezpečným neduhem.

18. Sv. 'l'oma'še z Vg'llammg/1555: Studující mládež by dbala po
vinností svých. Skoly národní a jich učitelstvo by více vedeno
bylo zásadami křest'. Zdar hodným učitelům v jich povolání.

19. So. Januarz'a a spol., m. 305: By překonán byl nedostatek du
chovenstva. Povolání hodných jinochů do stavu řeholního.

20. SuEustacht'a a spol., m. 120: Kazatelé slovanští. Katol. církev
v Bosně a Hercegovině. Požehnání Boží podniku katolickému.

21. So. Matouše, apošt. P.: Za ducha apošt. vrchním pastýřům našim..
Nedávno nastolení biskupové rakouští. Dík za šťastnou pouť.

22. So. „Mau-rtecha spol., m. 330: Návrat rozkolných do kat. církve.
Překonání obtíží u vyjednávání se sv. Stolicí. Horlivosť modlitby
na tentýž úmysl. Odvrácení zlých myšlenek a pokušení.

23. So. Tekly, p. m. v ]. stol.: Sv. Otec náš. Osvobození od zlých
náruživostí. Touha po ctnostech křesťanských. Syn bohoslovec.

2.4. Squarom'íra, ZJSÍFP.m. 1046 : Chlapecké semináře biskupské
v Cechách a na Moravě. Zdar v jistém podniku. I—Iojnějšía
hodnější užívání sv. svátostí. Duše v očistci. Manžel opilec.

25. So. Paoýí/ca,řek. 1721: Bratří a sestry naše z vlasti vystěhovalí.
“Bynepřišla na zmar víra jejich. Obětavost' duch. pastýřů tamních.

26. Sv. Justz'ny,p. m. 304: Tisk kat. by našel odběratelů a pod
porovatelů. Horlivosť v poslouchání slova Božího. Mladý učitel.

27. So. Kosma a Damiana, m. 3 03: Misie bulharské, zvláště chrámy a
školy jejich. Kněz s nebezpečným neduhem. Apoštolát modlitby.

28. Sv. Václava, patrona českézemě935: Duchovenstvo v zemích
koruny sv.-Václavské. Ucta sv. dědiců našich. Zpovědníci na
poutních místech. Duševní pokoj jisté děvě. Tři děvy v klášteře.

29. Sv. Biče/lala, arc/Land.: Spolek sv. Michala na rozšíření víry sv.
Muži v náboženství neteční. Potlačení nečistých myšlenek. Těžce
nemocní rodiče. Uzdravení sestry. Těžce nemocný bohoslovec.

30. So. Jarolíma, ofr/c. ač. 420: Vysoké školy a jich učitelstvo.

W\
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Osvícení Duchem sv. mužů učených. Zemřelá sestra.. 1- bratr.
Všichni v tomto měsíci v Pánu zesnulí údové katol. bratrstev.

íL “
-. v \

Přípojiž každý k“úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Knihtiskárna rajhradských benediktinů v Brně.—
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— ' v r ' r ;" " I z ,sVatý FrantIsku DLouhe, sLastno & sLaVy ano palmVnnI!

Věnování-se Panně Marii.
* . „ _gěnují svůj život tobě, ; Práce. svoje konat spěji;

- .>_ , V , „ , . , , v ..
„ %„ěPmn'lokrásna! v kazde době . Marmnskc plsně pěJl

„\'v'i'b/J _ . , . .,
3% Volatl chol vroucně sobě: (_)sldvuJě krasu Joy:

Maria, zdrá, % bud'! Maria., ždráva buď!

K tobě srdce má vždy plane; i Když mne trud & strasti kruší,
Tělo mě když z rána vstane, Vniterný můj poklid ruší,
Volám k Panně milované: Obracím se k tobě v duši:

Maria, zdráva. bud'! Maria., zdráva, bud'!

Když se „Anděl Páně“ zvoní — \ Když se chýlí ku večeru,

Jest to stálá hudba o ní —--- ! K loži SVČIIIIIkdyž se beru,
Volám v chválu tísíceru:Z úst SžLl'l'lýCl'lhned pozdrav roní:

. , _l . . , !

Mana, zdráva bud! l\f[arr1a„zdrav-a bud!

Když pak sml'tka počne tlouci,
.Podmanit chce tělo mroucí,

__Tonžím zvolať z hrudi vroucí:
Maria, zdráva bud'!

__.____ _v__._-..__“:>—AQQ? V“""íf „. „__ . _
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Křesťanská poěetniee pro dospělé školáky.
(Pokračování)

šípu—%“;VIII. Jednotka samospásitelná.
" šrotože každá věc tohoto světa

, . tétéž doby jen jednu toliko
| bytosť a přirozenost míti může,
“já“)jest nutnost' očividná a zřejmá.

Na př. pes není a nemůže býti
spolu koněm ani kapr spolu orlem.

Každá věc jest tím, čím právě jest a
nemůže býti spolu opakem. Jsi—lina př.
ty milý čtenáři mlád či stár, behat
neb chud, zdráv neb neduživ ——to
nevím, ale tolik vím, že nejsi a nemůžeš
býti dítě a spolu též stařec, zdráv a
spolu churav, behat a spolu žebrák,
jedno vylučuje druhé — není-liž pravda?
A kdyby ti někdo chtěl namluviti, že
pes a kůň, kapr a orel, kámen a ořech,
zlato a křemen, zdraví a nemoc, radosť
a žalosť, česť a hanba atd. to že je
jedno a totéž, poznáš zajisté ihned
s kým mluvíš, — že má o kolečko více
nebo méně. —

Podobně — jdeme—lidále — co jest
pravda, jest pravdou, a co lež — jc
lží a nemůže nikdy pravda býti spolu

"l“ot'

jasné — tak jako jest jednou jedna od
věčnostijen jedna a nebude na věky
dvě. Ani sám Bůh nemůže jinak.
Ba. více; pravda a lež nebudou nikdy
totožné, poněvadž jsou sobě navzájem
nepřítelkyně na věky nesmířlivé a ne—

lží ani naopak lež spolu pravdou.

snášenlivé, nenávidíce sebe tak, jak oheň
vodu, jako tma světlo . . .

„Ale k čemu o tom ve „Škole“
řeč na dlouhé lokte rozpřádati? — po
myslí si asi mnohý z čtenářů — toť
přece každé dítě ví, kde pak by proti
tomu měl co namítati?“ —

A přece, milý čtenáři, jsou na světě
lidé — a sice nikoliv blázinci, kam by
vlastně náleželi, nýbrž na školách, v mě
stech a v úřadech vysokých postaveni,

kteří v díle svém velmi chytře si počínají
a obyčejně jazykem nebo pérem první
slovo vedou na všecky ostatní, kdo jejich
moudrost uznati nechtí, jen s pohrdáním
pohlížejice — pravím ti, jsou lidé, kteří
se vší opravdivostí a rozhodností tvrdí:
že pravda a lež jest věc jedne
stejná!! Věřil bys, že to v našem osví
eeném století možná? Poslyš — a uvěřiš!

Na celém širém světě jest nyníve
liký počet snad na mnoha set rozličných
náboženství a jedno učí opak druhého.
Poněvadž tedy tak očividně si odporují,
nahlídne každé dítě, že nemohou všecka
stejně" pravdu míti, nýbrž jen jedno,
ostatní pak že mají nepravdu, že jsou
v bludu a lži! Nebo dí-li jeden: „po
smrti jest všemu konec“'— druhý
pak: „nikoliv, s duší není po
smrti konec, ta žije dál,“ tvrdí-li
tento: „Jest jen jeden pravý Bůh“
—onenvšak:„nikoli, víceje bohů;“
věří-liti, že Ježíš Kristus je pravý
Bůh, ale druzí nevěří, tož nevyhnutelně
může býti jen jedno pravda a ostatní
musí býti lež (jak jsme svrchu viděli).
Tedy nevyhnutelně jedna toliko víra
může býti pravá, ostatní jsou nepravy,
falešny. Tak musí uznati a souditi
každý zdravý rozum!

'A přece, milý čtenáři, jsou lidé
učení a studovaní, jenž hlásají do světa:
žid a pohan, věrec i nevěrec, turck a
křesťan, protestant a katolík neb staro
katolík — to je vše jedno! Všecka ná
boženství jsou stejná., — víra jako
víra, běží jen o to, aby's nekradl a
nevraždil, v práci a obchodu nepodvádčl,
&vůbec obcuje s lidmi byl poctivý muž,
na ostatním, _co věříš nebo nevěříš, na
tom nezáleží!“

Takové náhledy, takové výklady
píšou se v listee/ha knihách, taková
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tvrzení můžeš slyšcti všude, kam přijdeš,
v hostincích, na dráze, v lázních, na je
višti, všudy, všudy se vykládá toto novo
módní zboží a do nebe vynáší. Ozveš-li
se proti tomu spílají ti tmářův a zpáteč
níků, nesnášenlivců, nevědomců, fanatiků,
zrádců celého člověčenstva a j. pod.
pěkných titulů.

Teď máš knihy dějepravné, cesto
pisné, ba i školní, v nichž i onen ne
smysl lehounkým způsobem se vykládá
a rozvinuje a co nejdříve snad dostane
se školám katechismu, jehož stejnou
měrou katolík i žid, turek i protest.-mt
bude moci užívati, tak všeobecnému a
pro všecky věrce i nevěrce se hodícímu
náboženství bude se učiti.

čtenáři, co tomu říkáš? ——

T : - 'Luže, mily

I my katolíci nazýváme svou církev
sv. všeobecnou čili katolickou, ale
v jiném smyslu. Vyznávajíce především,
že církev tato od Krista Pána .jest za
ložena a že, co věro- a mravouka její
obsahuje, Kristus sáin- věřiti a zachová
vati nás učil, pravíme, že svítí a září
tato pravda nebeská všem lidem, všem
národům, tak jako to slunce na nebi
společné světlo a teplo vydává všem
zemím a krajům a všem národům od
východu až do západu. Avšak jako
tam na nebi jedno jediné slunce celému
světu svítí, mimo ně žádného druhého;
není, podobně jest jen jedna pravda,
jen jedna jediná církev pravá! — A to
jest ona důležitá svatá, božská,
samospasitelná jednotka, kterouž
vyznáváme každodenně modlíce se: věřím
v jednu s:atou církev obecnou čili ka
tolickou! To je opět jednotka, s níž
nám jest účtovati, sníž, ač tak-zřejma,
tak očividna jest, přece mnozí se pře
počítávají a žalostně sebe i jiné klamou.
Protož umínil jsem si na ni upozorniti
dospělé žáky naší „Školy“ a naznačiti
jim, kterak s jednotkou touto účtovati
sluší. --—

Za dob pohanských stál v Římě
jeden chrám, do něhož Římané bohy a
bohyně ze všech končin a krajů světa
snesli, tak že jich stálo na tisíce vedle
sebe. Zde mohli rozliční ti národové

konati vedle sebe svou modloslužbu jedni
druhých nevylučujícc. A podobně i ti
novomódní pohané chtí všecka nábo
ženství novověká na jeden stupeň uvésti,
majíce všecka za sebe rovná.

Kdo však pevnou věrou věří, jak
se na katolíka sluší, že naše sv. kato
lická církev jest jediné pravá, ten ne—
může je—li při zdravém rozumu věřiti,
že i opak této církve jest rovněž tak
pravdou! A věří-li dále, že toliko pravda
jest cestou k věčné blaženosti, nemůže
při zdravém rozumu totéž o lži věřiti;
nemůže tedy za jedno míti víru jako
víru, jakoby nic na tom nezáleželo vy
znává-li člověk to či ono náboženství!'

K tomu všemu jako katolický
křesťan zajisté ochotně přisvědčíš: „ano
— tak jestl“ — a těšíš se nemálo ztoho,
že máš bezpečnou cestu ve víře své,
anať církev katolická samojediná mezi
všemicírkvemimávšecky prostředky
od Krista ku spáse věřících ustanovené
a to jsou: neomylně učení Kristovo,
pravá oběť a všecky od Krista ustano

Abys tím více z tohoto
štěstí se radoval, ukážu ti, jak nesmy

„Co kdo
věří, na tom nezáleží, víra jako

vené svátosti.

slná a ,pošetilá jest ta řeč:

víra, jen když je poctivě živl“
Kdo takhle mluví, vlastně ani neví,

co jest víra, buď si to již ta neb ona.
Ten má víru jen za pouhou domněnku,
za výmysl, za nějakou sniyšicnku, která
člověku mimoděk napadne, a již zase
kdy mu se zlíbí, z mysli pustiti může.
Avšak víra, buď si to kterákoli, není jako
ten prach na silnici, jejž vítr zvedne a
mimo nás unáší, nýbrž víra jest živé símě,
které zapadnuvši v úrodnou půdu srdce
lidského zapouští tu kořínky hluboko

20:5“
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do duše, a žene a rostev stonek a pučí
v listí a květ a nese ovoce. A jako
v bylině jest tatáž síla životní, nechť je
bylina jedovatá nebo užitečná, nechť je
to kopřiva nebo vonná růže, tak i živá
víra, buďsi pravá neb falešná, nutí člo
věka dle svého učení mluviti, smýšleti
a jednati.

Tak na př. staří pohanští Egypťané
věřili, že jistá zvířata jako lvi, kozy,
ovce, psi, kočky, vlci atd. jsou bohové,
a dle víry té také jednali. Zbil-li někdo
veřejně na ulici kočku, byl ihned lapcn
a beze vší milosti usmrcen, poněvadž dle
jich víry boha zbil. Dále staří Římané,
jinak moudří a vzdělaní lidé, měli mimo
jiné také bůžka, který prý již v mladosti
své šibalské kousky prováděl a velmi
šikovně kradl, třebas i krávy. A tomu
věříce,vzdávali tomuto domnělému bůžku
poctu; zejména vzýval' jej o pomoc ten,
kdo chtěl nějakou smělou krádež pro
vésti, akdyž se mu dobře zdařila, opět
mu děkoval a čásť ukradeného zboží

obětoval. — Podobně učí podnes víra
Turků, že vražditi křesťanyjest skutek
velice bohumilý a že každý Turek, jenž
padne v boji proti křesťanům, rovnou
cestou jde do nebe k Muhamcdovi. Co
divu, že tato víra, kdy ještě živa byla,
podněcovala Turky k litým a vražedným
válkám, jež postrachem bývaly celému
světu křesťanskému, a že podnes ne
ušetří Turek křesťana, jakmile ho ve
svou moc dostane. Hle, to je víra
v člověku!

Představ si nyní, milý čtenáři, člo—
věka, jenž má tu víru, že po smrti je
všemu konec, že za hrobem nemá se
čeho báti, aniž co doufati. Přikvapí-li
na takového člověka veliké neštěstí, ne
obyčejné utrpení aneb jen zahanbení
před světem, má podle víry své za" to,
že vší té nesnází smrť učiní konec, a
proto také bez rozmyšlení jde a s chlad—
ností úžasnou zničí život svůj třeba na

koleji železničné. Psalyť nedávno no
viny, že jistý vznešený a zámožný pán
se usmrtil proto, že mu hrozila slepota!
Tedy smrtí hříšnou chtěl se vyhnouti
neštěstí obávanému. Kdyby však byl
věděl a věřil, že po smrti není všemu
trápení konec, nýbrž že samovraha ještě
větší muka tam na věčnosti očekávají,
dojista nebyl by sobě život vzal.

Nuže, je-li pak tedy víra jako víra?
— Víra je v člověku silou pohybující,
silou pohánějící, řídící jeho skutky, jeho
celý život buď tím neb oným směrem.
Dí-li tedy někdo, na víře nezáleží,
člověk může věřiti cokoliv, jen když je
poctivě živ, jest to právě tolik, jako by.
řekl: dej pod slámu co chceš, vodu neb
oheň, jenom když neshoří! Pošetilče!
přijde-li oheň pod slámu, co jiného může
se státi, než že musí v plamen vy
šlehnouti? — —

Než dosti již o tom. Poznáváš za
jisté, milý čtenáři, že naopak velmi
mnoho, ba všecko na tom záleží: co
kdo věří, že nade vše šťasten jest ten,
kdo pravou víru má, a kterak si ji před
porušením chrániti musí!

A nyní ještě něco pro tebe, katolický
křesťane! Působí—li každá živá víra,
třeba i falešná, takovou silou na člo
věka, o jakou sílu, jakou pružnosť má
teprv ta pravá katolická víra, když
v srdci lidském opravdu žije!? Ne na
darmo pravím, že jest živou vírou!
Neboť ty můžeš míti dobře pravou víru,
ale ona leží v srdci tvém jako mrtva,
asi tak,_jako to zrno pšeničné na tvrdé
skále, kde ani kořínků nemůže zapustiti,
tím méně v stéblo a klas vyhnati. Právě
tak se to má — jak sám Spasitel
v evangeliu o rozsévači a semeni učí —
i s učením naší sv. víry. Přijmi je
v ochotné srdce, uchop se ho s dobrou
a upřímnou vůlí, hleď dle „něho spo
řádati život svůj a uvidíš,'že v srdci
tvém oživne a silou/"nezdolnou tě po
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háněti bude, abys jinaký, sv. učení při
měřený život započal. Na, důkaz stůj
zde některý aspoň příklad o tom, co je 3
živá víra a co může třeba jen jedna
jediná pravda našeho .sv. náboženství,
ujme-li se v srdci člověka.

Slovutný kazatel Hunolt vypravuje
toto: Jistý urozený muž vstoupil do
vojska císařského a vyšinul se brzy na „
setníka. Podivuhodno bylo při něm, že
ani v hluku vojenského života neza
pomněl nikdy na povinnosti svého sv.
náboženství, ale naopak, čím nebezpeč— ,
nější bylo tehda válečné řemeslo, tím
úžeji hleděl se přivinouti k Bohu. Vy
hledav si řádného zpovědníka přijímal
častokráte sv. svátosti: Rozmlouvaje se
svým duchovním otcem vyznal jeden
kráte, že až dosud vědomě žádného

\

těžkého hříchu proti Bohu se_
nedopustil! Na otázku, jak možno
v nebezpečném stavu duše tak čisté

a oplzlé knihy; mělať právě takové zboží
ve svém obchodě. l cítila, kterak právě
na ni výčitky kazatclovy vpadají, a
svědomí křesťanské se v ní probudilo.
Se slzami v očích přistoupila po skon
čeném kázaní ku knězi a pravila: „Vc
likou službu jste mi dnes prokázal, otče
duchovní, ukázav mi hroznou trestu
hoanst' obchodu mého. Od té chvíle

chci se ho také odříci; POjďí'AŽ a do
konejte dílo započaté. Vyhledejte a vy
značte mi z celého skladu mého ony
knihy, jež víře a' dobrým mravům jsou
na zkázu, a já chci raději ztratiti zboží
a jmění, než duši svou!“ — Kněz přišel
do knihoskladu a vyloučil bohaprázdných
knih za 6000 lir, které majitelka všechny,
nedbajíc veliké ztráty, vrhla do chně.

Než takovými a podobnými pří
klady mohli bychom celou „Školu“ vy
plniti. Neboť co mcdle pohánělo apoštoly
jíti do šírého světa a hlásati Ježíše

uchovati, odpověděl, že od svého mládí '
vštípil sobě hluboko do paměti pravdu:
Bůh tě vidí! a tu nikdy s mysle ne
pustil. U všelikém pokušení k hněvu,
pomstě, závisti, k nestřídmosti, k ne—
čistotě atd. veždy zvítězil zpominkou:
Bůh tě vidí! Říkával sám u sebe:
Kdyby zde stál tvůj císař pán a při
hlížel k dílu tvému, dojista by's sobě té
neb oné nešleehetnosti nedovolil; a jak?
před očima nejvyššího a vševidoucího
Boha by's se toho chtěl odvážiti? To
nemůžeš, to nesmíš! —

Touto jedinou pravdou náboženskou
překonal onen statečný důstojník nej
větší nebezpečí a posvětil Bohu život
s_vůj ! —

Jiný příklad. Několik let před tím,
než vypukla francouzská revoluce, šla
jistá paní, majitelka velikého knihoskladu
v Paříži, poslechnout znamenitého tehda
kazatele Beauvegard-a. Divnou náhodou
přišla právě toho dne, kdy kazatel
horlil na bohaprázdný tisk, na nevěrecké

Ukřižovaného? Jediné živá víra to byla
v jeho božství a nevýslovnou lásku k nam
lidem. — A co medle sv. mučeníkům

dodávalo tolik síly, že všecka hrozná
muka i smrť raděj trpěli, než by se
byli hříchu dopustili? Víra jediná a zas
jen živá víra to byla: že hřích vede do
věčné záhuby, ale smrť pro Boha do
věčné blaženosti. A opět, co tolika
dívkám i sličným i bohatým vštípilo ten
úmysl pohrdnouti stavem manželským a
vším světem a přednosť dáti životu
panenskému ve službě nemocných a
dítek? Víra a jen živá víra to byla, že
Kristus Ježíš, jemuž duši svou zasnou—
bily, jest nejpřednější, nejbohatší a nej
krásnější ženich, jenž odměňuje věrné
nevěsty své věčnou, nehynoucí slasti.

Hle, milý čtenáři, to a ještě více
může v srdci lidském pravá a živá víra.
Vždyťpraví i písmosv.' Spravedlivý
z víry živ jest!

Poznáváš z toho, jak mnoho tedy
na tom záleží, jakou věrou kdo život
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svůj řídí a spravuje a má.-li tu jednu
svatou pravou víru Kristovu, jak si ji
vážiti, Bohu za ni děkovati- a dle ní žíti
má. A teď, milý čtenáři, bylo by zase
na tobě ukázati, kterak s touto jednotkou
zde vypsanou umíš počítati, t. j. kterak
ty asi den po dní Z víry a podle víry
té živ jsi, co dobrého již v tobě způso

bila ? . . . Pokračuj, milý příteli, dále v tomto
zpytování svého svědomí, eo zatím já
ukončím slovy sv. Pavla, kterýž jednotku
tuto výborně uměl rozeznati. Píšeť:

„Jeden Pán, jedna víra, jeden
křest, jeden Bůh a Otec všech!“
(Efes. 4.)

(Pokračování)

Třetí řád sv. Františka Serafinského.

“\jfastávajíci oslava sv. Františka
ŠŠŠ" Serafinského, která se v prvních

, * dnech měsíce října letošního
roku na mnohých místech ve všech
dílechsvěta konati bude na památku
jeho narozenin r. 1182, ponouká

nás, bychom aspoň o jednom díle jeho,
kterýmž si nesčetných zásluh o církev
Boží a ospasení duší vydobyl, poněkud
zevrubnější zprávu v těchto listech po
dali. A dílo to, kteréž až podnes trvá,
a až podnes velikých užitků přináší“
duchovníeh, jest tak zvaný třetí řád.

V horlivosti své apoštolské neu—
_spokojil se sv. František Seraf., že již
dva rozličné řády byl založil, řád totiž
první Bratří Menších r. 1208, napotom
r. 1212 řád druhý panenský, nyní řád

_Klarissek zvaný, ale r. 1221 založil
ještě jiný nový řád, jenž vůbec „třetí
řád sv. Františka“ čili řád „Tereiárů“
sluje, ačkoli zpočátku „řád kajícníků“
nazýván býval. Založení téhóž řádu
třetího počítá, se vším právem mezi
skutky nejdůležitější, kterýmiž se sv.
František k obnovení pravého ducha
katolického nejen za tehdejších dob
mohutně přispěl, ale až po dnešní den
po uplynulých již celých 6 století neustále
ještě vydatně přispívá. Tentýž třetí řád
nebyl původně od sv. Františka pro
řeholníky založen, kteří v klášteře aneb
v některé kongregaci společně dle jistých
pravidel řeholních život vedou, ale do

něho mohl každý člověk obého pohlaví
a z kteréhokoli slušného stavu neb po
volání vstoupiti a při tom ve své do
mácností & při svém dřívějším slušném
povolání a zaměstnání zůstati. Do třetího
řádu sv. Františka mohli tedy a mohou
až podnes vstoupiti světští kněží, kte
roukoli důstojnost církevní mající, jakož
i ostatní světští klerikové, dále každý
světský člověk bud'si ženatý neb svo
bodný, každý vdovec a každá vdova,
každy mládenec neb každá panna, každý
pán a každý služebník, každý učenec
a neučencc a vůbec každý upřímný
katolík poctivým a slušným způsobem
žijící. První a nejhlavnější cíl a účel,
pro který sv. František Seraf. třetí
řád založil, záleží právě v tom, aby
osoby katolické obého pohlaví, které se
řeholníky neb jeptiškami státi nemoheu
a mimo kláštery ve světě bydleti a dle
rozličných stavů a povolání svých rozličné
povinnosti vykonati nuceny jsou, aby
pravím právě takové světské osoby
katolické, vstoupivše do třetího řádu
svůj celý život dle předpisů víry kato
lické snadněji zaříditi, spravovati a
v rodinách svých neb vůbec ve světě
bydlíce, svatě po katolicku živu býti,
a tímto způsobem hojných zásluh pro
budoucí život věčný a pro věčnou oslavu
svou v nebi získati mohly. K založení
téhož třetího řádu pohnut byl--sv.Fran—
tišek následujícími“ „_událostmi: Když
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v Italii neobyčejnou, andělskou výmluv
ností svou 0 nevýslovi'ié lásce Syna Božího
za pokolení lidské ukřižovaného kazával
a lidu sám na sobě chudičkým a veliée
kajíeím životem svým ustavičně obdivu
hodný příklad a vzor před oči stavěl, jak
ukřižovaného Syna Božího nasledovati
má, aby každý spasení duše své pojistil:
tu stalo se nejednou, že mnozí ženatí
mužové neb ženy ?. rozličných nižších a
vyšších stavů k sv. Františku na radu
přicházívali, kterak by ze svých minulých
hříchů pravé a dostojné pokání činiti a
kterak by svůj žÍVot zaříditi a spravo
vati mohli, aby po své smrti věčného
blahoslavenství dosáhli. Mnozí z nich,
mužové a ženy, byli kazaním a očitým
příkladem sv. Františka tak mocně do
jati, že okamžitě svět opustiti a do kla
štera vstoupiti chtěli. Avšak poměry
osobní neb rozličné rodinné a manželské

povinnosti aneb jiné světské závazky
tomu nikterak nedovolovaly, aby do klá
štera vstoupili a tam život kající vedli.
Za těmito příčinami počal tedy sv. Fran
tišek u sebe uvažovati, kterak by nějaký
nový řad založil, do něhož'by každý
počestný katolík ve světě žijící vstoupiti
a tak svůj život snadněji po katolícku
a svaté spravovati mohl. Mezitím, co se
sv; František tímto úmyslem zanášel a
jej Bohu na modlitbách odporučoval,
sběhlo se, že na jedné své apoštolské
cestě v Toskánsku setkal se s jistým,
jemu již známým a zainožnýin kupcem,
jménem Luchesio, který dříve veliký
lakomec býval a o duši svou a 0 na
boženské věci hrubě se nestal-al. Před

několika měsíci počal však zcela jiný,
a sice zbožný život vésti, pohnut byv
k tomu horlivým-kázaním a příkladem i
sv. Františka.

Od této doby uděloval chudým hoj
ných almužen, navštěvoval častěji ne
mocnice, kdež chudým nemocným poslu
hoval a o ně pilně pečoval, přijímal také

chudé příchozí cizince do svého bytu a
o ně se staral, a svou vlastní manželku
jménem Bonadonna, která, z počátku
žádného zalíbení v takovýchto milo
srdných skutcích neměla, konečně k tomu
přivedl, že se dobrovolně podobnému
zbožnému životu odevzdala. Luchesio

tedy a jeho žena Bonadonna prosili sv.
Františka, aby jim cestu a způsob na—
značil, kterak by ve svém stavu světském
a manželském celý svůj život Bohu
zasvětiti mohli. Sv. František jim odpo
věděl, že v brzku nový řád založiti
obmýšlí, v němž by i světští lidé Bohu
dokonale sloužiti mohli. Vyložil jim také
hlavní povinnosti a zásady téhož nového
řádu a byl jím konečně tou radou, aby
do něho oba dva vstoupili. Sv. František
dal jim také lhůtu na rozmyšlenou, a
když pak jej oba dva za to prosili, aby
je do téhož řadu nového přijal, vyplnil
muž svatý prosbu jejich. Poněvadž však
stanovy čili pravidla téhož řádu úplně

_ještě nesložil, poučil je oustně, v kterých
pobožnostech a v jakých skutcích mílo
srdných se prozatím, dokud pravidla
nového řádu úplně zhotovena nebudou,
cvičiti mají, a nařídil jim též, aby-oba
budoucně zcela jednoduchý a skromný
šat šedé barvy nosili a bedra svá pro
vázkem, na němž několik uzlíků jest,
opásali. Za kratičkou dobu hlásilo se
pak již mnoho jiných lidí z rozličných
stavů, prosíce sv. Františka, aby je do
tohoto nového řadu přijal. Sv. František
vyhověl prosbě jejich a tak povstal třetí
řád,který tenkráte řad kajícníků nazýván
byl a své hlavní střediště v městě Flo
renci měl. Asi po roce uveřejnil sv.
František stanovy čili pravidla tohoto
nového řádu, který později vůbec řád
Terciárů nazván byl a podnes ještě oby
čejně tak sluje, poněvadž latinské jméno
„'l'erciarius“ tolik zní, jako „k třetímu
řadu náležící“, to jest k třetímuřádu
sv. Františkem založenému patřící. Ne
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bude od místa položiti zde aspoň stručně
nejhlavnější zásady, na kterých sv. Fran
tišek Seraf. pravidla Terciárů sestavil.
Předně tedy předpisuje, aby každý, kdo
do řádu Terciárů vstoupiti obmýšlí,
bedlivě zkoumán byl, je-li upřímným
katolíkem a je-li duchem pravé posluš
nosti k církvi katolické nadchnut; žádný
jinověrec, a také žádný katolík ve víře
své podezřelý nemůže býti přijat za
Terciára, a kdyby i omylem již přijat
byl, povinnen jest představený téhož
řádu jej hned zase vyloučiti, jakmile
“zjištěno jest, že upřímným katolíkem
není. Pravidlo toto souvisí bytečně s nej
hlavnějším účelem celého řádu třetího,
který právě za tou příčinou byl založen,
aby praví, upřímní katolíci svůj život
povšechný dle víry katolické zdokona
lovati a vždy více posvěcovati mohli.
Mimo to dožadovala toho a dožaduje až
podnes křesťanská opatrnost, poněvadž
se často stávalo a stává se až podnes,
že zarytí nepřátelé církve katolické pře—
tvářivše se za upřímné katolíky, do
spolků katolických, aneb i dojednotlivých
řádů za tím účelem vstupují, aby jej
poznenáhlu bludařstvím náboženským a
nekázní nakazili. Předpisuje dále sv.
František, “aby každý, kdo Terciárem
býti chce, pilně zkoumán byl, je—ličlověk
mravů počestných a dobré pověsti. Má
se mu též důrazně vyložiti, aby všeliký
cizí statek, kteréhož by snad měl, ma—
jiteli navrátil. Provdané ženy nemohou
bez svolení mužů svých býti přijaty za
Terciárky. Professe čili slib, kterýž Ter
ciárové skládají, záleží vtom, že všechna
přik'ázaní Boží zachovati chtějí, a že
také hotovijsou takové pokuty čili takové
pokání činiti, které jim představený za
poklesky proti pravidlům spáchané uloží.
Šedý habit čili šedé roucho s provázkem
místoopasku, kteréž sv. František prvním
oudům řádu třetího ustanovil, nejsou
Terciárové povinni nositi veřejně, když

se to k jejich stavu ve světě aneb
k místním poměrům a obyčejům dobře
nehodí. Ve všech pravidlech není vůbec
ničeho, co by se s povinnostmi rozličných
stavů světských dobře srovnati nedalo.
Pravidla ta— pokud v sobě nezahrnují
některé přikázaní Boží neb církevní—
nezavazují také nikoho tím způsobem,
aby povinnen byl, pod hříchem je zacho
vávati, ale Terciar povinnen jest pokutu
mu za přestupky proti pravidlům uloženou
vykonati. Dále odporučuje sv. František
všem Tcrciárům, aby se bedlivě všeho
klení chránili, aby divadla, taneční a
jiné podobné světské radovánky nena
vštěvovali, aby se pokud jen možná, do
žádných soudních pří čili processů ne—
pouštěli, aby vždy v bratrské svornosti
meii sebou a s jinými lidmi žití hleděli,
aby se vždy všech nemocných Terciárů
pečlivě ujímali, aby zemřelé po křesťansku
pochovávali a za ně se Bohu modlili.
Mimo to předpisuje sv. František také
zvláště, aby každý Terciár nejdéle za
tři měsíce po složení své professe svou
závěť čili svůj poslední testament zho
toviti dal 'v případě, že jmění takové
má, s kterým dle vůle své naložiti může.
Tímto pravidlem upomíná sv. František
Terciáry na smrť, na kterouž lidé oby
čejněneradi myslí. Známo jest také vůbec,
že závětě takové,__'ktcré člověk teprv na
svém smrtelném'lůžku dělá, jemu samému
bývají velikou překážkou, aby se na
poslední hodinku dobře připravil, a že
se při skládání takových závětí mnohých
podvodů a šaleb již „stalo, ze kterých
napotom dlouhé pře a veliké nesváry
mezi dědici povstaly. Před těmito a jinými
zlými následky chce tedy sv. František
Terciáry uchrániti, a proto jim předpi
suje, aby v krátkém čase po své professi
závěť poslední do pořádku uvedli.

Jakmile sv. František Ser. pravidla.
třetího řádu r'. 1221 prohlásil, rostl počet
Terciárů vůčihledě nejen v Italii, ale i
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ve všech ostatních“ zemích, v kterých
učeníci jeho, tenkrát'e již na tisíce roz
množeni, na vinici Páně pracovali. Řád
Terciárů stal se všude velice oblíbeným,
tak že do něho nejen obyčejní lidé
z rozličných stavů, ale největší pánové,
králové totiž a královny, knížata světská
a duchovní, kardinálové, arcibiskupové
a biskupové, proslulí vojínové, učenci a
umělci, vznešené paní, vdovy a panny
vstupovali. A podobnou měrou rozšiřoval
se třetí řad v městech a ve vesnicích

mezi prostým lidem obého pohlaví, který
Všude k chudým Františkánům zvláštní
náklonností přilnul, poněvadž se k němu
ve své chudobě a svaté prostotě snížiti,
s ním po otcovsku zacházcti a s ním
pravého, nelíčeného soucitu míti dovedli.
Dokládají souvěcí spisovatelé, že sv.
František Seraf. založením třetího řádu

dovršil úlohu apoštolskou, Bohem samým
k obnovení a rozšíření

v církvi katolické mu zvláště vytknutou.
Založením prvního řádu svého, Bratří
totiž Menších, způsobil sv. František ve
likých a daleko sahajících obnov ve stavu
duchovním vůbec. Podobných účinků
způsobilo založení řádu druhého panen
ského pod vedením sv. Kláry zejména
mezi zámožnými a vznešenými třídami
ženského pohlaví, tak že i nejbohatší
kralevičky a jiné zámožné a vznešené
panny, pohrdnuvše vším bohatstvím a
vší slávou světskou dobrovolně, a z lásky
ku Kristu chudičkému a za nás ukřižo

vanému uzavříti se daly v jednotlivých
chudých kláštcřích, kdež chudičký a

pravého ducha

svatý život doživotně vedly a za své *
bližní neustále se Bohu modlily, jako
na př. učinila kralevička česká blahosl.
Anežka a s ní na sta jiných vznešených,

ostatních stavech světských a dílem také
i V duchovním stavu velice důkladných,
důležitých a trvanlivých obnov a dosáhl
úspěchů mravních a osvětových v tak
veliké hojnosti, že žádný dějepisec s to
nebude, jejich počet udati. Tcrciárové
obého pohlaví dávali zbožným, lidu
milným, svorným a bratrským životem
svým překrásný příklad ostatním kře
sťanům, jinověrcům a pohanům. Říkalo
se o nich, že obnovili ve společnosti
lidské příklad povzbuzující téhož svatého
života, kterýž vedli za časů apoštolských
první křesťané. Terciárové nepřestávali
však na tom, aby svůj vlastní život dle
zásad víry katolické vždy více posvě
covali, ale starali se též účinně o časné
a věčně blaho svých bližních, o vzdělání
lidu sprostého a o rozšiřování pravé osvěty
křesťanské. Terciárové zámožnější zaklá
dali a stavěli buď osobně neb společně
rozličné chudobinec pro starce a stařeny
ku práci neschopné, budovali nemocnice
na své útraty'a v nich napotom velmi často
chudým nemocným ochotně a laskavě po
sluhovali. Příkladů takových, že Tercia—
rové bohatí a vysoce postavení nejhnus
nějším a nezhojitclným nemocným po
dlouhý čas z lásky ku Kristu Pánu po
sluhovali, je co nejlaskavěji ošetřovali,
stává nejen na sta, ale na tisíce. V evro
pejských zemích a v jiných zámořských
krajinách zbudováno bylo přičiněním
Terciárů četných a velkolepých chrámů
a klášterů, 'l'erciárové zakládali kře
sťanské školy a sirotčince, a pečovali
vůbec na mnohých jiných polích z pravé
lásky křesťanské a nikoli pro pouhou
lidskou slávu neb pro svůj vlastní zisk,

_jak to nekřesťanský tak zv. humanismus

šlechtických panen, když roku 1234 za
příkladem sv. Kláry v Praze na Fran
tišku první klášter dle pravidel sv. Fran
tiška Seruzaložily. Založením třetího řádu
způsobil konečně sv. František ve všech

dělává, pro časné i věčné blaho bližních.
Sv. Stolice apoštolská uznala také záhy,
jak velikolcpé a blahonosné dílo sv.
František Serafinský podnikl a zůstavil

vvvv církvi Boží založením a rozs1rením

* Terciárů. Proto také papežové římští
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nejen pravidla třetího řádu od sv. Fran
tiška složená svou pravomocností stvrdili,
ale rozšiřování téhož řádu ve všech

třídách společnosti lidské důrazně odpo—
ručovali. Od r. 1221, co sv. František
třetí řád založil, až do doby nynější po
tvrdilo &schválilo již 22 papežů římských
řád Terciárů, mezi které se i nynější sv.
Otec Lev XIII. počítá, jakož později na
jiném místě dokážeme. Sv. Stolice apošt.
udělila také během času četných milostí
duchovním Terciárům obého pohlaví,
udělila jim mnohých výsad a odpustků
a zejména i té milosti, že každý Terciár'
a každá Terciárka stává se jistou mírou
před Bohem účastna ve všech těch k ži—
votu věčnému prospívajících zásluhách,
kterých si údové prvního a druhého řádu
sv. Františka svým zbožným a účinným
životem vydobyli.

Z třetího řádu sv. Františka po
vstalo také během času více takových
mužů a žen neb panen, které po smrti
své od sv. Stoliee římské za svaté pro
hlášeni byli. Jeden z těchto svatýchjest

svatý Ludvík, král francouzský, téhož
jména devátý, kteréhož Terciárové od
dávných časů po sv. Františku Seraf.
jakožto hlavního patrona celého řádu
třetího cti a vzývají. Sv. Ludvík narodil

,se-r. 1215, zemřel r. 1270 na tažení
křižáckém v Palestině a byl pak r. 1279'
od papeže Boniface III. za svatého pro
hlášen. Výroční svátek jeho světí se dne
25. srpna. Taktéž ctí a vzývají údové
třetího řádu, zejména ženského pohlaví
sv. Alžbětu Durinskou za svou zvláštní

patronku, která se r. 1207 jakožto krale
vička uherská narodila, r. 1231 v Erfurtu
zemřela a již ve čtvrtém roce po své
smrti od Řehoře IX.-za svatou prohlášena
byla. Výroční svátek její padá na den
19. listopadu. K třetímu řádu sv. Fran
tiška Seraf. náleží též sv. Alžběta, krá
lovna portugalská, která r. 1336 zemřela
a r.;1625 od Urbana VIII. za svatou pro

hlášena byla. Dále sv.'Konrád z Placencie,
sv. Eleazar, hrabě, sv. Ferdinand, král
kastellanský, sv. Ivo, kněz, sv. Markyta
Kortonská, kajicnice, sv. Roch, proslulý
patron proti moru anakažlivým nemocem,
sv. Rosa Viterbská, panna. Všickni tito
světcové a světice Boží žili po celý čas
života svého mimo klášter ve světě, řídícc
život svůj dle pravidel třetího řádu sv.
Františka.

Třetí řád sv. Františka čítá také
dlouhou řadu proslulých mužů, žen a
panen, kteří od sv. církve za blaho
slavence prohlášeni byli, mezi nimiž i
první člen téhož řádu, blah. Lucchesio,
se nachází, jehož výroční svátek se dne
28. dubna světí.

Třeba zde dále podotknoutifže třetí
řád sv. Františka ještě jiného prospěchu
a užitku církvi katolické přinesl. Během
času rozdělil se s povolením Stolice apo
štolské na dvě hlavní odýětví čili třídy,
kterých až podnes'stává. Ku první třídě
patří všickni Terciárové a Terciárky,
žijící ve světě v rozličných stavech a po
voláních dle pravidel sv. Františkem slo
žených, o kterých jsme až posud jednali.
Druhá pak novější třída sestává z ta—
kových Terciárů aTerciárek, kteří také
svůj celý život křesťanský dle těchto
pravidel řídí, ale mimo to společně v ře
holních domech neb klášteříclrbydlí, své
řeholní představené mají, také zvláštní
řeholní šat nosí a se buď ošetřováním ne—

mocných neb vychováváním a vyučo
váním ditek aneb i jinými milosrdnými
skutky ku blahu bližního zabývají. Údové
k této druhé třídě náležící nazývají se
vůbec řeholními Terciáry neb Terciár
kami, a takové jsou u nás v Čechách
a na Moravě ctih. sestry Alžbětinky a
ctih._sestry šedé. V jiných zemích stává
dnešního dne velký pečet těchto řeholních
Terciárů a Terciárek, které buď s povo
lením sv. Stolice apoštolské aneb jednot
livých biskupů diecesánních v rozličných
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oborech na vinici Páně pracují a hojného
užitku pro časné a věčné blaho bližních
svých přinášejí.

Mimo to stává více rozličných sva
tých a blahoslavených obého pohlaví,—
kteří nejprve do třetího řádu sv. Fran
tiška první třídy vstoupili a tím ve světě
žijíee první základ k své svatosti po- :
ložili, napotom pak teprv bud' do někte
rého jiného řádu řeholního vstoupili aneb
sami buď nový řeholní řád aneb nějakou :

' V , . V. V '
zvlastni kongregam zalozwse, pro časné |
a věčné blaho bližních svých přehojnýeh .
užitků způsobili. Sv. Brigita ku př. žijíc
po mnohá léta v stavu manželském ve
světě byla Tereiárkou, po smrti manžela
svého založila pak ve Švédsku nový řád
ženský pod názvem nejsv. Vykupitele. *
Podobně učinila sv. Františka Římská,
žijíc v stavu manželském byla Terciárkou,
později jako vdova založila též nový řád
dle pravidel sv. Benedikta. Sv. Angela,
zakladatelkyně etih. Voršulinek, byla
též po dlouhá léta Terciárkou, a totéž
dokládá se o sv. Františku zPaula, za
kladateli řádu Bratří Nejmenšíeh atd.

Z poznámek tuto položených jest
také dostatečně na jevě, že třetí řád sv.
Františka nejen snad z počátku, když
založen byl, veliký počet údů v rozličných
třídách a stavech společenských čítal, ale
že totéž platí i o napotomníeh stoletích.

Proslulý letopisec řádu františkán
ského W'adding dokládá, že za jeho času,
v XVII. totiž století, na dvoře krále
španělského přes šedesáte vznešených
šlechticů žilo, kteří Terciárové byli, a
tehdejší kardinálTrejo, stav se Terciárem,
zaslal témuž letopisci následující chvalo
řeč na třetí řád sv. Františka: „Vy
mne pln obdivování za to ehválíte, že
jsem, maje na sobě purpur hodnosti kardi
nálské, šedé roucho přijal a veřejně do
třetího řádu našeho sv. otce Františka

vstoupil. Nemohl jsem méně učiniti, než
se celkem řádu tohoto světce věnovati, po

něvadž uznávám, že jemu za to za všecko
povinen jsem děkovati, cokoli mám a čím
jsem. A není-li snad provázek sv.Františka
toho hoden, aby se jím ipurpur královský
opásal? Vždyť jej i sv. král Ludvík,
sv. Alžběta uherská, jakož i více jiných
knížat a kněžen nosívalo. Král španělský
Filip III. zemřel za těchto našich dnů
v habitu sv. otce Františka. Chot' krále

Filipa IV., královna Alžběta, která nyní
trůn španělský zaujímá, králevička Maria,
sestra téhož krále, staly'se členy třetího
řádu. Což se tomu divíte, že kardinál

svůj purpur pokryl šedým rouchem a
se provázkem opásal? Zdá-li se toto šedé
roucho sprostým býti, je mně ho tím
více zapotřebí, poněvadž byv v církvi
Boží na vysoký stupeň hodnosti povýšen,
nucena se vidím pokořiti sebe, abych
se pýchy uvaroval. A není-li snad šedý
habit sv. Františka pravý purpur, který
důstojnosti královské a kardinálské za
ozdobu slouží? Ano, tento šedý habit
jest pravou ozdobou, která zmočena byla
v krvi Ježíše Krista a v krvi tekoucí

ř z ran jeho sluhy Františka. Habit šedý
uděluje všem, kdo jej nosí, důstojnost
královskou. Co jsem tedy učinil, vzav
na sebe toto posvátné roucho? Položil
jsem jeden purpur k druhému, purpur
totiž důstojnosti královské k důstojnosti
kardinálské. Jest tedy daleko od toho,
že bych se tím byl ponížil, spíše se mám
obávati, že jsem si tím příliš mnoho cti
prokázal a že z toho příliš velkou slávu
míti budu.“ Tato chvalořeč kardinála

Treja na třetí řád sv. Františka jest
zajisté pamětihodna.

Učinili jsme již v předešlém čísle
listů těchto (str. 258) o tom zmínku,
žei za našich dnů třetí řád sv. Františka

v mnohých cizích zemích jest ěetně
rozšířen v nejrozličnějších třídách spo
lečenských. Pravili jsme dále, že i sám
nynější sv. Otce Lev XIII. před dávnými
lety již zapsán byl do téhož řádu, a že



_-%2_.

dříve jakožto kardinál po- více let byl 5
také protektorem t. j. úředním obhajccm
a zastavatelcm téhož řádu u sv. stolice.
K těmto zprávám klademe zde ještě
následující dodatek. Nynější sv. Otec
byl již od dávných let také horlivým
rozšiřovatelem téhož třetího řádu a je
jím až dosavad.

Jsa arcibiskupemPerusinským vydal
za tímto účelem více pastýřskýeh listů,
v nichž důrazně věřící své areidiecese

vyzýval, aby do třetíhořádu sv. Františka
četně vstupovali a dle pravidel jeho svůj
křesťanský život spravovali. Od té pak
doby, co r. 1879 na stolec papežský
zasedl a se stal viditelnou hlavou celé

církve Kristovy, projevil již vícekráte
při veřejných slyšeních podobné přání,
odporučujc a vyzývaje rozličné třídy
věřících katolických, aby do třetího řádu
sv. Františka četně vstupovali. Uvedeme
zde jeden takový případ z letošního

Dne 5. února udělil sv. Otce

audienci jednomu spolku katolických
jinochů vlašských, kteří mu svou synov
skou důvčru a úctu poznovu osvědčiti
chtěli. Sv. Otec přijav je milostivě, chválil
zpočátku dosavadní činnost dotčeného

roku.

spolku a napomínal je pak otcovsky,
aby i dále za těchto nebezpečných dob
ve své činnosti pro svatOu víru katoli
ckou a pro církev Boží trvanlivě pra—
covali, a se zejmena sami vší nevěrecké
nákazy bedlivě střežili. Napotom je však
ještě zvláště na to upozornil, že se letos
slaviti bude šestistoletá památka na úmrtí
sv. Františka Seraf., který jest sice celé
církve Boží velikou ozdobou, ale zároýeň
také své vlasti Italie, a že se již ve
mnohých vlašských městech četné prů
vody zařizují, jež v měsíci říjnu ku
hrobu sv. Františka do Assisi, kde jeho
tělo podnes spočívá, putovati budou.
Konečně vyzýval sv. Otec dotčené mla—
díky katolické, aby i oni sami do Assisi
putovali, zejmena pak jim zvláště na
srdce kladl, aby také oni sami do třetího
řádu sv. Františka vstoupili a dle jeho
pravidel svůj život světský spravovali.
Dotčení mladíci uchopili se s radostí
tohoto pokynutí, pokládajíce je z ucti
vosti více za rozkaz, než-li za radu
otcovskou. Neváhali tedy dlouho a úsi
lovně se o to zasadili, aby co nejdříve
do třetího řádu sv. Františka přijati byli.

J. Kř. Votka.

Duchovnihodinm
poopraveny a natáhnuty od + Libora. Scholze.

(Pokračování.)

Hodina desátá.

. esátá hodina vede nás v duchu
_ nahoru Sinai, kde Bůh uprostřed

hromobití a blesku lidu israel

skému desatero přikázaní dal. J soutě
to zákony nejvyššího krále na nebi i
na zemi ajsou závazné pro všecky

poddané. Víra sama nevede k Bohu,
když je mrtva, když nemá žádných
skutků. Obě křídla, na nichž se duše
lidská k nebesům vznáší, jsou víra a
život dle víry, tedy víra a láska nás

s ním spojuje. Víra je základ našeho
spasení, láska je dokonavá. Víra je kořen
stromu křesťanské dokonalosti, láska je
plodný kmen. Jesti to nejnebezpečnější
všech bludů, jaký jen lidská pošetilosť
vymysleti mohla: Víra sama. spasí.

Učení toto je hrobem všeliké ctnosti
a cestou k věčnému zatracení. Tak tomu

nasvědčuje samo písmo svaté starého
i nového zákona. „Blahoslaveni
neposkvrnění na cest-ě, kteříž
chodí v zákoně Hospodinově.“



(Žalm 118, I.) A Spasitel odpověděl
bohatému mládenci: „Jhceš—li vejíti
do života, zachovavej přikazaní.“
(Mat. 19, 17.)

Desatero přikázaní jest to především,
jejichž zachovávání pojišťuje život věčný,
jejichž přestoupení ale věčnou smrt za
následek má. Ona jsou krátký obsah '
všeho toho, co Bohu a svému bližnímu
povinni jsme.

Prvé přikazaní vyzývá nás,
abychom jedinému Bohu sloužili, jemu

cizého statku, ale i hříšnou žádost po
tom, co patří bližnímu.

Osmé přikazaní zapovídákaždou
přetvařku a pokrytectví, každou lež a
faleš v obcování.

Tak obsahuje desatero přikazaní
pravidla našeho života, ona jsou pravítkem
našeho jednaní,jsou zrcadlem, ukazujícíin
nám pravý a věrný obraz toho, čím před
Bohem jsme a mnoho-li u něho platíme.

' Neboť co člověk činí, tím také je.

samému se klaněli, jeho ctili a vzývali, !

pf jakémukoliv.
:,.(... “Druhé přika

zaní žádá od nás
úctu k nejsvětějšímu
jménu Božímu, zapo
vídá. pak je znesvě—
covati neuetivým vy
slovovaním, klnutím
a jinými hříšnými
řečmi.

Třetí přika
zani napomíná nás,
abychom den Páně
náležitě světili, od
služebně práce se
zdrželi a službám
Božím nábožně obcovali.

Čtvrté přikazaní vštěpujedětem
poslušnost, úctu a lásku ku jejich rodičům
jako vůbec všem podřízeným k _jejich :
představeným, přikazuje ale také rodičům !
a představeným, starati se dle sil svých
0 tělesné i duševní blaho svých svěřenců.

Páté přikázaní zapovídáškoditi
sobě neb jinému na živobytí a zdraví.

Šesté a deváté přikázaní za
povída každou nečistotu v pohledu a
žádosti, slovem i skutkem, obzvláště
těžký hřích porušení lásky a věrnosti
manželské cizoložnictvím. '

. a zapovídá. nam přiložiti srdce své tvoru ,

s nejblah.
Pannou

Žij tedy, křesťane, podle tohoto
pravidla, řiď se podle něho; nahledni
často do tohoto zrcadla, a kdyby se ti

-_obraz, který v něm spatříš, nechtěl
libiti, pak nenaříkej
na zrcadlo, ale žaluj
sám na sebe, spo
řadej své jednání dle
předpisu, který na
psal Bůh prstem
svým nejen na ka
menné desky, ale
skutečně a v pravdě
do srdce tvého. Ne—

zbývá. ti žadná vý
cheeš-li do

života vejíti, zacho—
vávej přikázaní; ti
pak, jenž mu pouze

říkají: Pane! Pane! nevejdou do krá
lovství nebeského. ——

mluva;

Řekl (Abraham): Prosím, nehněvej
se Pane, budu-li ještě jednou mluviti:
Co jestliže tam nalezeno bude deset?
I řekl: „Nezhladím pro deset“ (Sodomu.)
(1. Mojž. 18, 32.) ——Sestoupivše tedy
deset bratrů Josefových, aby nakoupili
obilí v Egyptě. Avšak on poznav bratří
nebyl poznán od nich (1. Mojž. 42, 3. S.)
— I stalo se toho času, že Jeroboam
vyšel z Jerusaléma, a našel jej Abiáš,
Sionský prorok, na cestě jsa oděn pláštěm
novým: byli pak toliko sami dva na

Sedmé a desáté přikázani | poli. A ujav Abiáš plášť svůj nový,
zapovída každé. poškození a odejmutí ! kterýž měl na sobě, roztrhal jej na
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dvanácte kusů. I řekl

„Vezmi sobě deset kusů:, neboť toto praví
Hospodin Bůh is1'aelský: Aj já roztrhnu
království z ruky Salomounovy a dám
tobě desatero pokolení.“ Proto že opustil
mne — a nechodil po cestách mých, aby
byl činil spravedlnost přede mnou a
zachovával přikázaní má. (3. král. 11,
29 —33.) — Chceš-li, aby postoupil dále
stín o deset čárek, čili aby se vrátil
zpátkem o tolikéž stupňů? (4. král. 20, Q.)
— „Oznamuji také tobě, synu můj, že ?

Jeroboamovi :

jsem dal deset hřiven stříbra, když jsi

ještě byl maličký, Gabclovi v Ranges,:
městě medském, a jeho zápis mám u
sebe.“ (Tob. 4, 21.) — Oslavujte Ho
spodina na harfě, na žaltáři o desíti
strunách prozpěvujte jemu. (Žalm 32, 2.)
— Jeden urozený člověk odešel do daleké
krajiny, aby přijal království a zase
se návrátil. I povolav desíti služebníků
svých, dal jim deset hřiven a řekl jim:
„Kupčite dokud nepřijdu.“ (Luk. 19, 13.)
— Dobře, služebníče dobrý; žes nad
málem byl věrný, budeš míti moc nad
desíti městy. (Luk. 19, 17.) (Polar.)

Některá důležitá pokynutí ohledně sv. odpustků.

opřeberný jestiť ten poklad sv.

věřícím křesťanům otvírá-, a
proto nutno znáti podmínky ajim

)' dobře rozuměti, bychom sebe ně
jakým mylným výkladem nebo

důměním o tak vzácný dar a užitek
sami nepřipravovali. Zdá se také mno
hému, že jen na pouhém mechanickém
splnění stanovených podmínek vše zá
leží, by všech milostí odpustkových
získal, ani nepováživ, že hlavně třech
Věcí třeba a sice: 1. úmysl, získati
odpustky, 2. býti v stavu milosti
Boží, any odpustky jsou prokazování
milosti přátelům a dítkám a nikoli ne
přátelůma 3. věrné splnění usta
novených podmínek. Chci proto;
tuto sestaviti některá ustanovení dle

dekretu sv. římské kongregace odpustků,
pokud se vztahují na způsob, jakým se
oněch pokladů milostných získati lze.

1. K získání odpustků neplno
mocných jest pravidlem téměř vždy,

.že se žádá, by vykonal skutek přede
psanýse srdcem kajícím, t.j. kdo,
maje na sobě smrtelný hřích, získati
chce odpustky neplnomocné, musí aspoň
vzbuditidokonalou 'líto st s úmyslem

—jak brzy mu možno — se vyzpovídati.
odpustků, jaký se denně pravo- ; (Rozhodnutí sv. kongregace dne 17. pro

since 1870.)
2. Kdo — bud'si kdokoliv — polo

žených podminek úplně nesplní (vyjma,
že by opomenutí jen malé ceny mělo)
nezíská žádných odpustků, i byt' jen
pouze z nevědomosti tak se stalo.

3. Předepsané k dosažení odpustků
modlitby, jako ku př. růženec, litanie,
otčenáš, anděl Páně, smiluj _senade mnou
atd. mohou se konati s jinými osobami
střídavě. (Rozhod. 26. února 1820.)

4. Při takovém společném se modlcní
sv. růžence získají všickni přítomní
sv. odpustky, má-li aspoň jeden znich
růženec posvěcený v rukou. (Rozhod.
22. ledna 1858.)

5. Modlitby odpustkové mohou se
konati v jakékoliv řeči, pakli jen biskup
řádný pravost překladu stvrdil. (Rozhod.
29. prosince 1864.)

6. Je-li k získání'plnomocných
odpustků předepsaná sv. zpověď, musí
se vyk'onati, byť i ten, jenž je získati
chce, neměl těžkého hříchu na sobě.
(Rozhod. 18. května 1759.)._

7. Sv. zpověď i sv. přijímání může
se vykonati den před tím, na němž plno—
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mocných odpustků získati lze. (Rozhod.
6. října 1870.)

8. Věřící,kteří se každý týden jednou
zpovídají, mohou všech v to připadajících
odpustků ——i plnomocných (vyjma toliko
jubilejních) získati. (Rozh. 9. pros. 1763.) ,

9. Jedním sv. přijímáním možno
všech v týž den připadajících plno
mocnýeh odpustků získati, vykonají-li se
jen ostatní předepsané skutky, pro jedny
každé pro sebe. (Rozhod. 25).kv. 1841.)

10. Jedním v době velikonoční vy
konaným sv. přijímáním možno jak plno
moených odpustků získati, taki veliko—
noční své povinnosti zadost učiniti. (Rozh.
10. května 1844.).

11. Jsou-li plnomocné odpustky spo
jeny s návštěvou kostela atd., není nutno
tamtéž sv. přijímání přijmouti, postačí ;
pouhá nábožná chrámu návštěva., leč by i
výslovně jinak bylo určeno.

12. Nemocní, kteří dlouho jsou na
lůžko upoutání, jakož i ti, kteří pro trva- \
jící fysickou vadu jsou na dům odkázáni '
(vyjma ty, jenž v klášteříeh bydlí), získají
vše eh sv. odpustků po vykonané zkrou
šené zpovědi a jiných na místě sv. při
jímání jim uložených skutků, ipodmínek
jiných. (Rozhod. 18. září 1862)

13. J e—lik dosažení odpustků přede
psána návštěva chrámu Páně a tento není
jmenován, může ona návštěva vykonati
se v jakémkoli kostele nebo veřejném
oratoři. (Oratoře klášterní, do nichž ne—
mají světští přístupu, neplatí za veřejné.
Rozhod. 22. srpna 1842)

14. Návštěva kostela může se státi

bud' před anebo po všech jiných odpust
kových skutcích. (Rozh. 19. května 1759.)

15. Slovem „až do západu slunce“
rozumí se skutečný soumrak.

16. Chce-li někdo v jednom dnu
vícero plnomocných odpustků získati,%
s návštěvou chrámu spojených, musí tuto :
návštěvu každou zvlášť činiti, t. j. do :
kostela vkročiti, předepsanou modlitbu i bylo ustanoveno. (Rozh. 26. února 1852)

vykonati a zase vyjití a zase na novo
sem vkročiti. (Rozh. 29. února 1864.)

17. Návštěva chrámu může zpověd
níkem těm občas nemocným a pod. v jiný
skutek odpustkovýzměněna býti. (Rozh.
'18. září 1862.)

18. Na úmysl sv. Otce se po
modliti jest: modliti se za rozšíření
sv. kat. víry, na povýšení církve sv., za
obrácení hříšníků, jednotu křesťanských
knížat a vyvrácení kacířsta. J aké ústní
modlitby se tu konati maji, jest volno
každému; postačí jen se pomodliti třeba
vždy otčenáš a Zdrávas, není-li jinak vý
slovně ustanoveno. (Rozh. 29. květ. 1841.)

]9. Jsme—lik nějakým modlitbám,
ku př. hodinkám k Panně Marii, již jinak
zavázáni, nepostačí k zadostučinění za
odpustky. (Rozh. 29. května 1841.)

20. K získání plnomocných odpustků
jest podstatně třeba varování se všech,
i třeba jen lehkých hříchů.

21. Slovy: „Plnomocné odpustky na
všecky svátky Páně a blah. Panny Marie“
rozumí se ty nejhlavnějí: Narození, obře
záni, zjevení, z mrtvých vstání, nanebe
vstoupení Páně a Boží Tělo; neposkvr
něné početí, narození, zvěstování, očist'o
vání a nanebevzetí Panny Marie.

22. Jsou-li s návštěvou určitého

chrámu Páně aneb vykonáním dobrého
skutku plnomocné odpustky spojeny,
možno“je jen jednou za den získati
(vyjma odpustky porciunkule a návštěvy
růžencové kaple v den slavnosti růžen—
cové, které se pokaždé získají, kolikrátc
se podmínky splní.) Ovšem i na jednom
'a témž dni lze získati vícero plnomocných

v'v'
odpustků a to z rozličných prlcm, návštěv
kostelů, bratrstev a pod. '

23. Jsou-li denní plnomocné odpustky
s návštěvou chrámu některého spojeny,
může týchž pouze jeden a týž věřící jen
jedenkráte v roce účasten se státi, a
nikoliv každodenně, leč by tak výslovně
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0 rozšiřování svaté viry po celém světě.
(I)okončení.)

Což pak se namítá proti účasti v díle
pro rozšíření viry? a jsou-li pak ná- ,

mitky ty oprávněny?
„Není teď kdy s takovými.

? více sbližují, mnohé společnosti vědecké
l . ., o- v '

í podmkan na svuj gros cesty do zemí
věcmi počítati, poměry časové
nejsou jim příznivy,“ řeknesnad
mnohý. Na to odpovídáme: Není to nic |
nového, co tuto odporoučíme; neboť věc,
o níž běží -— totiž podporovati misie
katolické — trvá v Rakousku již ode ,
davna, jen že se děla doposud v jiné
spůsobě. Na místě, co by se přispívalo
k různým spolkům za účelem tím zalo
ženým, jak až dosud, má se na příště
tak díti jen pro dílo k rozšíření nábo
ženství. Není se tu třeba ani více mo

dliti ani větším dárkem přispívati a není-li
komu možno celý příspěvek pojednou
zapraviti, lze mu tak učiniti nyní i ve
lhůtách. A tak je nyní i nejchudšímu
katolíku umožněno účastniti se vLdíle

pro rozšíření sv. víry.
Aby se však každý katolík v tom

súčastnil,jest pravě nyní na čase:
nejen proto, že je nyní strasť a bída ,
všech těch tisíeův a milionův nevěrcův

a jinověreů tak do očí bijící, než i proto, ;
že nyní právě více než kdy jindy jsou
poměry rozšíření sv. víry naší příznivy.

Kněz jistý, který již od třiceti let
s velikým zajmem všechen rozruch a
vývoj misionářství katolického pozoruje,
takto o tom píše: „Jest to očividné řízení
Boží, že dvě největší doby,
které nad miliony a miliony lidí vládu
provozují, totiž Anglicko a soustátí Ame
rické, že dvě ty říše našim věrověstům
svobodně slovo Boží hlásati dovolují, ba
že je — což více váží — ještě podpo—
rují a to tak, jak to ani mocnosti katol.
nečiní. I jiné okolnosti jsou zdárnému roz
voji misií nikoliv nepříznlivy. Tak jest

vlv vlI'ISC nas

nyní spojení všech krajin světa železni—

eemi a parolod'mi sblíženo, země, k nimž
byl přístup Evropanu dříve nc-li nemožný
aspoň nesnadný, zcmě ty jsou nyní dosli
přístupny, národové sami se na vzájcm

posud nepoznaných atd. atd. — samé to
okolnosti, které nemafo mohou přispěti
k zdárnějšímu rozšíření sv. víry naší,
ba bylo by to neomluvitelnou chybou,
kdybychom my katolíci složili ruce v klín,
nebot' pak by ihned jinověrci z naší
netečnosti těžili. Jiní namítají: Nechte
toho teď, Vždyť na nás beztoho
doma zeje ze všech koutů nouze
a bída.. I tu je odpověď na snadč.
Chudobou se nelze omlouvati, neboť nej
důležitější věc jest, aby se účastníci díla
modlili ve prospěch misií, a to může kde
kdo, tedy i chudobný činiti. Co pak se
příspěvků peněžitých týče, není nikomu
předepsáno, kolik má dáti, a nemůže—li
více než 1 kr. měsíčně neb aspoň půl
krejcaru, tedy ročně celkem 6 kr.,i to
postačí. Kdo má.mnoho, ať da mnoho, a
kdo má málo, nechť dá, rad i z toho mála.

Ba chudak, když rád dá něco z toho
mala, které má, tím 'nepotratí nic, ale
naopak získá. Tak sv. Pavel zvolal ke
sbírajicim křesťanům: „Ne jako bych
vyhledával vašich darů, než spíše hledám
zisk pro vas“ (kteříždavate). A proto
nebylo by dobře lidi chudobné nepobízeti
k účastenství v díle, nebo jim toho do
konce snad srazovati. Tím že lid přispívá,
nepatrným grošem k dílu pro rozšíření
víry, tím, pravíme, lid nechudne. Kdo
chce ochuzovaní lidu braniti, tomu jest
jinými cestami se bráti, neboť co lid
ochuzuje jest: touha po požitcích, po
zábavách, po strojení, honosivosť a j.
A právě aby se těmto chybám zabránilo,
k tomujcst příhodnou pomocí účast v díle
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pro rozšíření víry, neboť účasť ta nabádá
k sebezapřeuí a k umírněnosti.
_ Ještě jiní praví: Je toho dosti
doma, co podpory zasluhuje a
potřebuje, a nelze nám podpo
rovati všechen široký svět. Mají
liž pravdu ti, kteří tak mluví?— Nikoliv!
Dáváme tomu, že ve vlastech našich je
dosti chudobných, které dlužno podpo—
rovati, &také jiných a jiných potřeb, nač
třeba přispívati; aniž snad tvrdíme, že
katolickému křesťanu není potřebí pečo
vati o chudáky a jiné dobročinné ústavy,
nikoliv, nýbrž naopak hájíme zásadu
křesťanskou: Čiň to a ono nezanedbávej.
— Ale kdybychom chtěli dle toho, co
namítají, říditi se, veta by bylo po oné
životně jednotící pásce, která křesťanstvo
katolické v silnou jednotu spojuje, a
která nám nejen břemena ukládá, než
i nesčetné výhody skýtá. Žádá tedy
příspěvky od nás'již povinnosť, která
vyplývá z toho, že jsme občané říše
Boží, říše to, která veškeren svět v lásce

své zahrnuje.

lati tolik peněz do ciziny? K tomu
chceme jen několik slov připomenouti.
Ti, kdož tak mluví, s lepší by se poradili,
kdyby zřetel svůj jinam obrátili. Nevy
dávajíliž se miliony a miliony zlatých
do ciziny za kávu, the, vína, hedbáví *
a za jiné tretky a cetky? Ale Bůh
chraň, aby kdo co proti tomu namítal.
Než jakmile se několik tisíc jen sebere
pro misie, ejhle! hned jsou po ruce a
hlásají a pokřikují plnými ústy, jaká
to škoda pro zemi! Nakonec ještě uvá
díme námitku, která často se naskýtá:
Pro záležitosti církevní lidé
nechtějí přispívati. Coje na tom
pravdy? Celkem to není pravda, jakož
to s dostatek dokazují výkazy 0 při
spěvcích k účelům církevním.

Ale dejme tomu, že by tu a tam

„Škola. B. s. P.“ 1882.

Casto také slýcháme: Nač posý- &

svou nepřispívala, nemá-liž proto býti
nabádána k dobročinnosti? Ba právě
naopak, má býti pobádána a ne tak
ani k vůli příspěvkům, jako k vůli
dárcům samým. Neboť nemalé dobrodiní
prokazujeme lidem, když je máme k do
bročinnosti a zvláště k dobročinnosti

za účely církevními, a sice proto, že
s tím spojeno jest hojné požehnání s hůry
a že lidé přispívajíce pro zájmy nábo
ženské náboženství samo sobě oblibují.

Doslov.

„Zkoumejte vše a co dobrého volte“
— dí pravidlo křesťanské. Dle toho jsme
se také řídili _vrozpravě tě a došli jsme
k těmto koneům:

Každý křesťan katolický má
se živě a účinně účastniti v tom,
aby sv. víra po veškerém okršku
světa se rozšířila a upevnila. A
k tomu účelu se nejlépe hodí
„dílo pro rozšíření víry“ od pa
pežův i biskupův odporučené
všem věřícím a tolika milostmi
obdařené. Kromě toho nám Slo
vanům zvláště se zamlouvá „spo—
lek sv. Cyrilla a Methoděje“ pro
sjednocení Slovanů rozkolných
a taktéž pro děti mái na dále v
platnosti trvati „dílo sv. dětství.“

I kojíme se nadějí, že laskaví čte
nářové čile se súčastní v díle pro roz
šíření víry. Ovšem že na místě prvém
jest, pevně státi k hlavě církve a pod
porovati ji v obtížném řízení křesťanstva
modlitbou a haléřemsvatopetrským, neboť
kde činnost“ hlavy je ochromena, ani
tělo prospívati nemůže a tedy ani sv.
misie by zdárně rozvíjeti se nemohly.
Nicméně však přece nepozbývají váhy
slova jistého kněze: „Nemylné znamení
čilého života náboženského, živé lásky
k Bohu a bližnímu jest vždy činná účasť
ve velikolepém misionářském díle církve

byla nějaká obec, která by hřivnou i katolické.“
21
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Svatá Notburga
patronka služebných..

Čestný věnec neustále se zelenající.
Dvakrát byla Notburga na Rotten

burgu a dvakrát v Ebenu. Za svého
života byla v Rottenburgu déle než
v Ebenu, po smrti však zůstala mnohem
déle v Ebenu, kdež svaté její tělo od
počívalo a kde svatý duch její nepře
tržitě působí. —

Magnet má v sobě zvláštní sílu,
kterou železo přitahuje, ano tutosílu
mu i sděluje, tak že možno utvořiti celý
kruh železných kousků, které jsou spolu
pouze touto magnetickou silou spojeny.
Až dosud však nikdo neumí podivné
síly té jasně vysvětliti.

, Podobně událo se i se sv. Notburgou.
Vycházelať od její svatého těla podivu

* dosud žádného klenutí, byl pouze jakohodná síla, která lidi z blízka i daleka
ke hrobu přitahovala; tato síla nepřestala,
nýbrž působí již dlouhý čas od roku 1313
až na naše časy; přicházíť každoročně
do Ebenu průvod poutnický.

Okolnosť tuto můžeme si snadno

vysvětliti. Je to svatý život milé Not
burgy, jenž lidi úctou a láskou na-A
plňuje tak, že by jí byli rádi na blízku;
je to láska, mírnost a laskavost, jakou
duch Notburčin i po smrti těm prou
kazuje, kteří ji prosí o almužnu její ,
přímluvy u Boha. Tak tedy vábí Not- '
burga až dosud zbožné poutníky ku
svému hrobu a poutníkům jest u ní
blaze, o čemž dávají sami rozličná svě—
dectví. Budeme některá důležitější vy
pravovati.

Povzbuzen příkladem urozeného ry
tíře Rottenburského a upozorněn podivu
hodným pohřbem, počal zbožný věřící
lid brzo po smrti světice ji ctíti a za
přímluvu její presiti. Zvláště hrob její
v Ebenu byl od četných poutníků
z Tyrolska a Bavor navštěvován, k čemuž
později mnohé vyslyšené prosby ještě

více povzbuzovaly. Oběti, které zbožní
poutníci z vděčnosti za obdržené milosti
v kostelíčku Ruprechtském skládali, byly

' tak čctny, že se již mohlo pomýšleti na
stavbu nového většího kostela.

Starý kostelíček Ruprechtský byl
120 let po smrti Notburčině zbořen a
nad kostelem vystaven nový kostel
gothický s věží. Roku 1434 vysvětil
jej světící biskup Albert z Brixenu ke
cti svaté Notburgy, sv. Ruprechta a
jiných svatých a ustanovil odpustky na
výroční slavnosť v neděli před sv. Bar—
tolomějem, jakož i některé jiné dny.
Za 40 let později (1474) ustanoven byl
ke kostelu první stálý správce duchovní.

Tento nový chrám neměl však

mnohé jiné chrámy toho času pokryt
plochými deskami. Teprve roku 1515
dali císař Maximilian I. a biskup Bri
xenský Krištof ze Schroffensteinu vy
stavěti kamené klenutí. Mimo to nadal

císař chrám tento bohatými dary, zvolil
sv. Notburgu za svou zvláštní patronku
a přímluvkyni u Boha a poručil se do
její ochrany. Tak ctil „poslední rytíř,“
věřící císař zbožnou, svatou dívku. Jeho
příkladu následovaly pak i jiné vznešené
osoby, jako arcivévoda Ferdinand starší,
Ferdinand Karel a jeho mladší bratr
František Sigmund. Biskup Brixenský
dal již následujícího roku dovolení, aby
bylo založeno sv. pole a nejsv. svátosť
oltářní v kostele byla umíštěna. Od toho
času bydlí neustále Bohočlověk, ve dne
i v noci, v kostele sv. Notbm'gy.

Vypravuje se o některých svatých,
že na jejich hrobech vypučely podivu—
hodné květiny. Tak se stalo i u svaté
Notburgy. Květina však, která na její
hrobě vyrostla, byl kostel, který vy
stavěla láska, vděčnosť a útca k Not
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burce. Byla to kamenná květina náhrobní
se zlatým kalichem obětním, v němž byl
podivuhodný květ — vykvetlý z Marie
Panny — J cžíš Kristus.

Duch sv. Notburgy působil tak dobře
nad její hrobem, že zbožní poutníci tou
žebně si přáli, aby též doma držel nad Í
nimi ruku ochrannou, aby se ve všech
potřebách k němu utíkati mohli. Z té
příčiny zbožní a důvěry plni křesťané ;
zřizovali si doma obrazy, oltáře v ko- '
stelích, ano i chrámy a kaple stavěli
ke cti sv. Notburgy.

To se stalo roku 1651 ve Stilfu

stranou silnice, která vede ze Sterzingu
do Brixenu. Tam byla vystavena kaple
a v ni oltář s obrazem světice; stěny
byly ozdobeny obrazy ze života její a
každodenně konala se tam slavnost“ se

mší sv. a kázáním. Roku 1669 byla ve
sv. Ondřeji na hoře u Brixenu kaple
vysvěcena; hlavní oltář byl zasvěcen ke '
cti „nejblalL Panny Marie, bez poškvrny
počaté Pomocnice,“ a poboční ke cti sv.
Notburgy. Ale brzo měla kamena květina
nad sv. hrobem v Ebenu ještě nádherněji
vykvésti, o čemž budeme nyní vypravěti.

Poklad na Ebenu.

Zámek a panství Rottcnberg stalo
se časem majetkem císařův, od nichž
koupil je roku 1704 Josef svobodný
pán z Tannebergu, pán velmi zbožný.
Zároveň s obcí Ebenskou žádal biskupa
Brixenského za dovolení, aby hrob sv.
Notburgy mohl býti navštíven a kosti
její ze země vykopány. Biskup ochotně
k tomu svolil, a ustanovil tři duchovní,
kteří měli býti při kopání jako svěd
kové přítomni.

Hned byli obstarání tři dělníci, kteří
započali práci svou 22. srpna 1718 tim,
že vyhledali nejprve základní zdi starého
kostelíčka Ruprecht-ského, ve kterém
byla Notburga před čtyřmi sty lety po—
chována. Zdi byly brzo nalezeny; což

jest zvláště pamětihodno, byly tyto pod
zemní zdi pomalovány starými malbami.
Co však představovaly, nebylo lze roze—
znati, poněvadž byly černou prsti po
mazany. Zdá se však, že rytíř Jindřich
dal pochovati svaté tělo v podzemní
hrobce, jejíž stěny ozdobiti dal výjevy
ze života Notburgy. Dělníci překopali
nyní zem křížem a křížem zvýší muže.
Osmého dne byly konečně po namahavé
práci kosti světice nalezeny. Lidé do
věděvše se o tom, hrnuli se tam a jásali
radostí, modlili se a děkovali Bohu za
veliké štěstí, že drahocenný poklad Ebenu
a celého Tyrolska nalezen. Též biskup
Brixenský přišel brzo sám do Ebenu,
políbil nábožně sv. hlavu, dal zahaliti
kosti do čistého plátna, do skříně uzavříti,
zapečetiti a opět do země pochovati. Za
čtyry leta byly svaté ostatky zcela ze
země vyzdviženy a zavřeny do skříně,
která byla dříve tabernaklem. Tam zů
staly třináct let. Dřevěná tabule, obrazy
ze života sv. Notburgy pomalovana,
představovala vyzdvižení sv. těla. Na
spodku tabule byla zavěšena lampa, v níž
nepřetržitě světlo hořelo. Tabuli tuto lze
až dosud viděti v kostele Ebenském.

Zatím ustanovil biskup učené muže,
aby vyšetřovali, zda—li nalezené kosti
jsou pravými kostmi sv. Notburgy. Když
to bylo nade vši pochybnost zjištěno,
vydal biskup 29. července 1735 dekret,
kterým z moci své církevní dovolil, aby
bylo sv. tělok veřejnému uctění vystaveno.

Nyní jednalo se o to, aby byly
ctihodné ostatky hojně ozdobeny zlatem,
stříbrem, drahokamy a perlemi. Praci
tuto vyžádala si vdova svob. pána z Tan
nenberku se dvěma dcerami. Horlivosť

a zbožnost, s jakou práci tu konaly, a
ušlechtilý duch, s jakým tak drahocenné
dary přinesly, zasluhuje veškeré chvály
a následování.

V době tří let, v nichž ozdoby sv.
těla dokončeny byly, dal mladý svob.
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pán z Tannenberku celý kostel přestavěti
a znamenitě zvětšiti, na místě starých
tří oltářů zakoupil nové a klenutí dal
pomalovati krásnými malbami. Průpovědi
z písma sv., ve kterých se mluví o srpu,
byly s přiměřenými obrazy nad okny
namalovány. Uprostřed klenutí je pět
velkých obrazů, které představují hlavní
výjevy ze života světice; kolem prvních
čtyř z nich jsou vymalovány symbolické
obrazy, představující ony ctnosti, které
sv. Notburgu nad jiné krášlíly.

Nad varhanami viděti především na
velkém obraze, jak rytíř Jindřich místo
vína louhu okouší. Kolem tohoto obrazu

jsou na rozích tyto ctnosti vyobrazeny:
1. Umrtvování. Panna sedí u

studně a drží v jedné ruce rybíčku;
ústa pak má zavřena, čímž zobrazeno
jest umrtvování v jídle, pití a řeči.

2. Věrnost. Panna drží v jedné
ruce klíč od domu, ve druhé prsten; věrné
zvíře domácí, pes, odpočívá ji u nohou.

3. Soucitná láska. Panna drží
v ruce ptáka pelikána a pravicí rozha—
zuje zlato. Následující velký obraz před
stavuje zázračnou událosť se srpem
v Ebenu. Kolem něho jsou ostatní ctnosti.

4. Píle při polní práci. Panna
sedí ve stínu ovocného stromu; u nohou
má pluh a v pravici kalendářní znamení '
kruhu zvířecího.

5. Rozdělování požehnání
Božího. Z rohu, plného kvítí a ovoce,
jenž značí požehnání Boží, bere panna
pravicí a sype láskyplně kolem sebe.

6. Zbožná modlitba. Klečící
postava zahalená závojem, drží kaditelnici.

7. Vzdělávání dítek znázorně
no jest knihou v klíně panny ležící a
hořící pochodní v levé ruce.

“řetímvelkým obrazem znázorněna
jest podivuhodná jízda s mrtvolou řekou
Innem. Kolem něho jsou tyto obrazy:

8. Poslušnost. Postava panny
nese s hlavou skloněnou velký pytel;

oči má upřeny na obraz toho, jenž až
ke smrti kříže neustále byl poslušným.

9..'l“rpělivosť. Pod těžkým Ika
menem na zádech sehnutá kráčí panna,
a modlí se.

10. Něžnosť. Panna hladí beránka

a v levici drží větev olivovou; olivový
věnec krášlí její hlavu.

11. .Vytrvalosť. Na mramorovém
sloupu stojí panna, držíc v rukou meč
k odvážnému boji; vážně a klidně po
hlíží na hranici, na níž hoří oběť.

Čvrtý velký obraz vyznačuje po
divuhodný pohřeb svatého těla v koste
líčku ruprechtském. Čtyry největší ctnosti
Notburčiny vyznačeny jsou následují
cími obrazy:

12.Pannenská cudnost'. Panna
zapuzuje hříšnou lásku, zobrazenou
slepým pohanským bůžkem Amorem, a
pravicí ukazuje na předmět své lásky,
lilii panenskosti.

13. Víra naznačena křížem, ka—
lichem a hostií.

14. Naděje kotvou.
15. Láska matkou s dvěma ma

lými dítky. _
Pátý velký obraz nad oltářem před

stavuje Notburgu, jak se za panstvo
Rottenburgské u Boha přimlouvá.

Když bylo všechno hotovo, měly
býti ostatky, jež byly dosud ve Švacu,
přenešeny no nového, krásného kostela.
Ve Švacu konal se s posvátným tělem
slavnostní průvod; ostatky zůstaly pak
vystaveny čtyry dni k veřejné úctě ve
farním kostele a byla u nich konána
bohoslužba.

Dne 18. září doprovázel konečně
nejdůstojn. opat z Fíechtu, obklopen
duchovenstvem, šlechtou a nesčíslným
množstvím lidu, sv. tělo z farního ko
stela ku řece Innu, kde již byla při
pravena krášně ozdobená loď. Za hlaholu

hmoždířů “na obou

březích, za chvalozpěvu a modliteb lidu

0 . v 'zvonu a hrměm
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na březích klečícího jel průvod po řece
: kostela. Svaté tělo bohatě ozdobeno a výdolů až do J enbachu. Zde vystoupil z lodě

a byv duchovenstvem i lidem slavně
přivítán zaměřil k Ebenu. Tam přišel
mu vstříc sám kníže biskup, posvětiv
před polednem nový kostel. A tak vešla
světice za jásotu a slz radosti celého

Dva obětaví přátelé

času francouzské revoluce

.rt/dl; obracel se největší vztek roz
jó) \ kácené luzy proti kněžím ka—

tolické církve. I nebylo tehdá
v zemi žaláře, v němž by nebyli

:., úpěli kněží a to nejvíce staří a ne
duživí, očekávajíce den po dni ortel

smrti. Kdo zdrav byl a mohl, uprchl
za hranice. Mnozí však sluhové Páně
naplnění obětavou láskou k stádt-ům
svým setrvali při svých osadách k po
moci a útěše věrných oveček. Mezi těmito
jmenuje nám historie faráře jedné osady
v Elsasku, Brůna Liebermanna, nápo
tomního generálního vikáře arcidiecése
Mohučské, kterýž s myslí hrdinou přes
všecky bouře a nebezpečí vytrval při
stádci svém.

národa do skvostné hrobky, do nového

znamnými obrazy srpu a nádoby s vínem
okrášlcno, dáno bylo v přímé poloze do
skleněné skříně a umístěno nad svato—

stánkem tam, kde bývá obyčejně velký
obraz oltářní.

božského Srdce Páně.

Obdiv vzbuzuje v čtenáři způsob, \
jakýmž horlivý tento pastýř vykonal
duchovní správu přes všecky nástrahy
vyzvědačů, kteří jej dnem a noci stíhali.
Jak poctivě znal se před těmito vlky
ve dne skrýti, aby za temné noci v nej
větší tajnosti vykonával posvátné obřady,
dítky křtil a učil, nemocné svátostmi
zaopatřoval a oběť mše sv. přinášel.
Ovšem nebylo by mu to možné bývalo,
kdyby mu v nebezpečné práci té nebyl
státně napomáhal ——místní učitel. Za
sluhujeť vším právem obětavosť i tohoto
muže našeho obdivu. Muller, tak slul
ten hrdina křesťanský, ukrýval pod
střechou své školy delší dobu proná
sledovaného kněze v bezpečnosti. Když
ale smýšlení jeho rozhodně katolické
proti němu vzbudilo podezření a dům
jeho ustavičně špehouni střežili, tu farář
Liebermann, nechtě uvrhnouti snad celou
rodinu v neštěstí, opustil školu a hledal
jinde úkrytu a sice brzy zde, brzy
jinde, kde mu větší jistota kynula. Ale

i_tu neustával věrný učitel napomáhati
mu v duchovní správě s neobyčejnou
horlivostí. Kdykoliv p. farář přestrojen
za noční doby po odlťíilých cestách a
pěšinách pospiclial do vzdálených vesnic
k výkonům svatého úřadu svého, tu
Muller býval jeho věrným průvodčím, a
byv sám zaměstnán, zastával jej lóletý
jeho syn Ludvík. Když ale četníci a
slídiči byli na blízku a veliké hrozilo
nebezpečí, tcnkráte zbožná dcera uči
telova, Cecilka, nesla po oklikách napřed
v koši náčiní ku mši sv. a k jiným
obřadům potřebné na ustanovené místo.
Na těchto nočních obchůzkáeh bylo také
p. faráři navštíviti nejednou rodné město
Molzheim, za tehdejších časů ještě pev
nostní hradbou uzavřené. V takovém
pádu šel mladý Ludvík sebou, přelezl
tiše příkop, známým již otvorem ve zdi
se prosmykl, odtud podal knězi připra
vený zde řebřík, po němž tento za noční
tmy a mlhy hradby přelezl, nemocné
svátostmi zaopatřil a před kůropíním již
zase s mladým průvodčím k domovu
pospíchal. Poslové, jenž se všech stran
faráře Liebermanna k nemocným volali
& prosili, nepřicházeli k němu samému,
anť úkryt jeho musil zůstati v tajnosti,
ale jen učitelu Můllerovi sdělovali žádost'
svou a ten jej buď sám nebo syn jeho
Ludvík na žádané místo dovedl. K tomu
cíli umluvili se oba horlitelové pro česť
Boží .a spásu bližního, že u jistého stromu
v blízkém lese se scházeli a odtud spo

=lečně spěchali k vykonávání skutků tak
bohumilýeh. Na cestě pak kráčejíce v tom
nočním tichu, po osamělých stezkách,
polemi, vinicemi, lesem, podle potoku,
často v bouři a lijavci, stále v nebezpečí
upadnouti do rukou slídičů, modlívali se
proniknutí myšlénkou na přítomnost“
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Ježíše Krista, jehož kněz na prsou nesl,
společně růženec přidávajíce ku každému
desátku pozdrav: „Poehválen a veleben
budiž Ježíš Kristus V nejsvět. Svátosti
oltářníl“ Málo která jim noc uplynula
bez takovéto poutě; neboť smutný tento
stav krutého pronásledování katolických
kněží trval po „ři léta. Ale jako farář
Liebermann li,/yl každého dne hotov i

přes největší nebezpečí vážiti cestu k no
mocným, podobně i učitel Muller byl
povždy ochoten jej doprovázeti. — Aj,
jaký to krásný obraz dvou srdcí bož—
skému Srdci Páně takou láskou od
daných! Cemu se tu více diviti máme,
té apoštolské horlivosti hrdiného kněze,
či šlechetné, obětavé lásce neohroženého
učitele?

Zpráv-57
Nastoleni J. M. nejdůst. p.

biskupa D;. Františka Bauera
varně. Casopisy častěji nežli naše
„Skola“ vycházející přivedly již dávno
čtenářům svým ve známosť, jak se od
bývalo dne 3. září slavné nastolení no
vého p. biskupa diecese brněnské, nám
nezbývá nežli totéž pouze opakovati,
třebas jinými slovy.

Diecese brněnská, rozuměj veškeré
obyvatelstvo i mimo Brna, brala na řídké
této slavnosti vřelou účasť, ze_jména du
chovenstvo vzdor velkým obtížím a vzdor
nedělním službám Božím přichvátalo
v přehojném počtu, aby ukázalo nelí
čenou svou oddanosť novému svému
vůdci. I veškeré spolky české z Brna a
okolí účastnily se a spolupůsobily, aby
byla slavnosť velebnou, úkonu důstojnou.
Po celý průvod z farního chrámu Páně
u sv. Jakuba do stoličného chrámu zpí
vána píseň „Tě Boha chválíme“ s nad
šením nevšedním, a smíme-li souditi po
účastnících, bylť ráz nastolení odlesk
rázu celé diecese, ráz český. Nejd. p.
biskup konal ovšem první řeč ku svým
diecesánům německy, to však obecenstvo
české nikterak nemýlilo aniž nějak ne
spokojenost“ vzbudilo, tak že pak pro
mluva česká s takým nadšením přijata
byla, jako by žádné jiné nebylo; ono
srdečné ku konci promluvy od celého obe
censtvapronešené„Zaplať Pán Bůh!“
jest nejlepším svědectvím, jak díecese
přijímá každé slovo, každé pokynutí
svého biskupa.

Večer po 8. hodině dostavili se také
katol. tovaryši, aby svou kapelou za
hráli některé vkusné skladby a zazpí
vali některé písně. „Hlas“ píše o tomto
dostaveníčku mezi jiným:

„Nejd. p. biskup z prvu vyšel na
pavlač s přítomnými hosty a odtud na—
slouchal hudbě, jež se mu velice líbila, a
odměnil horlivou snahu tovaryšů hojným
potleskem. Na to sešel k nim a poděkoval

„im česky, něco též německy slovy do
_emnými asi v ten smysl: „Hned jak
sem byl v Olomouci profesorem, milerád

obcoval jsem s lidem řemeslnickým,
denně jsme se scházívali za poučením
a zábavou. Hrával jsem s nimi domino,
hrával jsem jiné nevinné hry, ale v so
botu _ modlívalijsme se růženec. Proto
sešel jsem k vám, poděkovat vám za
lásku, jakou mi projevujete, poněvadž
řemeslnický stav ctím a si ho velice
vážím; vždyť sám Kristus, spása světa,
ijcho pěstoun sv. Josef, jejž máte na
svém praporu, byli řemeslníky. Věřte,
že více mne dojímá a těší zároveň projev
vaší lásky, ačkoli jste chudí řemeslníci,
nežli ovace nesčetných hodnostářův a

'bohatců, kteří prosáklí jsou zhoubným
libcralismem. Nezapomínejte také nikdy
svých hesel, a požehnání nebes jistě se
vznese na vás.“ — Nebylo nikoho mezi
tovaryši, jenž by nebyl býval dojat slovy
tak srdečnými a milými. Slzy v očích
a zmírající na rtech prosba: „Bůh
žehnej ti a zachovej nám tebe“ byly
důkazem, že mluvil milovaný náš pan
biskup od srdce k srdci.“

Ku poctě J. M. napsal chvalně
známý J. Soukup vzletnou báseň, která
byla. ve skvostné úpravě panem kanov
níkem Mat. Procházkou p. biskupu ode
vzdána, časopis „Obzor“ přinesl k té
slavnosti taktéž krásnou báseň a klášter
rajhradský věnoval jemu jednu latinskou
ódu a dvě české básně, ze kterých tuto
jednu svým čtenářům sdělujeme.
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\vuc1 zvony s Peterského chlumu,
d' radostným vše plní hlaholem,

a lid, puzen lásky plápolem,
chvátá vzhůru v nepřehledném tlumu.

Viz jak plesá osiřelé stádce,
' Nový pastýř v slavném průvodu

do Svého se béře obvodu,
oveček Svých věrných —„—Věrný vládce.

Velebný se pohled Tobě skýtá,
slavný průvod chystá Tobě lid,
co však platí časné slávy kmit,

nebešťanů sbor když Tebe vítá?

Přes posvátné velechrámu prahy
s Tebou kráčí zástup Andělů,
s námi radují se z Tvého údělu,

s námi vítají Tě, Otče drahý!

Buď i Ty vždy Andělem nám strážným!
Těm, jenž s Tebou sdílí popluží,
příkladem Svým podej oruží

proti Církve zhoubcům nerozvážným!

Těm, kdož hájí pravdu písmem, slovem,
budiž vezdy mocnou ostrahou,
mdlým pak křísívou bud' ovlahou;

ať se zastkví Církev v lesku novém!

Hle, lid dobrý k Tobě, Otče, zírá,
žehnej jemu slovem blahostným,
ať se těší citem radostným,

ať se splní jeho v Tebe Víra!

K Bohu dnes se nesou naše přání:
Mnohá léta budiž strážcem nám,
spásy zřídlem Tvůj bud' velechrám,

slovo Tvoje — zdrojem požehnání !
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Z Visek. Svěcení kříže a
sochy P. M. Lúrdsk é. Všude, kde s po—
svátnou úctou pronáší se jméno Ježíš, kde
každý tvor 'vzpíná proscbnč ruce své
ku kříži/_ němž dokonána spása světa,
tam všude také velebnými zvuky zaznívá
jméno Marie. Úcta blahoslavené Rodičky
Boží je právě tak rozšířena, jako nauka
Kristova sama, a šíří se vždy víc a více
na důkaz, že přese všechny útoky
zhoubného svobodomyslnictví a nesmy
slného nevěrectví velcbná nauka Kristova

vítězný prapor svůj vysoko k nebesům
povznáší. Ačkoliv pak úcta nebes Krá
lovny do všech končin světa pronikla,
přece v některých zemích zvlášť utěšeně
se rozvíjí — nejvíce však v zemích
slovanských. Důkazem toho jsou nám
ty četné, velebné stánky mariánské,
v nichž každoročně ze statisíců hrdel

zaznívá jméno Maria, důkazem toho
jsou přečetné slavnosti ku péctě nebes
královny. Ještě nedozněla ozvěna veli
kolepé slavnosti na oslavu Matky Boží
Svatohorské v Čechách, ještě živě trvá
v myslích účastníků vzpomínka na\
slavné svěcení sochy P. Marie Lúrdské
v Ivanovicích a Třebíči na Moravě, a
již opěť v nepatrné horské vesničce
Vískách slavila se vzácná slavnost,
slavnost' trojnásobná Světilť se tam nově
postavený kříž, socha P. Marie Lúrdské
a postranní oltář.

Zmíněný kříž potkal divný osud.
Již roku 1875. konána na Vískách sv.

misie dp. rektorem P. Nováčkem z Prahy.
Ku konci misie zakoupen krásný kříž
zbožnou rodinou Skalovou a slavně P.

Nováčkem posvěcen. Než bezbožná a
bohopustá ruka bohaprázdných pachatelů
— jsouť Vísky obydleny třetinou evan
gelíků -— o nichž sice určité jistoty se
nevědělo, ale na než si katolíci prstem
ukazovali, neobávajíc se hrozného trestu
Božího, rozbila na kusy znamení spásy
lidské a rozmetala kříž Kristův do "bláta.

Rozhořčení z pychu toho bylo veliké.
Avšak druhého dne již dovezen z Brna
a postaven kříž nový, opět zbožnými
manžely Skalovými darovaný, který za
ohromného účastenství okolního lidu byl
posvěcen. Rozbité a rozvlečené kusy
kříže, od bohaprázdných pachatelů roz
metaného, teprve poncnáhlu se shledávali
a když konečně i sražený obraz Spasitelův
se vyskytnul, pojali oba manželé zbožnou
myšlenku, kusy zhanobeného kříže dáti
opět v bývalý celek spojiti a kříž ten
na návsi postaviti, což také zdárně pro
vedeno. Mimo to dali zhotoviti zmínění

manželé krásný oltář postranní a sochu
P. Marii Lúrdské u chvalně známé firmy
Prinothovy v G-ródenupro kostel vísecký,
kteréžto věci s památným křížem dne
16. července posvěceny byly.

Již den před slavností přijeli v ko
čárech slavnostně okrášlených světitel,
zmíněných věcí vdp. P. Nováček, rektor
redemptoristů v Praze, jenž ve známé
horlivosti své ochotně přijal pozvání a
po 7 letech opět zavítal na Vísky po
světit památného kříže', a mimo něj i
jiní kněží z Brna, jako dp. Josef SchreH
regens bisk. alumnátu, dp. prof. Vlad.
Šťastný, koop. P. Korec a P. Otto
Brychta, kteří vesměs uvítáni byli střelbou
a hudbou.

Veškery domy katolíkův ozdobeny
byly krásnými věnci z kvíti nejroz
manitějšího, všude viděti bylo náladu
slavnostní a srdce každého plesalo radosti,
že účastným se stane slavnosti tak krásné.
Před domem zbožných dárců postavena
byla veliká brána, na jejíž jedné straně
skvěl se zlatými literami nápis: „Salve
Regina“ a na druhé mysli všech dojímala
slova: „Svatá Maria, oroduj za nás!“
Z rána v neděli sjíždělo se ostatní ducho
venstvo, z nichž přemnozí přivedli pro
cessí ze svých farností. Byliť pak tam
s veldp. děkanem Hrbáčkem" v čele
násl. kněží: Dp. farář z Boskovic, Svi
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távky, Protivanova, Borotína, zámecký
kaplan a dva nastávající kněží z Boskovic.

Počasí bylo velice krásné, jako by
nebe samo pociťovalo radost a slast“
z takové slavnosti, a proto sešlo se též
lidu nesčíslné množstvo. Neuehýlíme
se nikterak od pravdy, řekneme-li, že
v nepatrné pohorské vesničce Vískách,
jež má sotva 300 obyvatelů, shromáždilo
se na šest tisíc lidu.

O 10. hodině započalo svěcení sochy
P. Marie Lúrdské. Socha umístěna byla
v ozdobném výklenku před domem šle
chetných dárců, odkud měla býti ve
slavném průvodu odnešena do kostela..
Průvod vyšel z chrámu Páně o 10. ho- '
dině a ubíral se k domu Skalových přes
čtvrť hodiny vzdálenému, kde již čekaly
ohromné zástupy zbožného lidu. Srdce
každého zaplesalo a mnohé oko se za
rosilo,když odhalena jest překrásná socha
a pozdravena z tisícerých úst zvuěně
se nesoucí písní: „Tisíckrát pozdravu
jem Tebe.“ Tklivý obraz poskytovaly

!

dítky mariánské z Boskovic, které s 0- i
státními družičkami v bělostné úpravě
pod věnci a závoji nesly na vkusně.
upravených nosítkách sochu Matky Boží.
Za zvuků hudby a zpěvu bral se průvod
ke chrámu Páně; socha postavena pak
na hřbitově, jenž kolem kostela se pro
stírá, na oltář k tomu účelu postavený '
a vdp. rektor Nováček ji slavně posvětil.

Na to vystoupil chvalně známý a
osvědčený kazatel dp. regens Schreí'l na
kazatelnu pod širým nebem postavenou
a vytknuv ve skvělé a dojímavé řeči
úctu Bohorodičky vůbec, vylíčil pak
neméně zajímavě význam úcty sochy P.
Marie Lúrdské zvlášť._

nosti přítomni byli též hrabata Mens
dorfové z Boskovic.

Při obědě kněží na faře velmi mile

překvapil shromážděné hosty dp. rektor
Neváček, jenž povstav vyřizoval z Prahy
pozdrav nejd. pana biskupa brněnského
dra. Bauera, jejž vzkázati ráčil všem
kněžím při slavnosti přítomným. Pozdrav
ten přijat s hlučným jásotem a ihned
poslány nejd. velepastýří cestou telegra
fickou nejvroucnější díky za tak blaho
sklonnou vzpomínku.

Po 3. hodině odpolední konala se
druhá čásť slavnosti. Ve slavném prů
vodu brali se opět kněžstvo i lid k pa
mátnému kříži předistatek Skalův. Dítky
mariánské poutaly opět k sobě všeo
becnou pozorností; neslyť větši z nich
odznaky utrpení Páně, jako trnovou
korunu, třtinu, houbu, ocet atd. a posléze
prázdný kříž.. Byl to pohled úchvatný,
při němž žádné oko nezůstalo suché.
Kříž posvětil zase vdp. rektor Nováček
a pak vystoupiv na kazatelnu, činil_řeč
před tímž znakem spásy, který před
sedmi lety posvětil. Hlavní myšlenky
řeči jeho výtečně provedené byly dvě:
„Buď pozdraven sv. kříži, naše naděje
jediná“ a pak „Kristus vítězí, vládne a
panuje.“ Nadšená slova kazatelova dojala
posluchače tou měrou, že s pohnutím
vyslovoval každý prostou ale významnou
pochvalu: „Takových řečí málo jsme
slyšeli.“ V témž pořádku, jak byl přišel,
ubíral se průvod zpět, zpívaje chvalo
zpěv „Bože chválíme Tebe“ došel do
chrámu, kdež památná slavnost ukončena
sv. pcžehlíaním. Byla to pravá obnova
missií před 7. lety konaných, a velko

g lepá manifestace lidu katolického, kterou
Pak sloužena u posvěcené sochy

slavná mše sv. taktéž pod širým nebem,
poněvadž malý a nepatrný kostelík nebyl
by pojal těch zástupů lidstva, jež puzeno
jsouc za potěchou duchovní ze všech

Í

zajisté dojati byli i nekatoličtí obyvatelé
Vísek, jež kazatel ve své řeči láskyplně
odporučil pod ochranu nebes královny.

A když po skončené slavnosti roz—
cházely se ty nesčetné zástupy zbožného

stran přichvátalo k Vískám. Celé slav- &lidu do krajů svých, nebylo jistě nikoho,
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jehož srdce by nebylo zaplesalo dojato
jsouc neméně úchvatnými a vybranými
promluvamifbou kazatelů,jako výkonem
samým, :, ze srdcí všech zazníval jediný
slastný povzdech : Byla to krásná slavnosť.

Z Čáslavic. V posledním čísle
„Skoly B. S. P.“ byla popsána slavnost
svěcení sochy Panny Marie v Třebíči
v zámeckém kostele. —- A hle, z okolí ;
třebíčského mohu opět novou zprávu
podati, jak podivně a rychle rozšiřuje se
v dobrém lidu našem úcta k zjevení se
Panny Marie v Lúrdech. V neděli dne
6. srpna byla opět v Čáslavicích od
Jeho Milosti veledůst. p. preláta novo
říšského Ant. Haubera slavnostně po
svěcena překrásná socha zjevení Lúrd
ského. Během sotva půl druhého roku
byly v nejbližším okolí Čáslavie sochou
takovou okrášleny chrámy P.: v Starči,
v Předíně, v Heralticích, v Martínkové,
v Třebíči, v Újezdě, v Budějovicích,
v Jaroměřicích, v Lukách a vLipníku.
Na třech místech při svěcení tom byl
slavnostním kazatelem farář čáslavieký.
Což divu tedy, že farář i lid si ze srdce
přáli, by i doma jejich farní chrám Páně
krásnou sochou Panny Marie Lúrdské
byl ozdoben? Z počátku arci neodvážil
se nikdo na brzké uskutečnění přání
toho doufati: strachováno se velikého

nákladu. A hle, dnes stojí v chrámu
našem nejen překrásná, 170 ctm. vysoká
socha Panny Marie, ale i celý oltář je
nový, velcvkusný, ano nádherný; a celá
ta úprava, ač stála přes půl třetího sta
zlatých, je zapravena z dobrovolných
dárků jednotlivých farníků. Dříve žádná
ofěra nevyncsla ani půl třetího zlatého.
A z úcty a z lásky k Marii Panně sne
šeno dobrovolně půl třetího sta zlatých!
A nikdo nelituje nákladu toho. Pouhý
pohled na milostnou sochu uchvacuje
mocně každého, vzbuzuje, ano nutí k po
božnosti! A jak plesalo srdce naše, když
v neděli 6. srpna veled. p. prelát novo

říšský s mitrou a berlou v průvodu
jedenácti duchovních kráčel z fary ke
kostelu, aby sochu naši slavnostně po

, světil, a když výmluvný kazatel, bratr
domácího faráře. dp. farář z Krásenic
úchvatnými slovy o významu slavnosti
a o událostech Lúrdských vypravoval
a nás do ochrany Boží tak srdečně od
poroučcl! — K zvelebení slavnosti té za
vítal k nám s nejd. p. prelátem ijeho
sekretář dp. farář novo-říšský P. Cyrill
Žídek, dp. kons. rada z Babic a jeho
\p. kaplan s procesím, dp. farář z Mar
tínkova s procesím, kde všechna děvčata
se skvěla v bílých šatech, dpp. faráři
ze Starče, z Horn. Újezda, ze zámku
2- Třebíče, z Heraltic s tamním boho
loveem a výše jmenovaný kazatel farář

-, Krásenic. — Počasí, které před tím
skoro 14 dní bylo stále deštivé a druhý
den na to zase velmi pošmourné a mokré,
právě v den naši slavnosti bylo pře
krásné a pohodlné: jistě že na počesť
nebes Královny! Toť byl den, kterýž
*lČÍDÍlPán! Za to vzdychl každý: „Velebí
duše má Hospodina a plesá duch můj
v Bohu, Spasiteli mémI“ J. K.

Třistalelá památka blažené
smrti sv. Teresie připadáletos a
bude se slaviti dne 15. října ve všech
klášteřích řádu karmelského a ode všech
její ctitelův. U nás není sice mnoho roz
šířena tato ovšem strohá, ale převznešená
řehole—více je rozšířeno bratrstvo sv.
škapulíře karmelského, — avšak ze spisů
sv. Teresie čerpáno jest mnoho pro po
vzbuzení i poučení našeho lidu. Veškeré
spisy této veliké učitelky v duchovním
životě nejsou ještě převedeny na jazyk
náš, ale doufejme, že brzo se najde způ
sobilý a ochotný překladatel jich aspoň
z vydání německého. Na ten úmysl
modleme se v den BOOlctého jubilea a
vynasnažme se porozuměti tajemství ho
roucí lásky ku Kristu Pánu.

Djakovar budeslavitidne1.října
posvěcení svého nového stoličného chrámu
Páně, právě toho dne, kdy před-32 lety
slovutný biskup J. Strossmaíer do
starého chrámu jako biskup byl nastolen.
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Po celou tuto dosti dlouhou dobu svého ?
velepastýřského úřadu střádal tento mi
láček národů slovanských značné sumy
ze příjmů svého biskupství, aby mohl
národu slovinsko-chorvatskému , jehož
biskupem jest, důstojný stoliční chrám
zbudovati. Hospodin žehnal jeho snahám,
tak že může svůj milovaný národ zavésti
do nového toho svatostánku, a doufejme,
že dopřeje mu, aby ještě druhou úlohu
svého života splnil, totiž založil pacholecký
seminář a celé gymnasiální školy, kde by
mládež křesťanská uchráněna jsouc jedo
vatého vlivu světského, t. j. neznabož
ského ducha, podle vůle Boží službě
církve se věnovati mohla.

Na přímluvu nejbl. Bohorodičky a
sv. apoštolů Cyrilla a Methoda žehnej
Hospodin biskupu Strossmaieróvi, žehnej
biskupství srjemsko-bosenskému a veške
rému národu slovanskému, za nějž V den
1.října nejvřelejší budou modlitby konány.

Nová encyklika papežská
o třetím řádu sv. Františka Se
ra finské ho. V rozpravě o „Třetím
řádu sv. Františka“ v' tomto čísle uve
řejněné zmínili jsme se ku konci o tom,
jak velkých zásluh si vydobyl nynější

sv. Otec L'ev XIII. již tenkráte, když
ještě kardinálem a arcibiskupem byl,
o rozšíření téhož třetího řádu. A hle,
právě při závěrce tohoto čísla dne 23. září
přinesl telegraf z Ríma z úředního listu
papežského „Osservatore Romano“ vy
ňatou zprávu, že sv. Otec k oslavě sedmi
stoletých narozenin sv. Františka Seraf.
novou encykliku čili nový oběžný list
ku všem arcibiskupům a biskupům kato
lickým vydati ráčil, v němž jim oteovsky
odporučuje, aby se o rozšíření třetího
řádu sv. Františka ve svých diecesich
horlivě starali, poněvadž právě třetí řád
výtečným prostředkem k tomu jest, aby
lidé bohatí k chudým stali se na
kloněni a milostivi, a poněvadž
právě tímto způsobem může se snadněji
rozluštiti tak zvaná socialni otázka, která
v mnohých zemích nemalých nesnází způ
sobila a dosud působí. Tolik o nejno
vější encyklice papežské dle telegraňcké
zprávy. V budoucím čísle podáme bohdá
Více 0 111.

Příležitostně zmíněné slavností vydáme
zvláštní spise/cjedncg'ící hlavně 0 třetím řádu
sv. l'kantíšlca Seraf. a o jeho úctě Ic Panně
Marii. Cena spis/cu 10 kr. .

Miloulary b. Srdce Páně.—

iii.-Šestten člověk opravdu bídným stvo
řením, podroben neustálým trampotam
a svízelům, tak že netřeba se diviti, —
raděj musíme politovati — že pro velký
nával nesnází mnohý sobě zoufá a
sáhne sám na život. Jedinou jistou
oporou a pravou útěchou v těcl'ito
bídáeh jest víra v Boha a důvěra
V jeho otcovskou lásku a nevystižnou
j'n'ozřctelnosť. Kdo se důvěřuje v 11.0
spodina, nebude pohnut žádnou bouří
trudu, jako strom hluboce zakořeněný

může býti ohnut, nikoli vyvrácen. A takovou skálopevnou důvěru aby
nám Bůh vštípil, kona každodenně před zrakoma našima divné věci,
odměňuje hojnými dary všechny důvěrně jej vzývající, jak toho dokazují
i následující zprávy.
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Z Višňové. Jeden rolník, otec
tří dítek, 'byl na jaře t. r. následkem
velkého se upoor 'ií pak náhlého schlazení
zachvácen Zlí/úloh Z prvu si této nemoci
hrubě nepovšimnul. Když však se den
ode dne vždy pravidelně v jistý čas pořád
silnějším způsobem dostavovala, počal
užívati rozličných domácích prostředků
avšak bez všeho výsledku. Pak se při
kročilo k užívání léků, jež lékaři z celého
okolí ,předpisovali, leč i ty osvědčily se :
býti marnými. Když nemoc postupem
času již takových dosáhla rozměrů, že
ubohý jí stísněný i vědomí pozbýval a
zcela seslábl, tak že se stal ku konání
všech i lehčích hospodářských praci ne
schopným, tu mu od jednoho čtenáře
„Školy B. Srdce Páně“ poraděno, aby
konal devítidenní pobožnosť k uctění bl.
P. Marie Lurdské, dítky však jeho aby
každodenně se modlily k uctění nejsv.
Srdci P. Ježíše a bl. P. Marie 3krát

Otčenáš a Zdrávas Maria a jednou
Zdrávas Královno. Tutéž devítidenní po
božnosť konal za nemocného jeho přítel,
jenž mu jí byl poradil. Zároveň slíbeno,
že v pádu uzdravení se tato událost na
poděkování ve „Škole B. Srdce Páně“
uveřejní. Již úplné 4 měsíce byl zmíněný
rolník nemoci svou sužován, již se po
čaly na něm patrně jeviti známky požlou
tenice, což divu tedy, že ubohý se počal
vzdávati vší naděje na uzdravení a že
ijeho příbuzní obrat jeho k lepšímu
v pochybnost" brali? Než stalo se tak
z depuštěni Všemohoucího, aby pak
uzdravení nemocného tím nápadnějším
bylo. Aby se neoddal malomyslnosti,
byl nemocný od svého přítele k důvěře
v pomoc Boží a k vytrvalosti ve_ své ,
pobožnosti povzbuzován, a hle, když se
čtvrtá devítidenní pobožnosť chýlila ke
konci, přestal také všeliký záchvat ne
moci a nemocný se cítil úplně zdravým;
viděl na sobě splněnou pravdu slov Páně:
„Kdo prosí, obdrží, kdo hledá, nalézá,

kdo tluče, bude mu otevřeno.“ Nyní pc
17nedělním bolestném strádání těší se

z úplného zdraví, očividně nabýváipře
dešlých sil tělesných a koná své rolnické
práce jako dříve. Zároveň radí všem
jakýmkoliv neduhem stísněným, by ve
své důvěře v pomoc nebeského lékaře
neumdlévali, byt' by i jejich modlitba a
pobožnosť nebyla hned vyslyšena, nýbrž
aby se os1něljli dotíravým a naléhavým
způsobem na ty nejsv. Srdce tak dlouho
tlouci, až jim bude otevříno. Nejsrdeč
nější a nejvroucnějši díky buďtež vzdány
těm nejsv. Srdcím jakož i neposkvrněné
Bohorodičee bl. Panně Marii Lurdské!

Z farnosti Drahot-oušskě.
Tímto vzdává jistá čtenářka „Školy“ své
vroucí, neskonalé díky nejsvět. Trojici
Božské, Panně Marii a sv. Antonínu
Pad., za vyslyšení v silném. pokušení
duše, které mně od 18—21 roku sužo
valo, jakož i za nabyté zase zdraví těla,
které následkem tohotovnitřníhopokušenf
očividně chřadlo; ale v 29. r. s Boží
pomocí opět tak se 'zotavilo, že nyní
svým povinnostem „dostáti mohu. Kéž
by mně i na dále Nejsv. Trojice, Panna
Maria a sv. Antonín pod svou vzali
ochranu. M.

Od sv. Kopečku “ Olom.
sděluje se uzdravení z nemoci smrtelné,
začež uzdravený podnikl i pouť na sv. K.

Z Prahy. Stařičká801etámatka
náhle ochromla tak, že bez lidské pomoci
nemohla na nohou státi. Ant' lékařská

pomoc nic neprospěla, vzali dcery ne
mocné útočiště své k Panně Marii dobré

rady. Konali třídenní pobožnosť a s celou
důvěrou prosily, aby, kde lidská pomoc
se ukázala býti marnou, Maria dokázala,

\ o ; . vl . .! v w
' jak mocná jest přímluva jeji u bozsxého

Syna jejího a že až posud jest skutečné
uzdravení nemocných! A hle, důvěrná
prosba jejich nebyla sklamána. Sotva že,
pobožnosť dokončili, uzdravila se'matka
a může teď opět choditi bez všeliké



—299—

podpory. Uveřejnění toto sloužiž k větší ? velikých působila.. Užíváno rozličných
slávě Matky božského Syna a. k roz- , prostředků, ale rána víc a více se šířila.
množení a upevnění důvěry v její mocnou Při tak vysokém stáří již se domníváno,
přímluvu. 3 že nebude pomoci. Když pak obklady

Z ololnouce vzdává jistá paní ; V Lurdské vodě namočené se ještě při
veřcjnltdík Božímu Srdci Páně, že po kládaly, tu bolesti sc umírnily, noha
vykonané 9denní pobožnosti takové u- oplaskla, rána blcdla a pomalu se zaví
lehčcní pocítila ve své chorobě, — od rala. Nyní stařena zas je zdráva jako
lékařů prohlášené za nezhojitelnou, jaké dříve. ——Jiná OSoba tak byla nemocí
již cde 2 let nezakusila. Ačkoliv byla 1 svou utrápená a scsláblá, že lékař zapo
hned při začátku své pobožnosti, ve věděl všecko pohybování a mluvení.
svatvečer slav. nejsv. Srdce Páně, uve- V tom zpoměla si na vódu Lúrdskou,
řcjnční slíbila, prodlévala s tím až do které v prvním případu užíváno a kteréž
nynějška, obávajíc se návratu staré ne- něco ještě uschovala u oné stařeny. A
moci. — Jistý muž z Olomouce vzdává sotva že s důvěrou v pomoc Marie Panny
též diky P. Marii Lúrdské za vyslyšení něco vody té požila, hned značné ulehčení
své prosby o uzdravení neduhu plicního. pocítila. — Podobně zdraví nabyla matka
Jsa již zaopatřen sv. svátostmi očekával jedna a její dítko. Oslaveno a velebeuo
svůj konec, když jeho manželka za něj budiž za to vždy Božské Srdce Ježíše
počala P. Marii Lúrdskou vzývati. Ještě a neposkvrněné Srdce Panny Marie!
nebyl ukončen devítník pobožnosti- a již V. D.
pookřávalnadevšechnoočekávánírychle, Ze Soběslavy. Vzdávám díky
že v krátké době mohl opět pracovati. Bohu za opatrování a ošetřování jeho a

Z Krkonoš. Dle přislíbení uči- zvláště Panně Marii RodičccBoží, neboť
něného vzdávám tisíceré díky Božskému kdykoliv jsem ji prosil, tuť vždy mne
Srdci Páně a Panny Marie za pomoc vyslyšela anikdy nebyla oslyšana prosba
poskytnutou třem osobámzpříbuzenstva, má. I dále prosím Rodičku BOŽÍ, by
kteréž konáním devítidenní pobožnosti mne ráčila vésti k opatrnosti na cestách
a užíváním vody Lúrdské z nemoce mých. J. V.K.
vyvázly. Zejmena stařena 84 roků číta— Z l'Iajetina děkuje jistý ctitel
jící pádem těžkým tak se na noze po- Mariánský nejsv. Srdci Pána Ježíše za
ranila, že jí tato otekla, lmisala a bolestí | obdržení jistě žádoucí služby.

V měsíci řijnu
modleme se za božskou ctižádost?božského Srdce Páně.

&,+ ,

%— “ato božská ctižádosť, za kterou pro tento měsíc prosíme pro, všecky ctitele

J_Žs božského Srdce Páně, má býti nerozlučnou společnicí křesťanské veliko
%: '“ myslnosti. Člověk jest stvořen pro Bohu, určen jest ku věčné slávě, ku
Ž) cíli nadpřirozenému. Aby ale toho cíle dosáhnouti mohl, uděluje mu Pán Bůh

milosť k tomu. Clověk ale musí s touto milosti Boží spolupůsobiti, chce-li
býti slávy věčné účastným. Za tou příčinou má míti na mysli vždycky

vznešené své povolání, má v sobě vzbuzovati žádosť po cti a slávě Boží, nikoliv
ale po cti a slávě pozemské; má toužiti po věčné blaženosti a nesmí se spokojiti

na

““““—Ém..
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snad jen s pouhou částí té blaženosti. Ale bohužel málo lidí má tu pravou ctižádost
a shání se nejvíce po světské slávě, po bohatství. Pravý učeník Kristův vidí před
sebou nebe r_„f-něm trůn Ježíše Krista, jenž mu volá: „Aj, zde máš místo, které
Otec pro celou věčnosť určil; zde máš korunu věčné slávy; zde máš radostí, jaké
oko tvé nevídalo, ani ucho tvé neslýchalo, ani na srdce tvé nevešlo. Aj, toť všecko
tvé, jestliže vyplníš vůli mou.“ Pravilť svým učeníkům: „Vy pak jste, jenž jste
se mnou v mých pokušeníeh setrvali a já vám způsobují, jakož mi způsobil Otec
můj, království, abyste jedli a píli za stolem mým ve království mém a seděli na
stolicích, soudíce dvanáetero pokolení israelské.“ (Luk. 22, 8.) Aby tedy křesťané
hledali všude čcsťBoží, aby ctilí vroucně Boha, to žádá nejvíce božské Srdce Páně.

Jak velikou má božské Srdce Páně žádosť po uctívání, můžeme poznati
z veliké ceny, za jakou nás vykoupilo. Touto cenou jest jeho vlastní krev, kterou
za nás na kříži vylil. Může-li tedy dopustití, aby tato jeho krev přesvatá zůstala
bez ovoce? Ještě jiný důkaz a jinou míru nalczáme žádosti božského Srdce Páně
po uctívání, a sice, že nás učinil údy těla svého, jakož praví sv. Pavel, a tedy
jsme povinní vyhledávati čest a slávu hlavy toho těla duchovního, Ježíše Krista,
zrovna tak, jako on nás jednou oslavíti chce. Pravilť v oné překrásné řeči při
poslední večeři: „A já slávu, kterou jsi mi dal, Otče, dal jsem jim, aby byli jedno,
jakož i my jsme jedno.“ (Jan 17.) Tedy Kristus touží po slávě naší, jako chce,
aby byl sám oslaven od Otce nebeského a aby Otec nebeský ve všem oslaven byl.

A nyní která nebo jaká jest ona sláva, po které touží Spasitel pro své
údy s takovou vroucnou láskou? Sláva ta jest spojena s jeho slávou v nebesích.
Představme si nyní slávu Ježíše! Trůn Ježíše jest obrazem jeho slávy a stůl

jeho, za nímž mají učeníei seděti, znamená nevýslovnou blaženost', jakouž nasyceno
.jest božské Srdce jeho. A této blaženosti máme býti i my účastni, setrváme-li
v dobrém, jako učenící jeho. .

Nedosáhnou však všickni stejné “blaženosti, všickni máme požívati Boha,
ale ne všickni touž měrou. „Nebo hvězda od hvězdy se dělí jasností,“ praví
sv. Pavel. Jako nedosáhnou všickni stejně \mílosti, tak nedosáhnou všickni stejné
slávy. A proto nemáme mirniti touhu svou po slávě věčné, ba naopak máme se
snažiti většího a většího stupně vzdělanosti sobě vydobytí.

Každý dobrý skutek, jejž s dobrým úmyslem, z lásky k Bohu vykonáme,
pomáhá nám ku větší blaženosti. Modlitba, půst a almužna s dobrým úmyslem
vykonaná a z lásky k Bohu desetkrát více nám vydobude slávy věčné, než jiné
skutky bez dobrého úmyslu. Poněvadž ale sami ze sebe nic dobrého a spasitelného
učiniti nemůžeme, nýbrž jen pomocí milosti Boží, která pochází od Ducha svatého,
tedy musíme Ducha sv. vzývati, aby nás milostí svou k dobrému povzbuzoval,
abychom víc a více dobrého činili a větší, slávy sobě zasloužilí. .

M 0 d 1 i t b a.

O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve kterých se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvláště _je obětují za tu milosť, aby všickni Tvoji ctitelé
dosáhli vroucnou touhu po věčné blaženosti. Vlej do srdce našeho, o Ježíši!
rozhodnou vůli, abychom neztratili žádného podílu na věčné blaženosti, kterou jsi
nám krví svou předrahou vydobyl. Amen. “
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Jense Krista.

Měsíc říjen 1. P. 1882.
Za božskou ctíž'dosť božského Srdce Páně.

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě

jvšecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se \šcmi úmysly, ve:ktelých se ustavičně na oltáři obětujcš. — Obzvláště je obětují za'
tu milosť, aby všickni Tvoji ctitelé dosáhli vroucnou touhu po věčné?
blaženosti. Vlej do srdce našeho, o Ježíši! rozhodnou vůli, abychom!
jneztratili žádného podílu na věčné blaženosti, kterou jsi nám krví svou
lpředrahou vydobyl. Amen.

!.

Do

$%.
Připojiž každý k úmyslům dne:

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtcž církev, říši
rakouskou a vlasť naši česko-moxavsko1!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděle, sv. Joscfc, svatí Cyrillc a Methode,

orodujte za nás!
Dne Obzvláště ale odporučuje se:

P. Hlarie Vít (í,-„némurů š'CIlCÍC)./dai třídenních slavností na pa
mátku sedmistoletých narozenin sv. Františka Ser.., které se zítía
ve všech dílech světa počnou. Za všechny kazatele a ostatní
pomocníky při těchto slavnostech. Za ducha pokory křesťanské.

. Sv..Leoclegara, bs/cp.m. 673: Aby Bůh na přímluvu sv. Fran
tiška Seraf. lásku ku Kristu Pánu ukřižovanémn všude ve světě,
zejména v naší vlasti roznítil. Za všechny misionáře z prvního
a z třetího řádu sv. Františka. Umírající a duše v očistci.

. Su. Diviše (])zbnysz'a), bs/cp. m;. 27 2: Za rozmnožení řádu sv.
Františka v naší vlasti mezi osobami světskými. Bychom sv.
kříž v podobné uctívosti měli, jako jej sv. František Seraf.
míval, a aby se veřejná úcta jeho u nás rozšiřovala. Umírající.

. Sv. I'll-antiška Seraf., „1226 : By sv. Frantisek Seraf. Jeho Veli—
čenstvu císaři a králi našemu hojných milosti a všelikou pomoc
k dlouhému a šťastnému panování vyprosil. By Hospodin česko
mor. studujícím pravého povolání k řádu sv. Františka udělil.

. Sv. Placida a soud/r.,m. 546: Za všechny misionáře místa svatá
v Palestině střežící. Za rozmnožení víry katolické. Za sjednocení
Rusů & Rusínů se sv. Stolicí apošt. Odevzdanosť do vůle Boží.

. Sv. Brunona, 63/01).1102: By úcta b. S. P. Víc a více vzkvétala.
Bratrstvo božského Srdce Páně v jednom městě. Horlitelé jeho.

. Sv. Marka, pp.: Sv. Otec náš. (Jasné jeho podpory by stran zá
možných katol. obživly. Vyplnění jeho touhy. Vytrvalosť v dobrém.
Sv. Brejqity, vdovy, 13 73: Apoštola'tt modlitby po celém světě.
Bedlivější všímání si odpustků v církvi sv. Misionáři slovanští.

. Blah. Gant/zem,poust. 1045: Obnovení úcty sv. patronů naších.
Slované rozkolní by se v brzku do lůna církve sv. navrátili.

. Sv. Františka Borg., řeh. 15 72: Duchovenstvo kat. v Bosně a
v Hercegovině. Věrnosť v povolání k životu řeholnímu.

. Su.1amc/za,Proba a Amlmni/ca, 771.304: Ucta, důvěra a láska
k nejsvět. Panně Marii. Osoba těžce nemocná a zatvrzclá.

apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
„i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
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Apoštolát modlitby čili spoločnosť přátel Ježíše Krista.
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'Měsíc říjen 1. P. 1882.

Za božskou ctižádost božského Srdce Páně.
Obzvláště ale odporučuje se:

Sv. .Maccz'vn'lo'ana,bskp. m. 283: Císař a král náš. Vysoké rodiny
by podporovaly příkladem svým zbožnosť křesť. Obětavosť křest.

. Sv. Edvarda, krl. 106"6': By Duch sv. svítil moudrostí sv. a
obdařil neohrožeností křest. mocnáře. Za úlevu v jisté tísni.

. Sv. Kalz'ašta,pp.m..226 : Duchovenstvo kat. na Rusi. Překonání
předsudků proti kat. církvi tamtéž. Za stařičkou churavou matku.

. Posvěcení chrámů Páně. OzdobachrámůP. Svěceníneděli
a svátků obcováním nejdražší oběti mše sv. a užíváním sv. svátostí.

. Sv. Havla, op. 6'46': Trpící na těle i na duši. Dlouho trvající
nemoc jednoho kněze. Těžce nemocná-. Umysly velkého dosahu.

. Sv. Hedviky, vévodkyně1243: Dobré zpovědi studující mládeže.
Hodné a důstojné přijímáníTěla P. Věrnost' v povinné modlitbě.

. Sv. Lukáše, evanděl. P.: Ucta obrazů božského Srdce Páně a
Srdce Panny Marie. Za ducha apošt. kazatelům slovanským.

. Sv. Petra z Alka'ntary, řek. 1562: Duchovenstvo světské po
vlastech našich, jmenovitě ve školách působící. Chorý kmet kněz.

. Sv. Jana z Kentu, uč. XV. st. : Biskupové rakouští. Semináře
jejich bohoslovecké i chlapecké. Vůdcovství a vyučování v nich.

. Sv. Uršuly a spol., m. 17.: Rád sv. Uršuly v zemích koruny
sv.-Václavské. Učiliště řeholní—címsvěřená. Osvícení Duchem sv.
Sv. Kordul?,p. m. 473: Mnozí zaslepení a zatvrzelí by se obrátili.
Rozkolníci, kacíři a'yelcí hříšníci by se poznali v nebezpečí záhuby.
Modlitba horlivá. Rád sv. Benedikta v Čechách a na Moravě.

. Sv. Jana Kapietrcína, řek. 1456: Církev sv. v zemích pobal
kánských. Záležitosť yelikého dosahu. Křest. vychování dítek.

. Sv. Rafaele, archand. : Ucta sv. andělů strážných. Obětavosť občanů
Sušických na chrám anděla strážce. Roznícení touhy po nebi.

. Sv. Kúš/Dina a Krišpz'm'ana, m. v III. st.: Bychom víc a více
rozuměli lásce b. Srdce Páně. Bratr vzdalující se sv. svátostí.

. Sv. Evav—z'sta,pp. m. 112: Nalezení ostatků sv. Methoda. Obsazení
16 stolic biskupských na Rusi. 1-kněz, Rus, jenž na obrácení Rusi
ůsilnč pracoval. Zdar spisům pro mládež obého pohlaví psaným.

. Sv. Fromencz'a, bskp. ,! V. st.: Dělnictvo v továrnách a mimo ně
s oleyčněpracující. By jednou přestala práce nedělní a ve svátek.

v. Simona a Judy, apošt. P.: Za ducha apošt. všem ve správě.
duchovní působícím. Modlitbou, důvěrou a sebeobětavostí by
pracovali na spáse duší. nytrvalosť v dobrém předsevzetí.

. Sv..Narc£sa, bskp. 212: Zivot rodinný by byl více křesťanský
ve kruzích občanských. Otcové a zvláště matky by dobrým
příkladem předcházeli syny a dcery a tito dítky malé.

. Sv. Serapíona, bskp. 213: Nedostatek duchovenstva v jistých
diecesích. Za ducha pokory a modlitby. Misie tu iza mořem.

. Sv. řVolfganga,bskp. 994: Družiny mužské poctě nejsv. Panny
Marie zasvěcené. Díky za všecky milosti v tomto měsíci obdržené.
Všichni v tomto měsíci v Pánu zesnulí údové katol. bratrstev.

G
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Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Knihtiskárna rajhradskýcb benediktinů v Brně.



, Ročník xvn. LISTOPAD. čislo ||.
.)

za, zeM (Jesko-sLoVanskou!

? Co jest ten. život!?
“o jest ten život na světě? Však co jest nejsvětější všem,

* ,;Pln bídy — samé zmatky . . . ! O to se málo stará —
“% A my si přece stěžujem, A mnohý dusí v sobě cit,

Ják krátký jest — ach krátký! l svědomí když kárá.

A co jsme my zde na světě? Co jest ten život na světě —?
Co, kde jest naším cílem!? Ač-bídy pln á bídný celý . . .
A přece zde tak žijeme, ; Jest dobrou školou pro VČČIIOSť,

Jak vše by bylo naším dílem. Í Pro toho, kdo jest bdělý! . . .

Tak mnohdy pro nic lopot náš. ' Ba krátký jest ten život zde,
A nic jest naše touhá — A s ním i každá nouze,
A tu jest každá vteřina. ! A tu kdo snáší pro Krista,
Jak samá věčnost dlouhá.. rl'en žít pak bude dlouze!

Ten věčně žíti bude tam,

Kde Boží láska. čistá
V těch svatých kobáeh nadhvěudnýeh
Svým věrným stánky chystá.

' J. v. K.

»--——-——-»—---——-<>-Q++V—<>——-—-—---—
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Povolaní člověka.
Vyňatek z pastýřského listu nejdůstojnějšího biskupa brněnského

Dra. Frant. Sal. Bauera.

*:eč'óqf
„Tať jest zajisté“ vůle Boží, svatósť Vaše.“

These. 4, 3.

. %$; _,dyž v1chní pastýř mluví, umlknou domluvy jeho pomocníků
[% v úřadě pastýřském a s úctyplnou pozorností naslouchá jeho

slovům lid 1 kněz. Nepochybujeme, že budou vítána všem našim
čtenářům slova, ktela nejdůst. biskup brněnský, Dr. Frant. Bauer,

jakožto první své pastýíské napomenutí svým dieccsánům napsal.
Pojednáváť on v tomto svém pastýřském listu o hlavním cíli člověka,
ku kterému celá jeho osobní snaha a všechna péče jeho pastýřská
směřovati má, pojednávát' o posvěcení jeho.

. Vzal jsem břímě biskupské na
sebe, poněvadž jsem důstojnosti s ním
spojené nehledal, a poněvadž je právem
pokládati musím za milosť mně ku vlastní
spáse propůjčenou. Důvěřuji se při tom
v pomoc Boží, kterýž to comdlého jest
ve světě volí, aby prokázal v něm sílu
svou,1) aby nikdo nemohl před ním chlu—
biti se.2) Touto důvěrou posílen patřím
na Judithu, slabou vdovu z Bethulie,
kterážto vlasť svou uhájila od mocného
Holoferna, a volám s ní: „Bože nebes,
Stvořiteli vod a Pane všeho stvoření,
vyslyš mne bídného, an modlím se k tobě
a v milosrdenství tvé silně doufám. Pomni

Pane na úmluvu, ktorou jsi dnes se
'mnou učinil, a dej slovo v ústa má a
v“ srdci mém posiliž úmysl, aby dům
tvůj zůstal v posvěcení tvém, a všichni
národové ať poznají, že ty sám jsi Bůh
a neuíť jiného kromě tebe.“3)_ Avšak
netoliko modlím se k Bohu se zbožnou

Juditliou: „aby dům tvůj zůstal v po
svěcení tvém,“ nýbrž na základě slov
těchto samým Bohem jí v ústa polo
žených hodlám i zosnovati první svou

vrchnopastýřskou promluvu k vám Neboť
qi. Kor. 1, 29. —2) 11. 12, 9. —3)Jud.

9, 17—19.

Píšet' _mezi jiným:

ničeho zajisté nežádá Bůh vroucněji při
nás, než—liposvěcení našeho; proto dal
nám také potřebných k tomu prostředků
v míře přebohaté. Posvěcení naše musí
tudíž býti i nejhlavnějším předmětem
všeho snažení našeho; musí býti pra
vidlem myšlení, žádostí i skutků našich;
musí býti osou, o níž se otáčí veškeren
život naš.

„Kdo podoben tobě, Hospodine, ve
lebný v svatosti?“ 1) Takto s obdivem
táže se Mojžíš Hospodina v onom chvalo
zpěvu převelebném, jejžto byl po prů
chodu Israelských mořem rudým zapěl
na oslavu slitování Božího a spravedl
nosti jeho, jako by nebylo na světě toho,
jenž by Bohu svatosti se podobal. Rovnati,
vyrovnati se jemu svatosti, nemůže arci
nikdo; avšak podobati se jemu, podobati
se mu i svatostí má.každý člověk; neboť
apoštol Pavel ujišťuje nás, že nás Bůh
vyvolil před ustanovením světa, abychom
byli svatí a neposkvrněni před obličejem
jeho,2) a sněm Tridentský pod záštitou
Ducha sv. rokující a se usnášející pro

1) II. Mos. 15, 11. — 2) Eph. 1, 4.
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hlásil o stvoření člověka:

a spravedlnosti postavil jej.“ 1) Jako pak
Bůh všecek je svat a „svat ve všech
skutcích svých“ 2): 'rovněž má“ podle
nejsvětější vůle jeho i člověk všecek a
ve všech případnostech býti svat: svat
podle rozumu ivůle, svat při prácii
odpočinku, svat při jídle i pití, svat na
každém místě a za každé doby:, neboť
jedině „v něm žijeme a hýbáme se a
jsme.“ 3) Ba podobnosti této k Bohu
přesvatému žádati on nepřestal, i když
člověk podle písma sv. svůdnému lákání
pekelného hada se propůjčil, prvotní sva
tosti a spravedlnosti se zbavil a otrokem
hříchu se stal. Neboť veškerým písmem
sv. ozývá se takořka jeden hlas: „Svati
buďte, nebo já svat jsem !“ 4)A kamjinam
čelí zámluvy patriarchům učiněné? kam
zákonodárství Mojžíšovo? kam kněžské
pořádky? kam sláva stánku i chrámu
Šalomounova? kam bezpočetné množství
krvavých obětí? kam velcbnosť boho
služby? kam i samy dějiny židovského
národu?

Svatost posledním byla cílem Z. St.,
oč více pak Z. N.! Sv. Pavel píše uče
níkovi svému Titovi: „Když se ukázala
dobrota a laskavost Spasitele našeho
Boha, ne ze skutků spravedlnosti, které
jsme my učinili, ale podle svého milo
srdenství spaseny nás učinil skrze obmytí
druhého narození a obnovení Ducha sv.,
kteréhož vylil na nás hojně skrze Ježíše
Krista, Spasitele našeho, abychom ospra
vedlnění jsouce milostí jeho, byli dědi
cové podle naděje života věčného.“5)
O věru, rozmilí v Kristu, ukázala se
dobrota a laskavost, tělem učiněna jest „

' dobrotu jeho náleží, on i prostředků námsvatosť Boží a stala se nám cestou,
pravdou a životem,“) abychom osprave

1) Sess. 5, kan. 1. — 2) Ps. 144, 13. —
3) Act. apost. 17, 28. — 4) III. Mos. 11, 4-1. 45;
19, 2; 20, 26; 21, 6. 8. etc. — 5) 3, 4—7. —
3) Jo. 14, 6.

„Ve svatosti dlněni jsouce jeho milosrdenstvim, k němu
přistupovati mohli s modlitbou: „Otče
náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť se
jméno tvé! Přijď království tvé! Buď
vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!“
Tělem učiněná svatosť Boží „dala sebe
samu na vykoupení za všecky,“ 1) „aby
si učinila církev slavnou, nemající po
skvrny, ani vrásky, neb cokoliv tako
vého, ale aby byla svata a neposkvr
něna.“ 2) A tuto učitelku a působitelkyni
svatosti vzdělala na Petrovi, skále, aby
ani brány pekelné nepřemohly ji,3) a
opatřilaji světlem zjevené pravdy, kotvící
neklamné naděje, záhřevemlásky k Bohu,
poklady zásluh smrti na kříži zjednaných,

* velmoci modlitby, hrdinskými ctnostmi
svatých, milostidatnými svátostmi, zá
slibem pokoje, jakého svět ani dáti ani
vzíti nemůže, a jistou nadějí blaženosti,
jaké ani oko nevidělo, ani ucho nesly
šelo, ani srdce nikdy nepocítilo. Všeliká
činnosť této Ježíšem Kristem založené

církve spočívá jedině v posvěcování
našem, v potírání zla, lži a nepravosti,
v působení a podporování dobra přijedno
tlivém člověku, v rodinách, v obcích i
menších i větších. Od této činnosti ona

nedává odvrátiti se žádnou překážkou,
žádným nerozumem, žádnou zlovůlí,
žádným nezdarem, a nedá odvrátiti se
až do skonání světa; nebo tať jest vůle
Boží, z jehož všemohoucnosti a sprave
dlnosti nikdo vymknouti se nemůže, a
jenžto hromovým hlasem apoštola národů
všemu světu prohlásil: „Tať jest zajisté
vůle Boží, svatost Vaše.“ 4)

Avšak netoliko oznámil nám tuto

vůli svou, anobrž jakož na moudrost a

poskytl, abychom ji všelijak mohli plniti.

1) I. Tim. 2, 6. — 2) Eph. 5, 27. ——

“) Matth. 16,- 18. -— *) Thess. 4, 3.
22*
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II.

Při velikém tom díle posvěcení
našeho, ježto je hlavní úlohou naší životní,
a při němž žádného nemůžeme sobě
postaviti zástupce, jedna se především o
to, abychom položili pevný základ, na
kterém bychom pak bezpečně a trvale
stavěti mohli. Základ tento vlastně již
položen na křtu sv., kdežto nám hřích
dědičný a ostatní přede křtem spáchaní
hříchové byli odpuštění, anobrž i nad
přirozené světlo víry bylo vlito, čili
jinými slovy: kdežto jsme nadpřirozeným
způsobem pro víru byli uschopněni. Naší
toliko povinností jest, abychom tou měrou,
jakou se schopnosti našc duševní vyvinují,
tomu světlu davali průchodu a platnosti,
&. všecko za pravdu měli a vážili, co
sv. církev katolická., Bohem zřízená
neomylna 'učitelkyně sv. víry, jako
pravdu Bohem zjevenou k věření nám
předkládá.. „Bez víry,“ vece apoštol,
„nelze líbiti sc Bohu,“ 1) a „kdo nevěří
již jest odsouzen“ 2) podle slov samého
božského Spasitele našeho.

Ale není na tom dosti, abychom
toliko věřili; víra sama podléhá dvojímu
nebezpečenství: ona totiž může poblouditi,
ona může'také býti neplodna. Abychom
znikli nebezpečenství prvého, nezbytně
třeba, co nejtěsněji přivinouti se k učící ,
církvi, najmě pak k náměstku Božímu
na zemi, ke svatému Otci v Římě, a to
s rozhodností a ochotností takovou, jakou
vymáhá. přesvědčení, že církev Bohem
je zřízena a že jí dana moc učiti ne
omylným způsobem. Nemá-li pak víra
naše býti neplodna, jest nám v životě
ustavičně se spravovati její naukou. —
„Spravedlivý,“ vece apoštol Pavel, „živ
je z víry.“.3) Ve všelikém jeho počínání
a jednání je mu víra pravidlem; ona
je mu útěchou v zármutku, silou v ne
dostatku, oporou ve štěstí, a proto vy

') Hebr. 11, 6. — '3)Jo. 3, 18. — 3) Rom. 1, 17.
!

dává. také plody víry, jakož je vypo
čítává sv. Pavel: „lásku, radost, pokoj,
trpělivost, dobrotivosť, tichost, dlouho
čekání, dobročinnost, věrnost, mírnost,
zdrželivosť, čistotu.“ 1)

Podmínka. všelikého života ústroj
ného je dostatek potravy, jakož ivy
měšování látek škodlivých; podobně jest
při žití z víry. Nemá-li ochabnouti, ne
zbytně třeba, aby ustavičně obnovovaly
se síly jeho přiúčastňováním se sv. svá
tostí, kteréžto dílem hříchy shlazují,
dílem v milosti a zalíbení Božím utvr

zují a povyšují. Děje se tak dále setr
valostí na modlitbách, na nichž duch
náš vysoko se povznáší nad nízký život
Všední, aby znovu posilněn u pramenů
věčné pravdy, dobroty a'milosrdenství
Božího, vrátil se ku hmotným starostem
svým. Děje se tak konečně přiúčastňo
váním se veřejných služebBožích, kte
réžto církev, Duchem sv. jsouc řízena,
vpletla v trudy a strasti, starosti a ra
dosti vezdejšího života, aby člověk úča
stenstvím při společných službách Božích
rozpomněl se na toho, při němž není
rozdílu ani stavův ani osob:, aby se
vzdělal a. povzbudil cizím příkladem,
aby modlitba jeho, byvši tisíci účastníky
ztisíccronásobněna, tím jistěji byla sly
šána a vyslyšána.

Tou měrou bývá všecek život člo
věka posvěcen a sebe menší, sebe spro
stější práce a zaměstknání jeho nabývá
platnosti pro časnosť i pro věčnost.

Málo to arci slov, ježto jsem Vám,
rozmilí v Kristu, tímto pověděl, ale do
bře-li je uvážíte a věrně-li je zachováte,
zjednají Vám pokoj, jakého svět ani
dáti ani vzíti nemůže, a oblaží Vás zde
i na věčnosti. Ostatně nejsou to slova
má, nýbrž slova velikého učitele .a apo—

1) Gal. 5, 22. 23.
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štola národů, sv. Pavla, kterýž toho na
sobě pocítil a zkusil, jak sladké jho
Páně je, měrou takovou, že po ničem
netoužil vroucněji, než býti již rozlou
čenu a s Kristem. „Tat' jest vůle Boží,
posvěcení Vaše,“ tak píše Soluňským,
— „tať jest vůle Boží, posvěcení Vaše,“ ,
toť i mé první biskupské slovo kVám.
Přijmětež je a uvažujtcž je na mysli a

Posvěcujtež jc zbožným, náboženskýmna srdci svém.

Posvěťtež rozum svůj, bludům po
]

drobený a předsudkům přístupný, do Š
něhož i špatné myšlénky se vdírají a
slechu docházejí; posvěťtež ho podřizu
jíce ho upřímně a dokonale pod nauku j

; dítkám zanechati můžete, ale vždy Váma přikázaní sv. církve katolické.
Posvět'tež a posiltež vůli svou, 0

nížto ještě pořád platí slovo Pavlovo:
„Nečiním toho dobrého, což' chci, ale
činím to zlé, jehož nechci“,1) aby kterýž
způsobil chtění, způsobil i vykonání
podle předobré vůle své.2)

Posvěttež žádosti své, aby hráze
rozumu a přikázaní Božích neprotrhly,
a jako dravá řeka vystoupivší z břehů
svých, nespustošily štěstí a blaženost

“Vaši i cizí.

Posvěťtež své smysly, své oči a
uši, aby nic zlého jimi ncvniklo Vám
do srdci a duši Vám neotrávilo.

Posvěťtež práci svou myslí kajicnou
a obětovnou, aby požehnání nebes na
Vás sestoupilo, a práce byla Vám -zá
služna pro tento i příští život Váš.

Posvěťtež i odpočinek i radovánky
své, aby nebyly Vám více na škodu a
záhubu, a osten hříchů nezůstavily
v srdci Vašem.

Neustávám ještě v napomínání svém
a obracím se především k Vám, ježto .
svátost“ stavu manželského k vespolnému

" posvěcování spojila. Svazek tento je tak
svat, že apoštol Pavel jej nazývá od
znakem svazku, jímžto Kristus se spojil
s církví svou. Neznesvěcujtež svazku

1) Rom. 7, 19. — 2) Phil. 2, 13.

toho ncláskou, hrubým nakládáním, ne
věrností, alcbrž posvěcujtež a utužujtež
ho vzájemnou láskou, úslužností & nc
zlomnou věrností v radostech i žalostech,
až by smrť rozloučila svazek Váš.

Vám, rodičové, Vám Bůh při díle
posvěcování svěřil a přikázal úlohu ve
likou; v ruce Vaše bývá často i časné
i věčné blaho dítek Vašich položeno.

vychováním i slovem ipříkladem, po
svěcujtež je kázni přísnou a důslednou,
jakož ibdělostí nad všelikým vlivem
na ně od jinud dorážejícím. Zhusta bývá
dobré vychování jediný majetek, jejž

bude pramenem veliké potěchy, jim pak
pramenem velikého požehnání.

I k Vám, rozmilí vKristu, jímžto
ve větších a velikých těch rodinách ži
vota obecného vykonávání veřejné moci
svěřeno jest, i k Vám mám slovo své
biskupské; mělť je sv. Pavel též. Slovo
to obsaženo v jeho listu k Římanům
krátce a základně: „Není mocnosti leč
od Boha; a které jsou, od Boha zřízeny
jsou“.'1)Posvécování Vaše pozůstává tedy
v tom, abyste uznávali, že nejste pány,
alébrž toliko vykonávateli moci od Boha
Vám propůjčené, a že tedy jednou žá
dati bude od Vás počet z tohoto vla
dařstVí Vašeho, i abyste uznáním tímto
svědomitě sc spravovali.

Obracím se dále k Vám, kteřížto
povoláním svým učitelskému úřadu církve
jste nejbližší, a jímžto katoličtí rodičové
svěřili, co mají nejdražšího, dítky své,
i volám k Vám slovy Bohem zřízeného
učitele národů z Tarsu: „Tať jest vůle
Boží, posvěcení Vaše.“ Posvěcujtež tedy
život svůj, posvěcujtcž vyučování, po
svěcujtež vychovávání své, posvěcujtež
svěřence své a naučte se býti žáky
toho, jenž pravil: „Nechtež maličkých
přijíti ke mně,“ 2) ke mně Synu Božímu,

1) 13, 1. _ 2) Mar. 10, 14.
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jenž se stal člověkem, ke mně vykupi
teli světa, ke mně zakladateli a zacho
vávateli sv. církve katolické, při nížto
„zůstanu až do skonání světa“.l) „Kdo
by však pohoršil jedno z maličkých
těchto, jenž ve mne věří, lépe by jemu
bylo, aby zavěšen byl žel—novosličí na
hrdlo jeho, a on pohřížen byl do hlu
bokosti mořské.“ 2)

Vy pak, kteřížto máte služebně,
dělníky a pracovníky v poddanosti své,
posvěcujtež sebe, posvěcujtež však i pod
řízené své, nezapomínajíce toho nikdy,
že u Boha není přijímání osob, zachá
zejíce s nimi laskavě, podporujíce je
v čas potřeby, nebráníce ji'm'u vyko
návání povinnosti náboženských, anobrž
poskytujíce jim k tomu vhodné příleži—
tosti i pobídky. Naopak i Vy služební,
dělníci a pracovníci, mimo vlastní po?
svěcování své přispěti můžete ku po
svěcení pánů svých, sloužíce podle slov
apoštola Pavla „ve sprostnosti srdce
svého, ne na oko jako lidem se líbíce,

ale jako služebníci Kristovi, sloužícc
jakožto Pánu a ne lidem“.3)

Avšak netoliko napomínati chci'Vás,
rozmilí v Kristu, aby každý podle svého
stavu a povolání o posvěcování vlastním
a posvěcování svěřenců svých pracoval,
alebrž Vám i připomínám, že s pomocí
Boží všelijak se vynasnažím, aby bylo
při Vás i obuzováno, podporováno a
zachováno, aby takto i naplnění došla
modlitba Páně na poslední jeho cestě
na horu olivetskou: „Otče, chci, "aby
kde jsem já, i oni, které jsi mi dal, se
mnou byli.“ 4) Jako záruku této přípo
vědi své uděluji Vám všem ai každému
z Vás zvlášť, vzývaje při tom nejblaho
slavenější Pannu a Rodičku Boží Marii,
sv. anděly strážce a sv. apoštoly naše
Cyrilla ,a Methoda, první biskupské po
žehnání své vc jmenu Otce i _Synai
Ducha sv. Amen. 

Dáno v Brně, dne 6. října 1882.'

František Saleský,
biskup.

Ě'milené kvítečko,R/

“*?jak tebou okřcjc
zraněné srdéčko.

Tys balsám léčivý
na všecky bolesti,
šťastným, kdo na světě,
tebe se nezhostí.

Ve vlnách tonoucí

chytá se stebélka,
kdo bloudí, honí se
za kmitem světélka.

Nemocný na jaro
těší se dnem nocí;
chuďas že u přátel
nalezne pomoci.

Dívka že provdá se
hodného za muže,
ženich že nevěstou

z nouze si pomůže.

Boháč že doplní
truhly své mamoncm,
pro velké zásluhy
že bude baronem.

Na čápa čekají
manželé bez dětí,
snad že k nim alespoň
jedenkrát přiletí.

Minuty počítá
vězeň ve žaláři,
kdy mu již sluníčko
svobody zazáří.

Naděje- .
Naděj' ve vítězství
vojína osvčží,
že pádí do boje .
jak oř bez otěží.

Za čas i staroušek.
na- duši na těle,
rozjařen nadějí
vede si vesele.

Nadčj" i nad hróbem
zkoncjší člověka,
že se té dojemné
věčnosti neleká.

Jan Ježek.

. Matth. 28, 20. _ ? Matth. 18, 6. _ u _E h. 6, 5. 6. _ 4 Jo. 17, 24.p

.:
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Křesťanská početniee pro dospělé školáky.
(Pokračování)

IX. Jednotka neillroznější.
"iž nejednou viděl jsi asi milý

ff—čtenáři,kterak v městech nade
» “ dveřmi domů akrámů zavěšují
» rozličné tabule a návěstí oznamu

jící eo tu a tam lze viděti a koul

k piti, kdo tu a tam bydlí, kdo ten !
a onen dům vystavěl, komu náleží a
k jakému účelu slouží. Budovy k roz
ličným účelům zbudoval také Bůh náš,
ovšem ale bez nápisů, a proto nelze se
diviti, když jistý duehaplný a důvtipný
muž aspoň nad jednu tu budovu Boží
vzdělal nápis. Byl to však nápis pra—
podivný, jemuž kdo by chtěl z gruntu
porozumět, hlavu by si polámal. Zníť
pak nápis takto: „Mne láska věčná
stvořila“ _

A nyní, milý čtenáři hádej, kterou
to budovu takto nadepsal?

Řekneš snad, že to celý vesmír
svě-ta. Ano, máš pravdu, celá ta naše
země jest dilo, výtvor lásky Boží. Dnes
na př. jest trochu parný den a každý
hledá ochlazujícího nápoje. 0 s jakou
chutí loká tu člověk do sebe tu čistou,
křišťálovou vodu z pramene, ale nepo
váží, že i tu nám láska Boží podává.
O považ jen milý čtenáři, kdyby dnes
všecka voda s celé zemi zmizela,. co
bychom se my ubožáci počali? jak draze
by tu mnohý boháč zaplatil doušek čer
stvé vody v neuhasitelné žízni své? . . .
Hle, tedy i ta každá krůpěj vody ob
čerstvujíeí hlásá nám, —- jako každý
ten tvor na naší zemi — velikou, ne
smírnou lásku Boží! Než, zmíněný nápis
platil jiné budově.

„Tedy dojista Betlémskému
chlévu s _jesličkamii“ řekneš snad, a
pravdu máš příteli milý, výborně by se
sem hodil. Neboť zde vzplanula láska
Boží k nám lidem ještě mocnějším pla

menem, než tamto při stvoření světa.
Zde nepodaroval nám jen sluneea dešť,
hvězdy a kvítí, vodu a víno, chléb a
jak se" všecky ty dary Boží nazývají,
ale zde v jesličkách uskutečnilo se slovo
Páně: „Tak Bůh miloval svět, že
Syna svého jednorozeného dal.“
Čím dražší ale dar, tím větší láska.
Hlásáť nám tedy chlév betlémský s tím
božským dítkem ještě důtklivěji než
celý svět nesmírnou lásku Boží! -—Než
nehněvej se milý čtenáři, ani této bu—
dově neplati záhadný nápis náš!

„Pak jest to nápis katolického
chrámu a jmenovitě svatostánku s ve—
lebnou Svátosti oltářníl“ — I tu máš

příteli pravdu, věru krásně by sem slušel
nápis: mne láska věčná zbudovala!
Zdáť se zajisté, jakoby Spasitel náš ne
mohl ani bez nás býti a jakoby i v nebi
se Mu po nás stýskalo, tak touží pře
bývati mezi syny lidskými třeba i v od
lehlé nepatrné vísce kdes v horách. Za
jistě, každá ta věž chrámová hlásá ti
člověče nesmírnou lásku Boží a každým
tím zvonem s věže volá Spasitel k tobě:
Synu, dcero! prosím, nezapomeň na
mne! — Než, hádej ještě dál milý čte
náři, neboť nápis zmíněný platí jiné
budově!

„Nu, pak již nezbývá nic jiného,
než ta nejkrásnější budova Boží ——
nebe!“ ——Ano i tu'máš pravdu; nebo
tam sídlí věčná láska, tam odměňuje
věčná láska, tam výhradně panuje věčná
láska vycházejíc od Boha k andělům“a
vyvoleným Jeho, a od těchto vracejíc
se zpět zas k Bohu. Kam by vhodněji
příslušel nápis náš, než nad bránu ne
beskou? Nejsou-li již ty krásné, bledé
hvězdy se svou jemnou, přívětivou září
jako nápis hlásající nám lásku Boží,
která ustavičně na nás dolů shledá?—
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Než, nehnčvej se milý čtenáři, po
vim-li ti, že i tu jsi neuhodnul; ani nebi
nebyl nápis ten ustanoven. Však, již
dále nehádej, neuhodl bys to, které bu
dově přiřknut, a proto ti to raději sám.
povím. Poslyš! Duchaplný muž postavil
záhadný ten nápis nade bránu— pekla!
sem napsal: „Mne láska věčná
stvořila !“

Ty se asi zarazíš, otevřeš udiven
oči, jakobys nechtěl ani zraku svému
věřit, a díš sám u sebe; jak? jak že?
peklo žeistvořila láska Boží? a přede,
přede má drahá duše jest tomu tak!
Poslyš jen krátký výklad a přisvědčíš
pak sám, že se sem nápis ten nejlépe
hodi

Dejme tomu, že má jistý otec dítko,
jež nevýslovnou láskou miluje, dítě ale
jest svévolné, svéhlavé a hledí otci utéci,
kde a jak jen může. Ve svévoli své při-'
chází ale často v nebezpečí a mohlo by
snadno bídně zahynouti. Starostlivý otec
bdí nad ním dnem i nocí, laskavými
slovy, sliby i dary snaží se je k sobě
upoutati, avšak pro případ, "že by se
nedalo ničím udržeti, zařídil otec zvláštní
skrýš těsnou a temnou, pevně uzavřenou.
Vězení to ukáže pak dítěti — aby co
láska otci dokázati nemůže, aspoň strach
před vězením' dokázal. — Nužepříteli,
nemůžeme-li pak tu vším právem říci,
že pouhá láska přimněla otce k zbudo
vání onoho vězení?

A hle, právě tak činí i Otec ne
beský s námi, dítky svými. Víť On
předobře, že člověk jen tenkráte jest
opravdu šťasten a blažen, když zůstane
v nejužším spojení s Otcem svým ne
beským, když Jej upřímnou láskou mi
luje a ve všem poslouchá. Naopak ale,
že jakmile od Boha se odvrátí, na Něho
zapomene, Jemu takořka uteče a srdce
své od Něho vzdálí, že se mu vede zle,
velmi zle., Bůh tedy ve své otcovské
lásce chce člověka také k sobě upoutati

a k dosažení toho užívá všemožných
prostředků.

Jistá stará kniha líčí toto závodění

lásky Boží následovně:
„Di Bůh člověku: poslyš synu

můj, mně velmi mnoho záleží: na
lásce tvé a to jen proto, že i já tě
nevýslovně miluji. Nebo, kdyby mi na

_tobě nezáleželo, povrhl bych tebou, jako
kamenem a žádné bych od tebe lásky—
nežádal, jako od té němé tváře. Ale že

tě s nevýslovnou láskou miluji, toho
“důkaz máš, že jsem tě z pouhé lásky

stvořil, z pouhé lásky tě vykoupil, z pouhé
lásky tě zaehovávám a v uštavičné lásce
tisíeerým dobrodinim denně obsypávám.
Ba více ještě! Miluji tebe synu lidský
nikoliv k vůli svému prospěchu, nýbrž
jen abych tebe šťastným učinil, a
slibuji ti, budeš-li mne navzájem milovati,
že na věky věkův budeš míti podílu na
mé vlastní věčné blaženosti! — Ano,
abys tohoto věčného blaha mohl do
sáhnouti, dám ti všeliké potřebné pro
středky a pomůcky na ruku. Ba, Já
se nehrozím nižádné oběti, — synu
lidský ——abych jen srdce tvé sobě
získal; neboť hle, ikrev Syna svého
jediného do poslední krůpěje prolévám,
abych ti dokázal, že tě miluji, a abych
tě k lásce pohnull“

„Ale to není ještě všecko! Chtě
přesvědčiti tebe o lásce mě a tebe k lásce
pohnouti, sahám i k jiným prostředkům,
Vímť dobře, že přísné tresty moje více
na tebe účinkují, než oteovská má do
brota, a proto i věčnýmitresty pekla
vyhrožují tobě, pakliže neustaneš láskou
mou pohrdati, mne nenáviděti a všeeku
štědrost a dobrotu mou- černým ne
vděkem odpláceti! Pokud jsi na zemi,
stačí jediný výraz upřímné lítosti hněv
můj ukrotiti, a byť byla duše tvá ine
sčetnými hříchy poskvrněná, plamen
pekla okamžitě uhasiti. V tu chvíli ale,
kdy zemřešjako zarytý nevděčník, obrátí
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se zhrzená láska má v hněv a bez mi

losrdenství pak splním na tobě hrozbu
mou! Synu lidský, rci, sáhl bych k tomuto
přísnému prostředku, kdyby mi na lásce
tvé nic nezáleželo, a kdyby mi osud
tvůj zcela lhostejný byl? Mohu-li ještě
lépe ti dokázati jak vysoko cením srdce
tvé, jak mnoho mi záleží na lásce tvé?“

„O věz člověče,jedenkráte pochopíš
a poznáš dojista tuto lásku mou a byť
bys třeba ve zlovůli své i do pekla se
vrhnul, i tam to poznáš a vyznáš, že 1
jsem ti všech prostředků poskytnul ku
zachráněni se před věčnou záhubou; ano,
tam teprve poznáš a pochopíš zúplna,
že jsem tě od věčnosti, ustavičně a po celý
život tvůj miloval láskou nekonečnou, a
že jsem ti neklamné důkazy této lásky ;
mé podávati neustával; že jsem ti již

tě takořka donutil mne Boha svého mi

lovati, a abych ukázal, jak velice na
lásce tvé mi záleži!“ ——

Tak v oné staré knize; a z toho
již poněkud objasní se ti ten nápis zá
hadný: že láska Boží peklo stvořila!
Ano, milý příteli, peklem tě chce Bůh
jen před hříchem uchrániti a uvarovati,
chce tě jen ke ctnosti pobádati a k vy:
hledávání pravého blaha a pokoje du
ševního. Peklem chce těBůh tvůj takořka
přinutiti a dohnati na cestu k věčné lbla
ženosti. — Nuže rei, jak medle chceš _
tuto snahu nazvati? Či není to pouhá,
ryzá, neskonalá láskalBoží? —

Ovšem nedáš-li se zde ani láskou

ani hrozbou od hříchů odvrátiti, pak
upadneš na věčnosti v ruce bezohle
dné spravedlnosti Boží. Neboť
jest Bůh sám sobě povinnen zjednati
uraženě své velebnosti zadostučinění, a
to se stane věčným potrestáním viníků
v pekle. Tudíž i v tomto smyslu platí
onen nápis, že láska Boží stvořila peklo,
netoliko láska k člověku, nýbrž i láska
Boha k sobě samému!

Tedy i tím peklem mluví ti Bůh do
duše a volá: člověče! nezapomeň na mne!
A zajisté nemálo se Pánu Bohu zavděčíš,
když často a častokráte živou vírou na
peklo sc budeš rozpomínati a menší zisk
bude z toho míti i dušc tvá. Zapuzovati
ale z mysle všelikou jen upomínku pekla,
nikomu tak neuškodí, jako tobě samému;
nebo věz, čím řídčeji na ně vzpomínáš,
tím jistěji do něho spěcháš.

Poněvadž pak i já to upřímně s tebou
míním, chtěl bych ihned aspoň v duchu
v ono hrozné místo podzemní tě provoditi.
Navštívili bychom tu onoho známého
bohatce i Jidáše. Zastavili bychom se
tam u těch lidiček, jenž se zde na zemi
peklu jen smáli a horlivým křesťanům
pošetilců spílali, nyní ale tam kvílí a
bědují a naříkají: „Zbloudili jsme tedy

na zemi peklem hrozil jedině proto, abych z cesty pravdy a světlo spravedlnosti
nesvítilo nám, chodili jsme po cestách
nepravosti a zahynutí až do umdlení.
Co nám prospěla pýcha? anebo co nám
pomohla chlouba s bohatstvím? — Oni
pak, jenž nám byli ku posměchu, je
jichžto život měli jsme za bláznovství,
ti počtení jsou mezi syny Božími a mezi
svatými jest los jejichl“ (Kniha Mou
drosti ó.) — Zastavili bychom se dále u
těch opilců, rouhačů a'proklinačů, jakož
i u rušitelů a znesvěcovatelů dne svá

tcčního, u těch obchodníků s falešnou
váhou a mírou, dále u těch pomlouvačů
a nestoudných svůdníků, u pisatelů a
tiskařů nestoudných knih a novin, a
posléze u hospodářů a hospodyň, jenž

: svých dítek a své čeledi zanedbávali
nechávajíce je žíti bez Boha a kázně,
tak jakoby jim do toho nic nebylo.
Zeptali bychom se těch a oněch, jak se
jim tam vede a co je do toho hrozného
neštěstí přivedlo? Jistě že by nám ne
lhali ani nepřeháněli v líčení svých muk.
Věř mi, příteli drahý, že by nám oběma
takováto návštěva velice prospěla! avšak
bylo by k tomu daleko více času potřebí,
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než zde ve „Skole“ pohromadě býváme,
a proto/'ukázal jsem ti dnes jen cestu
a návštěvu můžeš vykonati sám. 0 ne
strachuj, neoštídej se bratře, ale jdi, jdi .
aspoň každou neděli k těm nešťastníkům
na návštěvu a buď jist, živou vírou si !
připomínati peklo a učiti se Boha a
hříchubáti — to je také služba Boží.

Přidám ti sem jen krátké ještě při
pomenutí o pekle, myslím, že ti dobře
poslouží ku tvému rozjímání.

Rozvaž! pokud živ jsi zde na zemi,
nejsi nikdy ani jeden den před neštěstím
jist a bezpečen, ba někdy i dvě i tři
nehody za sebou tě mohou potkati. (Dej
pozor, aby se snad ještě dnes tak ne
stalo!) Tu můžeš zlomiti ruku, tamhle
“nohu, zde ti může něco spadnouti na
hlavu anebo jiný nepřítel a jiný škůdce
na tebe číhá. Pán Bůh rač tě chrániti

na př. před ohněm a bleskem, před
krupobitím a přívaly vod! Ano příteli, ;
kdybys byl sebe opatrnější a ostražitější, =
všemu neštěstí se předee)nevyhneš, a to :
proto, že ani nevíš, kde a odkud na tě
přikvačí. Ba mnohdy chtě ujíti jednomu
vběhneš do jiného neštěstí, oeítnuv se
z deště pod okapem. Však zde to již
jinak nejde, naše země jest a zůstane
slzavým údolím!

Jinak, zcela jinak má se to v ohledu
tomto na věčnosti. Tam totiž jen je
dink'ě neštěstí tě může zastihnouti,
a to je peklo! Ovšem neštěstí to, kteréž
bědou svou vyváží miliony a miliony
nehod a neštěstí pozemských. Ale, do
vedl-li jsi se uchránititoho jediného ne
štěstí pekelného, pak, milý bratře —
považ! — pak žádné jiné neštěstí víc
na věčnosti ti nehrozí, nýbrž naopak
radost, blaženosť bez míry zůstane na
věky věkův tvým údělem!

Hleď, jedná se tedy jen o to, vy
hnouti se tomu jedinému zlu! Nuž,
je to snad mnoho žádáno? — ó neměl
bys člověče všecku možnou pili sou

střediti a vynaložiti na to, abys jen peklu
šťastně ušel?!

Tak mnohý jinoch pokládá stav
vojenský za své největší neštěstí, které
jej potkati může.A co neučiní všechno,
by mu ušel? Jak mnohý opustí raděj

. na vždy své, rodiče, přáíčele i rodnou
zem a prchne do ciziny, třeba až do
Ameriky, kde s největší bídou a nouzi
jest mu krutě zápasiti; ale to vše raději
snáší, než býti na vojně. Anebo, eo
podstoupí za bolesti tak mnozí lidé, a
co vše vynaloží na to, by nemuseli
ztratiti některý úd těla svého, nohu neb
ruku! Co peněz vyházi za léky, co ho
lestí ukrutných snáší dnem i nocí, a
to vše rádi učini,jen aby nebyli doživa
zmrzačení!

Hle, milý příteli, podobně i ty; byť
bys měl k uvarování se pekla třeba i
celého světa strasti a útrapy podstoupiti
——nebylo by to ještě mnoho žádáno, a
rád, “rád bys měl svoliti! — ('

Ale poslyš! ani takových oběti není
tu třeba. Zůstaň si doma mezi svými,
jez a pij, vesel se v počestnosti, žij a
pracuj v pokoji dilo své — toliko všeho
hříchu se chraň, aneb jsi-li v něm, hleď_
se jeho co nejdříve upřímným pokáním
a náležitou zpovědí zbaviti.

Představ si jen na chvíli, že jsi již
zavržen v tom ohni pekelném a Bůh
nebeský že ti ještě jednou popřál té
milosti odtud se vykoupiti. O bratře,
co bys tu všechno rád podstoupil a
obětoval a snášel, jen abys nemusil
vicekráte do pekla!?—Ach uěiň to již
teď! zde na zemi ti to ještě pomůže,
ale tam, tam ti to nebude nic více
platnoll — —

Jen jedno jediné neštěstí tedy
hrozi nám na věčnosti — a to také jen
jedenkrát! — O člověče! jen tak na
zkoušku do pekla nahlédnouti azkusiti,
vydržíš—li to, a nevydržíš-li, zase se
obrátiti a odejítí ——to tam nelze! Tu
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Proto jest peklo ona hrozná, strašná,
děsná jednotka, s níž každému z nás
jest účtovati; jednotka, pravím, v níž
ale platí v počtech to hrozné j en j edn o u
jedna!

Ale ještě něco! zde na zemi necht'
potká člověka sebe větší neštěstí, zůstane
mu vždy alespoň nějaká útěcha a v nej
horším případě může se k Bohu modliti
a prositi Jej, aby mu poskytl síly a
oddanosti k snášení bolestí a útrap, ale
tam vipekle není ani toho! Peklo jest
bez útěchy, bez naděje, bez modlitby,
bez Boha! — ——

Ach, a jak lze se přede uchrániti
tohotohrozného,ba nejhroznějšího
neštěstí?!

V písmě sv. jest zapsána výborná
a zajistě neomylná rada, již nám v tom
ohledu sám Duch sv. dává. (Mníš snad,
že asi každý křesťan radu tu s dychti
vostí hledá a pilně zachovává? než zmýlil
bys se! velice rád budeš, pakli že alespoň Í
ty sám jediný rady té uposlechneš !)

Přemilý čtenáři, kdyby ti hrozilo
nějaké neštěstí, dejme tomu, že oheň,
úraz neb těžká nemoc, a někdo by ti
nabídnul, že se toho dojista uchráníš
jest-li že každý den dotyčné zlo sobě
na mysl připomeneš — neníliž pravda,
že bys rád, velmi rád prostředku toho
se uchopil?

A hle, nic více nežádá se na tobě
k uchránění se pekla! Neboť Duch
Páně zcela jasně a určitě praví: „člo-,
věče,pamatuj na poslední věci a :
na věky nezhřešíš!“ Jedna z těchto ,

' tě bude vybízeti, učiň bez odkladul! —posledních věci jest pak peklo, a po
myšlení na ně, jak tvrdí Duch svatý,
uchrání tě na věky hříchu; kdo však
na věky nehřeší, ten také na věky do
pekla nepřijde!

Zajisté, milý příteli, kdyby jen lidé
častěji na to pomněli, jak blízko peklu

\

!

nikdy, nikdy více návratu a vysvobození:
ó věru nebylo by žádné misie třeba
a žádného kázaní o pekle, lidé sami by
se chápali pokání a spěchali by k zpo
vědnicím. Avšak to je ta největší a
politování nejhodnější zaslepenosť lidská,
že proti všem možným nehodám činí
opatření a pojist'ují se proti ohni, krupo
bití, povodni a podob. a proti tomu
nejhroznějšimu neštěstí, proti té největší
bídě, do níž přec každý tak snadno
upadnouti může, nepojisťuje se nikdo,
ač tu pojištění tak laciné!

() té nepochopitelné slepoty!!
Jak se asi již teď směje ďábel této

pošetilosti našich lidí, kteří svým obro—
vským pokrokem, svým uměním, svou
učeností a schytralostí se vynáší a při
tom v té nejdůležitější věci tak pošetile
tak nemoudře si počínají! Ubožáci! jak
žalostivě sebe klamou!!

Než. příteli, — jak? neplatí ten

škodplibý smích pekelného ducha i tobě?
' —' O pozastav se nad touto otázkou a

alespoň v této vážné chvíli přemýšlej
o tom, vjakém asi poměru stojíš ty
k peklu? _ (') nemysli probůh, že to
zbytečné týrání hlavy a srdce, ne, ne,
jest to účtování s onou jednotkou pře
hroznou, s kterouž jestliže jen jedenkráte
ses přepočetl, není nikdy více nápravy!

O učiň, drahá duše, tomu pekelnému
pokušiteli tu mrzutost, by tě ještě v tomto
měsíci viděl na. cestě k nebi.

Uposlechni aspoň tentokráte rady
Boží a rozpomeň se a přemýšlej živou
vírou o pekle, a k čemu upomínka ta

Ku konci poslyš ještě krátký příklad.
V jednom velkém městě španělském bylo
jistého mladíka vídati, an každodenně
v určitou hodinu těmitéž ulicemi pospíchá.
Byl pak mladík ten lepého vzrůstu,
v nádherném oděvu a vůbec tak neo

stojí, jak snadno, velmi snadno se v něm byčejné krásy, že nejeden člověk potkav
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jej zůstal stát a_zadíval se za ním. Byl ';
také v městě tom kněz ctností svou

něného jinocha krásou jeho jako unešen
pole na hlas za ním zvolal: jak krásný!
jak spanilý! Když však několik kroků
popošel, svěsil kněz hlavu a smutně za
ním vzdychal: škoda! přeškoda!_ Tak
činil dva, tři dni po sobě. Pochvalu kněze
zaslechl jinoeh sám a nemálo mu licho
tilaz, ale pohanu donesli mu jiní a ta se
mu nelíbila.. Protož, jda následujícího
dne kolem kněze dobře mu známého,
zastavil 'tázaje se, co by to povolávání
znamenati mělo. Kněz pak mírně mu od
pověděl, to že se nedá na ulici pověditi,
ale aby jen přišel k němu, mezi čtyrma
očima že mu to vyloží. Jinoeh skutečně
vyhledal kněze v bytu jeho a tento dí
k němu laskavě: „Můj mladý pane!
Bůh vám dal tolik krásy, že byste věru
zasluhoval jedenkráte v nebi zářiti; ale
život váš, jak se všeobecně mluví, smě

řuje přímo k peklu! A tu věru škoda,
: přeškoda bude tak krásného stvoření do

všeobecně známý. I tento spatřiv zmí- ;
&

pekla!“ — Duchovní znal totiž dobře,
kam mladík svou určitou cestou se brává,
že nikoliv do chrámu, ani do školy,
nýbrž do herny a pověstné krčmy! Ještě
hodnou chvíli trvala rozmluva mezi oběma

a výsledek její byl ten, že od téhož dne
nebylo více mladíka viděti známou cestou '
kráčeti, nýbrž teď zahnul jinam, do po
stranní uličky a tam zmizel v odlehléní
chrámcčku Matky Boží. Krásným zůstal
jako prve, toliko že dvě očí více se za
líbením naň pohlížely a to byly oči Boha,
pastýře dobrého, jenž nalezl v mladíku
ztracenou ovečku, kterouž nyní koupelí
svátosti pokání očistil a také duševní
krásou přiodil. '

Hle, milý čtenáři, to byl užitek jedi—
ného včasného slova a připomenutí pekla.

„Cb prospěje člověku, byt'
celý svět získal, na duši své pak
škodu trpěl?!“ (Dokončení.)

— Duchovni hodiny,
poopraveny a natáhnuty od + Libora Scholze.

(Pokračování)

Hodina jedenáctá.

. ísmo svaté praví, že hospodář
vyšel ještě okolo hodiny jede
nácté, aby najal dělníky na

vinici svou. I našel ještě některé,
kteří tu stáli" zahálejíce; i poslal
i tyto do vinice své, a na večer

obdržel každý mzdu umluvenou.
Tu je celý náš život v překrásném

obrazu vypodobněn. Hospodář jest Bůh, _
Í stevníku.dělníci jsou lidé, vinice je země a život

jednotlivého, večer je konec života, slí- _
bená mzda je nebe. Naše živobytí nabývá
ceny jedině vlastní naší prací, ne naše Š_
leta, ale naše dobré skutky bude jednou
Bůh vážiti a odměňovati. Cas jest pří—
pravou na věčnost, země školou pro

věčnosť. Pročež pracuj neunavně na
spáse duše své, dokud je den; přijde
noc, kde nikdo více pracovati nemůže.
Skrocuj neustále své náruživosti, neb
jsou to úhlavní tvoji nepřátelé, a byťby
byly ještě mladé a malé, nicméně předce
ztěžují ti vitězství; když je ale necháš
zrůsti a se zmoci, pak sotva zvítězíš.
Svatý Dorotheus vysvětluje to výborně
příhodným příkladem o jednom pou

Tento se nacházel jednoho dne se
svými učeníky na místě, kde stálo mnoho
eypřišových stromů rozličné velikosti.
Jednomu z nich naporučil, aby'..malou
cypřiš, na kterou poukázal, vytrhnul,
což tento také velmi snadno učinil. Na
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to ukázal mu jinou, něco větší; i tu
vytrhl, ač s větším namáháním a oběma
rukama. Při třetí, která. ještě mnohem
šilnější byla, museli mu již pomoci sou
tlruhové jeho. Ale čtvrtou při tom nej
větším namáhání ani všichni dohromady
ze země vyrvati nemohli, proto že velí
kostí svou byly nade všecky ostatní.—
„'l'ak se to má i s ná
ruživostmi,“ řekl jim
starý otec na to; „z
počátku, dokud ještě
nejsou tak hluboko
zakořeněny, lze je
docela snadno vy- Ě

rvati a odkliditi ; „,Š
když ale dlouhým Š
zvykem již hluboko
do srdce kořínky své
zapustily, pak jest to
velmi těžko, je vyko
řeniti; pak potřeba
k tomu velikého úsilí

a někdy nedosáhne člověk přese všeeku
práci svou žádného úspěchu.“

Bojuj tedy neustale proti nepřátelům
své duše, byťby se ti zdáli sebe menšími

$“

a slabšími býti. Pracuj pro duši, abys i
nebe dosáhnul. Neodkladej, nezaned
bavej. Snad stojíš v životě svém již
v hodině jedenácté. Chop se oka

mžiku; neb od něho zavisí snad nebe a
peklo. Nenechej to tak daleko příjíti,
abys uslyšeti musil hrozné slovo: Pozdě!
— Dělej, jak onen žák, jenž přijda ku
svému bohabojnému učiteli se ho tazal:
Pane! jak dlouho smím ještě hřešiti?
Učitel odpověděl: Jak dlouho chceš, ale
musíš se pak polu—pšiliden před svou

smrtí! Veseleodešel
mladík; ale náhle
napadly mu jiné my
šlenky, vrátil se a
řekl: „Alc kdy pak

:; nejblah.
Pannou
- -. __“

umru?“ -— „To já
nevím,“ odpověděl
tento, „snad zítra;
pročež jest má,dobrá.
radaz' Přestaň ještě
dnes hřcšiti, nebo
dnešní den je snad
ten poslední před tvou
smrtí.“— Mládenec
vzal si to k srdci a

polepšil se.
Co budeš ty činiti, milý křesťané?
Nejposlézc ukazal se jedenácti, když

seděli za stolem, a trestal nevěru jejich
a tvrdosť srdce, že těm, kteří jej viděli

i vzkříšeného, nevěřili. (Mar. 16, 14.) —
5 I dal jim losy, a padl los na Matěje, i

přičten jest k jedenácti apoštolům.
(Dokončení.)

Duchovní schránka

k vysvobození věrných zemřelých z očistce.

klaněl nejsvět. ranám Ježíše
Krista Pana našeho za duše

.?
í

wx—"$$$

+, jich vysvobodil, které pak do nebe

dyž blahosl. Jan z Alverne se ! dokud si nevytáhli číslici, aby se po
; modlili za oné duše, které s toutéž číslicí
[ zaznamenány jsou na tomto listě.

ŠŠK v očistci, viděl, že tím velký počet
1. Za duše mého otce, mé matky

l a mých předkův.
se vznesly. Dle jeho zvyku modlívá i 9

se 5 otěenášů a pět Zdrávas, anebo se ?
vykonava nějaký dobrý skutek. Někteří !
pak nepropouštějí přátel svých z pokoje,

-. Za duše mých bratří, mých sester.
3. Za duše mých příbuzných.
4. Za duše těch, kteří v tomto domě

zemřeli.
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5. Za duše duchovních osob a těch,
ienž duchovní správou zaměstnáni byli.

6. Za duše, které zanedbávaly ne
přátelům svým odpouštěti.

7. Za duše, které nedobře naklá
daly časem.

8. Za duše mých dobrodinců.
9. Za duše, které letos do očistce

se dostaly.
10. Za duše, které tuto hodinu mohly

by býti vysvobozeny.
11. Za duše spasení nejbližší.
12. Za duše nejopuštěnější.
13. Za duše, které ranní a večerní

modlitbu zanedbávaly aneb ji roztržitě
vykonávaly.

14. Za duše, které zanedbávaly mši
svatou a kázaní.

15. Za duše, které mnoho se mo
dlily za zemřelé. “

16. Za duše těch, kteří očima hřešily.

17. Za duše, _které byly netrpělivy.
18. Za. duše, které byly pyšny.
19. Za duše těch, kteří nás proná

sledovali.

20. Za duše těch, kteří jazykem
hřešili.

21. Za duše, kterým jsme nejvíce
povinni pomoci.

22.Za duše,které byly nespravedlivy.
23. Za duše, které oddány byly ne

návisti a nepřátelství.
24. Za duše, kterým jsi byl příčinou,

že Boha urazily.
25.. Za duše, které na tvou pomoc

čekají.
26. Za duše těch, kteří ve službě

zeměpána přišly o život.

27. Za“duše, které byly neposlušny.
28. Za duše, které křivě přísahaly.
29. Za duše těch, kteří jako zlo

činci popraveni byli.
30. Za duše, které nejvíce trpí.:
31. Za duše těch, kteří proti 6. při

kázaní hřešili. '

32. Za duše, které Matce Boží jsou
nejmilejší.

33. Za duše těch, kteří opilství byli
oddánL

34. Za duše, které nepravdu mluvily.
35. Za duše těch, kteří nedobře úřad

svůj vykonávali.
36. Za duše, které bývaly zlobivy.
37. Za duše, které nedobře sliby

své plnily.
38. Za duše těch, kteří v otroctví

zemřeli.

39. Za duše, které v tomto okamžiku
před soudnou s_tolicí Boží se octnou.

40. Za. duše, které obzvláště toužily
Boha viděti.

41. Za duše,
ve tvém bratrstva.

42. Za duše

v boji proti církvi.
43. Za duše, které jiné v zásluhách

převyšují.
44. Za duše těch, kteří v kostele

mluvívali a chováním svým pohoršení
způsobili.

45. Za duše těch, kteří nádherou
obleku hřešili.

46. Za duše těch, kteří tanec a plesy
přes míru milovali a nyní za to trpí.

47. Za duše, které jsou trestány,
poněvadž byly málo milosrdny.

48. Za duše těch, kteří postů ne—_

drželi a proto nyní trpí.
49. Za duše, které zlými myšlenkami

zhřešily.
50. Za duše těch, kteří náhlou smrtí

zemřeli. '

51. Za duše těch, kteří nejsou v po
svěcené zemi pohřbeni.

52. _Za duše těch, kteří bližního
pomlouvali.

53. Za duše, které nejdéle trpěti mají.
54. Za duše těch, kteří světovému

přepychu příliš oddáni byli.
55. Za duše, které Ježíše, Marii 1

které jsou zapsány

vojínů, kteří padli

: sv. Josefa obzvlášť uctívaly.
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56. Za duše mých zpovědníků a ' Měsíc listopad jest zasvěcen činům
duchovních správců.

57. Za duše, které o blaho duší
pečovaly.

58. Za duše těch, kteří neděle nesvětili.
59. Za duši toho, jenž toto napsal.
60. Za duše těch, jenž nedbali o to, rozdáváme je všem, kdo si jich přeií.

aby své dítky a poddané bázni Boží učili. ; Redakce „Š'/goly“
61. Za všecky zemřelé křesťany.

lásky k našim v Pánu zesnulým spolu

lj bližním, aby se jim této přežádoucí
; almužny hojně dostalo, otiskli jsme svrchu

uvedený seznam ve zvláštních lístcích a

Chvalozpěv o sv. Alžbětě Durinské.
%;

\ge hluboká ještě venku tma, A jak již to bývá ve světě,
;ŠJak světa konec by se blížil — Ten nevděkem lásku jen splácí —

..lŠA nezměrný kámen věčnosti, Však Alžběta nic se neleká,
“3% Ten srdce lidské jak by tížil; A novou zas láskou vše vrací;

A luny tvář siná a bledá Nechť za to ji všechno pak mučí,—
Svůj ve mraku úkryt si hledá. Jí postačí: „Ježíš tak učil“

A jako by lkala příroda — I ďábel k ní také přichází,
Tak veliká ve světě nouze, By pokornou pokoušel duši,
A hluboký povzdech, hluboký— Jí hory a doly slibuje —
Ten ze srdce vine se dlouze: Však Alžběta jeho jed tuší!
A srdce to bolesť když svírá—_ „Hned odejdi — sliby tvé plané —
Ach, z oka kdo slzy as stírá? Já nezruším slovo již danél“

Ba málo kdo, málo cítí bol, Ta pokorná láska jcjí vždy
Kdo v přebytku jenom si hoví —; Jak pod křovím violka vonná!
Tu blížní když hlady umírá — „Jen Tobě, o Bože, sloužit chci —
Zda jemu to srdce též poví? . . . Nechť tělo mé bolí, — ať stonál“
A ústa by plná měl medu — A pro svaté srdce to ptačí,
Co platno, když srdce jest z ledu! Jen ku kříži pohled již stačí!

A stojí přec psáno v zákoně, Tu Ježíše vidí na kříži —
Jak bližního milovat máme; Již s pláčem mu k nohoum se vrhá;

Co nejmenším bratrům skytneme, | Když trnovou měl On korunu —
To Ježíši samému dáme; ] Svou zlatou teď ona si stí-há.—
Ten pokojně kosti své složí, ' Nechť třeba ji úsměšek čeká —
Kdo plní vždy zákony Boží! . .. Zda toho se Alžběta leká?

Však nouze kdy přec již veliká, Pán chudobu zvolil za sestru,
Tu Pán Bůh sám pomoc hned vzbudí; A chudí též dělníci Jeho!
Hle! Alžbětu velkou světici — Hle! všeho se zříká Alžběta—
Kam láska jí k blížnímu pudí; jen z lásky, jen z lásky pro Něho! . . .
Tu nemocné hlídá, jim slouží, „Nic nejsem jen služka Tvá, Pane,
Tam pomahá, bída kde souží! Nechť věčně se vůle Tvá stane!“

I koná tu divy veliké I díval se Otec nebeský
Svou předobrou, plnou vždy rukou, — Na veliké Alžběty činy:
A ubohým, když ji spatří jen'— Jak Ježíše v kříži sleduje,
Těm radostí srdce hned tlukou; Jak léčí ty Jeho syny! . . .
A když jim tak skytá svou dlaní, Tu odplaty přichází doba,

“Ji zvou jen štědrou vždy paní. Již věčná jí kyne ted' koba . ..



Však ještě když byla na světě
Pán oslavil dceru tu svoji:
On' veliké činil zázraky —
Kdož s světským to rozumem spojí?
O! vskutku je Alžběta svatá ——
A láska je věčná v 'ní vzňatl'i!

Tak v zimě kdys kráčí pěšinkou,
By skytla cos ubohým v lese ——
Tu potká. ji Ludvík -— její pan,
A ptá se ji, co že to nese?
I žádá, zda vidět to může —
Však vidí tu —-—-vidí jen růže! . .

Zas jindy též vzala pod svůj krov,
By léčila. chudého muže _ '
Byl chudák ten celý zraněný,
A na něm jen kosti a kůže.
I leki't se Ludvík, když dana /
Zde milosť mu — viděti Pána.

'l'u zřejmě nám Pán Bůh ukazal,
Jak bližního milovat mame —
A všechno, co žebl'i'iku skytnemc,
To Ježíši samému dáme: —
Když t_y jej tak přijímáš k sobě,
On vezdy se hlásí též k tobě!

Tak stalo se Alžbětě,
Když končila života pouti -—
I sebe když Jemu přinesla —
Pán neváhá k sobě ji jmouti.
Nuž, Alžběto, svatosti tvá. jista —
Když's hledala -— nalezla's Krista.

Tak v svatosti ruchu zemřela
Ta světice v chudičké chýži ——
Však bohatá vešla na věčnosť
Na veliké skutky své v kříži! —
Tak žila jak František svatý —
Teil 5 beder jí kříž její sňatý! . . .

A jak bych měl končit chvalozpěv
Té Alžběty světice velké? —
_Vždyt' málo má, jazyk velkých slov
A síly mé slabé a mělké! . . .
Nuž pomoz mi Alžběto svatá,
At' ústa má nejsou snad jat-Il. —

Ti otcové naši slavili
A ctili tě po život celý —;
Nuž, vypros nám rovné zbožnosti,
Ať ll víře svaté jsme bděli. ——
Nechť svatí jsme tělem i duší,
Jak z lásky to ku Kristu sluší.

Svatá Notburga
patronka. služebných..

Boží odměna dívce Boží.

_ otburgo, co jsi dříve činila, čiň
A zase!“ Tak pravil kdysi rytíř
_ Jindřich Notburce, když ji prosil,

aby podruhé šla k němu do zámku.
Domnívalť se, že nepřipoutá ji
k domu svému jinak, než když jí

dovolí jednati tak, jak jí v srdci milo.
Největší pak radostí její bylo chudobným-
a trpícím pomáhati a dobře činiti.

Miloval-li však člověk něco bohu
milého zde na zemi, pak nepřestává,
láska tato ani na nebi; jestiť sv. láska
na zemí jako poupátko, jež teprve v nebi
se rozvíjí květem nejkrásnějším. Z té
příčiny měla Notburga iv nebi velikou
radost“,mohla-li bližním svým, kteří ještě
v tomto slzavém údolí lkali a naříkali,
něčím pomoci a jim dobře činiti. I Bůh

mohl Notburce, když do nebe přicházela,
totéž říci, co kdysi pán Rottenburgský:
„Notburgo, co jsi dříve činila, čiň zasel“
Buď milosrdna a miluj své bližní jako
tam na zemi, a jako jsi v životě svém
z přebytku pana svého chudým rozdá
vala, tak vezmi i z mého božského bo
hatství & pomáhej.

Mohli bychom vypočítati hezký
počet milostí, jež Bůh na přímluvu Not
burčinu nuzným všeho druhu učinil, a
jimiž radosť její srdce úplnou učinil,
než povíme pouze o sedmeré bídě a
sedmeré pomocí.

1. Jistá. ochrana. „ChvalteBoha
ve svatých jehol“ Před několika lety
zuřil v sousední krajině hrozný mor
dobytčí. Abychom tak velké neštěstí od

i svých hranic odvrátili, složili jsme naději
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svou v Boha a důvěru svou ve svatou

pannu Notburgu. Vystavili jsme obraz
výborné divotvorkyně v kostele a vysý—
lali před ním vroucné modlitby po 8 dní.
A důvěra naše nezůstala nesplněna —
neboť milostí boží a jak my věříme, též
mocnou přímluvou této pomocnice byli
jsme před hrozícím nebezpečím zachrá
něni aveškerý dobytek zůstal bez po
hromy“

„Na důkaz pravdy a na rozšíření
povinné úcty _ku sv. Notburcc připojuji
svůj vlastní podpis a pečeť prelátskou.

Dáno z probošství Neustiftu, diecese
brixenská, hrabství tyrolské. 1750 1. list.

Antonin,
infulovaný probošt.

2. Uzdravení nemocných.
Když se r. 1862 konalo svatořečení sv.
Notburgy, udál se následující výjev, jenž
od místních správců duchovních sepsán
a biskupu brixenskému poslán byl.

Valburga Triendlova, narozena 16.
února 1849, byla dcerou zámožných ro
dičů, jež záhy ztratila. Následkem více
nemocí byla neustále neduživa; zvláště
pak cítila velké bolesti na nohách, tak
že mohla sice dobře seděti a ležeti, ne
mohla však bez vůdkyně nebo bez berle
státi. Bylo jí právě 4 leta. Tázáno bylo
více lékařů o pomoc ale bez výsledku;
výrok jejich zněl, že není žádné naděje,
že by se děvče v mládí uzdravilo; teprv
až sesílí, že se možná uzdraví. Mimo těles—
ných bylo též duchovních léků používáno.
Byly za ni čteny mše sv., pořádány poutní
průvody amnoho chudých dítek se za
ni modlilo —ale všechno bylo marno.
17. září přijala Valburga v Nattersu svá
tosť pokání a oltářní s tím úmyslem, že
se za několik dní odebere do Ebenu, získá
si sv._0dpustky a bude vzývati sv. Not
burgu za přímluvu. Z Nattersu až k ná
draží Inomostskému byla dílem vedena,
dílem nesena; z J enbachu byla dovezena
do Ebenu, kdež podpírajíc se o rámě

„Škola B. s. P.“ 1882.

průvodčích a o berli vstoupila do chrámu
a vykonávala modlitbu. Odpoledne šla
podruhédokostela, mohla bez náma
hy pokleknoutí a šla potom z
kostela beze vší podpory. Přede
dveřmi chrámovými odložila berle a šla
sama do Jcnbachu a necítila na cestě

z Inomostí do Nattersu pražádných bo
lesti. Když se zpráva o zázračném uzdra
vení rozšířila, nastala mezi lidem veliká
radosť a důvěra ve přímluvu sv. Not—
burgy. V kostele ebcnském visí až dosud
obraz vděčnosti od Valburgy.

3.Přítelkyně dítek. „Nechtema
ličkých přijíti ke mně!“ Tohoto příkazu
Spasitelova následovala Notburga již za
pobytu svého na Rottenburgu,kdež dítky
pánů svých zbožně a ctnostně vychová
vala. A tuto lásku k dítkám má až posud
i v nebesích. O tom se přesvědčila paní
Kateřina Milosičová z Mildenhofu v Kra

jinč. Její deset měsíců stará dceruška
upadla náhle do mdlob. Matka nemohouc
jí nijak pomoci, vzývala sv. Notburgu o
pomoc, položila dcerušce obraz její na
ústa a v tom okamžiku otevřelo dítě oči

a počalo dýchati. To se stalo r. 1744.
Příštího roku onemocnělo dítě záškrtem.

Tu dala matka na oltáři sv. Notburgy u
00. Františkánů v Pisině mši sv. sloužiti

a vyprosila skutečně dítku svému žádoucí
uzdravení.

4. Ukradený majetek navrá
cen. Dne 5. října 1740 ztratil se rol
níku Urmovi kůň z obecního pastviska.
Poněvadž se ani druhého dne nevrátil,
šel jej rolník hledat, avšak nemohl ho
najiti, což ho ovšem velice rmoutilo.
Vydal se tedy do okolní krajiny, aby
koně vyhledal, ale když uplynulo více
dní a on se posud nevracel, utekla se
zarmoucená' manželka opomoc. ku sv.
panně Notburce a dala kebcti její mši
sv. sloužiti. Zatím Chodil její manžel
okolní krajinou a přišel konečně jed

; noho dne na pastvisko jakéhosi sedláka,
23
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kdež ku velké radosti koně svého na

lezl. Majitel pastviska mu oznámil, že
koně koupil nevěda, že jest ukraden a
navrátil jej pravému majiteli beze vší
náhrady. Při tom však je pamětihodno,
že sedlák svého koně právě v tu ho
dinu obdržel, kdy byla mše sv. sloužena.

5. Chléb v nouzi. Kdyžmně,mno
hými dluhy stíženému, chudoba i nouze
hrozila, obrátil jsem se s velikou dů
věrou ku milostiplné panně Notburce a
skutečně bylo mi — díky za to přede—_
vším Bohu a pak sv. Notburce — v nej
větší nouzi pomoženo. — Jiří Hackl
v Pinzgavě 1749.

6. Zachránění od loupežné
vraždy. R. 1750. 5. ledna vyznal pan
Vavřinec Hartl, měšťan a obchodník
svobodného města Dinkelsbůchlu, že byl
od loupežníků přepaden, o všechny pe
níze oloupen, dílem koulí, dílem mečem
poraněn, konečně svázán a se zacpa—
nými ústy do jámy hozen, tak že pro
smrtelné rány ani se hnouti, ani 0 po-_
moc volati nemohl a očekával nezbytnou
smrť, poněvadž se mu nebylo lze naditi
pomoci v lese tmavém a pustém. V tomto
stavu z hloubi srdce svého volal 0 po
moc ku sv. Notburce. Dříve než tmavá

noc nastala, přiběhli k němu dva honící
psi, počali štěkati a nehnuli se od něho
dříve, až přišli myslivci, kteří ho od
nesli do města Tannebertu, kdež zůstal
čtyry neděle v lékařském ošetřování.
Všechno to pověděl nahoře zmíněného
dne, doloživ, že po Bohu nikomu jinému
zachránění svého nepřipisuje, než sv.
panně Notburce.

7. Z největšího neštěstí vy—
svobozena. R. 1760 vyznala svobodně
jistá osoba, že dlouhý čas jeden hřích '
ve zpovědi zamlčovala, nemohouc ostý
ehavosti 'své přemoci, až konečně v Ebe—
nu na přímluvu sv. Notburgy si umí
nila, že se z onoho hříchu vyzpovídá,
čímž opět nabyla vnitřního pokoje.

Nejvyšší česť a nejhlubší poliana.

Až posud bylo vypravováno, jak
věřící lid, zbožná šlechta, učení mužové
a duchovenstvo zbožnou divku od její
smrti za blahoslavenou a svatou pova
žovali atak ji též nazývali. Též mnohé
vyslyšené modlitby nemálo podporovaly
domnění, že Notburga velmi mnoho
může u Boha. Až dosud však hlavní

věc chyběla.
Kristus Pán ustanovil totiž ve své

říši na zemi, v církvi katolické, nejvyšší
soud, jenž od něho—obdrželmoc a milost,
aby ve všech případech, kde se jedná
o sv. víru a sv. život, neomylně a roz
hodně rozsuzoval. Tento soud jest sv.
stolice římská & neomylným soudcem

jest papež a nám katolickým křesťanům
bylo řečeno: Jeho poslouchejte! Tak
tomu chce náš Pán a Bůh, náš král
Ježíš Kristus. Z té příčiny má je
dině papež právo vydávati platné a
neomylně svědectví o svatosti něja
kého člověka. Ovšem papež nemůže ně
koho svatým učiniti, tím méně ho do
nebe přivesti, to může pouze milost Boží
a člověkovo s ní spolupůsobení. —
Avšak rozhodnouti, byl-li život _někte
rého katolíka svatým a zasluhuje-li 011
do nebe přijíti, a rozhodnouti, zda-li
Kristus Pán divotvornými skutky sku
tečně známku svatosti mu udělil, to
rozhodnouti náleží jedině papeži.

Dokud tedy tento soudce výroku
svého neučinil, mohou se ostatní lidé
snadno ve víře své mýliti. My katolíci
chceme však v těchto věcech míti úplnou
a neklamnou jistotu.

Z té příčiny myslilo se v Tyrolsku
již dlouho na to, poprositi papeže o roz
hodnutí. A tak se též stalo. Průběh

věci byl tento: _
,Roku 1857 nastoupil na biskupský

stolec Brixenský Vincenc Gasser. Jemu
přednesl horlivý ctitel sv., Notburgy,
tehdejší farář v Ebenu, Lukáš Tolpert
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snažnou prosbu, aby vyprosil v Římě
pro celou dioecesi Brixenskou zvláštní
mši a kněžské hodinky ke cti sv. Not
burgy. Nejd. knížeti biskupovi samému
velice na tom záleželo, aby úctu milé
mu světice ve své dioccesi rozšířil; mimo
to stal se hrad Rottenburg koupí jeho
vlastnictvím a tak bylo místo, kde sv.
Notburga žila a svaté zemřela, jeho ma
jetkem. To všechno jej pohnulo, že před
nesl sv. Otci Piu IX. prosbu, aby svátek
sv. Notburgy v celé dioecesi slaviti se
mohl. Papež ochotně přivolil; dříve však
bylo úctu 'a svatost' sv. Notburgy přís
nému zkoumání podrobiti. Zatím uply
nula čtyry leta. A teprve když bylo
všechno co nejdůkladněji prozkoumáno
a zkoušeno, vydal papež 27. března
1862 dekret, kterým dosavadní úctu
sv. Notburgy jakožto světice dovolujea
potvrzuje. A tak bylo od nejvyššího
soudu Božího na zemi rozhodnuto, že
se sv. Notburga stala po smrti své svě
tící v nebesích, a že zasluhuje jako
světice ctěna býti. Proto též potvrdil
papež ochotně pro celou dioecesi Bri
xenskou vlastní mši a kněžské hodinky
0 blahoslavené Notburce.

Nyní měl Eben uzříti nejkrásnější
dny své ——svátek vyhlášeni za blahosla
venou sv. Notburgy, patronky kostela. To
se stalo ve dnech 14—21. října 1862.

Chrám v Ebenu byl ku slavnosti
co nejkrásněji vnitř i zevnitř ozdoben
a na cestě k němu postaveny velké
brány vítězoslavně. Rolníci ozdobili též
vlastní své domy, očekávajíce radostně !
slavnostní den.

Večer 13. října přišel sám nejd.
kníže-biskup z Brixenu do Ebenu a
zahájil řadu osmi slavnostních dnů. Do
Ebenu dostavilo se mnoho duchovních,
několik pluků tyrolských střelců shudbou
a nesčetné množství věřícího lidu. Prvního

dne bylo tam lidu kolem 10.000, po
sledního dne však dosáhl početjich 15.000.

Po všechny dny byly konány do
poledne, i odpoledne slavné služby Boží.
Od časného jitra až do pozdní noci
bylo zpovídáno a během osmi dnů přijalo
přes 10.000 poutníků nejsv. svátosťoltářní.
——Posledního dne pro velký nával lidu
nebylo dokonce ani možno nejsv. tělo
Páně v kostele rozdávati; poutníkům
bylo kleknouti na hřbitov a.tam přijímati.

Slavnosti ukončeny byly velkým
vítězoslavným průvodem; šest pluků
střelců doprovázelo průvod, v jehož čele
kráčelo 46 duchovních za nejsv. svátostí,
kterounesl kníže-arcibiskup Solno
hradský. —

Brzo po skončeném průvodu — praví
očitý svědek — a po vroucim pozdravu
světice táhly pluky střelců, doprovázeny
krajany svými, za zvuků hudby do
svých domovů. Poutníci jeden po druhém
pozdravivše světici odcházeli. Konečně
i nejd. pan arcibiskup s duchovenstvem
šel se rozloučit s milovanou světící a

odešel na nejvýš potěšen a spokojen
_ z posvátného místa. Z okolních dědin

zaznívaly radostné hlaholy zvonů a
mocná ozvěna střelných ran nesla dál
a dále do hor oslavu sv. Notburgy.

Druhý svátek sv. Notburgy
— ale tentokráte s pláčem a žalem ——
konal se r. 1 8 7 8. Bylať světice ctěna
všeobecným pokáním.

V noci z 22. na 23. červenec byly
totiž ostatky sv. Notburgy nejboha
prázdnějším způsobem okradeny. Zloději
vloudili se ve dne do věže a dali se tam
večer zavříti. V noci urazili zámek u

dveří do kostela vedoucích a spáchali pak
zločinný, svatokrádežný skutek. Sotva
se to ráno rozneslo, bylo všem lidem,
jako by jim nůž do srdce vrazil. Nastal
všeobecný nářek a kvílení a nemluvilo
se o ničem jiném, než o svatokrádeži.
Lidé se slzami v očích „pozdravovali se
žalostnou novinou, jaká pchana stala se
sv. tělu. — Sv. Notburga zakusila zajisté

23*
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v životě svém mnoho zlého, ale taková
pohana se ji nikdy nestala, jako nyní
před oltářem Božím. Hlava byla věnce
zbavena a na stranu otočena; srp, zlaté
srdce, bohatý svrchní oděv, drahocenné
prsteny na rukou — vše to bylo staženo
a ukradeno; jen spodní roucho a zlatá
ozdoba, která bezprostředně ku kostem
přilehala, zůstala. Zloději vlezli s lupem
svým opět do věže, spojili dohromady ura
žený zámek a spustili se pak oknem ven.

Když se zpráva o bohaprázdhém
činu v zemi roznesla, napsal jakýsi
pisálek posměšně do novin, že když
Notburga tak mnohým pomohla, že mohla
též sebe samu ošetřovati. Prázdná ta

hlava si ani nevzpomněla, že totéž pravili
již pokrytečtí fariseové a pacholci katovi
Kristu Pánu na kříži visícímu: Jiným
pomáhal & sám sobě pomoci nemůže.
Zpupná ta řečbyla však hned potrestána,
neboť Kristus si skutečně sám pomohl,
an třetího dne ku hanbě zákonníků a
fariseů slavně z mrtvích vstal.

A tak si pomohla též sv. Notburga,
neboť loupežníci neunikli ruce spra
vedlnosti. Sotva uplynulo 14 dní, byli
v Mnichově chyceni a v Solnohradu

Památce + Jiří
„ „' .f'"ako to listí na lípě na podzim
. . "f. opadává, tak poznenáhlu odchází

' " na vččnosť jeden po druhém
z nejlepších synů národa slovan

' 'a ského, — úmrtím" Jiřího Slotty želí
vlasť česko-moravská jednoho z nej—
věrnějších svých synů, Slovensko

oplakává svého otce a pěstitele, vzá
jemnost“ všeslovanská, idea sjednocení
u víře veškerého Slovanstva ztratila
Jiřím Slot-tou jednoho z nejhorlivějších
svých pěstitelů. Slušno a hodno jest,

odsouzeni každý na 8 let těžkého žaláře.
— Avšak Bůh učinil ještě jiným způ
sobem sv. Notburce zadost. Za prvé
upozornila drzá svatokrádež věřící lid
v Ebenu na svatost stánku Božího,
a ukázala jim, jak neocenitelný mají
poklad ve sv. Notburce. Za druhé obnovil
ohavný ten čin znova památku na sv.
Notburgu po celé zemi. ..Poutníci při
cházeli častěji než jindy, přijímali hojněji
sv. svátosti a vraceli se s většími mi
lostmi do svého domova.

A konečně jsou ostatky ne-li tak
bohatě, jako dříve, přece ne méně krá
sněji a vkusněji ozdobeny, jako bývaly.

Nebylo sice vydáno žádného pro
volání ku sbírkám na opětné okrášlení,
nebyly v zemi žádné sbírky konány, a
přece z blízka i daleka plynuly hojné
dary. Četní ctitelé světice obstarávali
sami jednotlivé ozdoby, jako věnec na
hlavě atd. Srp dala zhotoviti obecEbenská.
Uspořádána k tomu cili veřejná sbírka
od domu k domu, a každý dům bez
výjimky něčím přispěl.

Na srpu velmi krásně pracovaném
jsou vyryta slova: „Obec Ebenská své
patronce Notburce. 1880.“ (Dokončeni.)

Slotty.
aby sepsán a vydán byl obšírný popis
života 1-Jiřího Slotty, aby světu křesťan
skému, podán byl celistvý obraz šle
chetných snah a poctivých prácí tohoto
horlivého zastance pravdy a spravedl—
nosti, a nadějeme se od našich vynika
jících spisovatelů, že tomu všeobecnému
přání brzo se vyhoví. Takový životopis
muže chvalně známého po celém křest.
Slovanstvu přispěl by hlavně nám- dosudv'OI

života pro studující mládež slovanskou.
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Zde ve „Škole“ činíce tímto jen zmínku
o úmrtí Jiřího Slotty odporučujeme jej
bratrským modlitbám čtenářů, aby vy
proštěn brzo z muk očistcovýeh a došed
odpočinku v nebesích jako odměnu svých
prací a snah nám byl orodovníkem u Boha.

Jiří Slotta narozen 24. března „1819
v Rájci na Trenčansku, studoval v Zilíně
a v Prešpurku, “pak bohosloví v Brně,
načež se stal kaplanem Ý Moutnicích
(r. 1842—1845), pak v Saratieíeh
(do r. 1852). Když mu jeho zbožná
matka toho času zemřela, vrátil se na
Slovensko a Odbyv si v Praze státní
zkoušky pro professuru gymnasiální byl
od ministra kultu poslán do Báňské
Bystřice za professora, kde po delší čas
vědám a vychování mládeže se věnoval.
Na radu Baňsko-Bystřického biskupa
Stěpána Mojžíše, svého upřímného přítele
a velkého příznivce, vyžádal si propuštění
ze svazku diecese brněnské a připsán
byl diecesi Baňsko-Bystřické, kde až do
své smrti horlivě pracoval, posledně
jakožto farář 150 duší na Voděradském,
dvou to dveřích patřících biskupu nitran
skému. Zemřel dne 3. října 0 11. hod.
v noci zajisté tak oddán do vůle Boží,
jako když před. dvěma roky v nebez
pečné nemoci se nacházel, která jej také
zdržela, že nekázal v Rajhradě při bene
diktinském 1400letém jubileu. Ještě
letos zmínil se zvěčnělý o_této nemoci
ve psaní na redaktora „Skoly“ mimo
jiné následovně: „Velebný pane redak
tore! Byla to, věřte, přetěžká nemoc,
do které podle nevyzpytatelného soudu
Svého uvalil mne Bůh. Zivot můj již
nacházel se v tom největším nebezPe
čenství. Lékaři již mne vyhlásili k ve
liké radosti světských i duchovních ne
přátel národa slovenského i mojich za.
na jistou smrť odsouzeného. Domácí
moji i farníci, samí to sluhové hospo
dářští ve dvou poplužných dvořích bi
skupa nitranskébo, plakali nade mnou,
nad životem mým zoufajíee. Já však
nepřestal jsem doufati v Boha a Spa
sitele svého Ježíše Krista, k Jehožto
božskému Srdci nejen sám obrátil jsem
se s důvěrou dětinskou, nýbrž i_farníky
své prosil jsem, aby za mne vykonali
novenu k tomuže Srdci nejsvětějšímu,
nejsladšímu. A dobří pobožní farníci moji,

muži i ženy, dospělá i školská mládež,
učinili tak, po devět dní každý večer
po práci denní v poli i doma v kostele
za mne se modlíce. Ještě nebyla novena
skončena a aj ! já již počal jsem se lépe
cítiti a tak každým dnem přibývalo mi
síly až konečně vyzdravěl jsem zcela.
Když to viděl můj lékař, chlubil se po
světě svým uměním a svou zručností,
kterou mne prý vyrval z/náruči smrti.
0 ty bláhový! Kdyby božské Srdce
Ježíšovo, ehtějíc, abych ještě pracoval,
trápil se, bojoval, dobře činil a spasení
svého vyhledával na zemi, nebylo ne
slyšelo proseb mých i mých domácích a
farníků a nebylo přispělo ku pomoci,
daremně by bylo bývalo léčeni tvoje!
Není na širém světě lékaře nad Ježíše,
nad nejsvětější Srdce Jeho. K tomu ať
se každý utíká v nemoci své jak těla
tak duše, jenž jest hřích, a uzdravení
nabude v nemoci hříchu jistě, v nemoci
tělesné beze vší pochyby, jestli to uzná
božský ten lékař za potřebné k spasení
jeho.“

Kdo poznal Jiřího Slottu a neza
imiloval si ho ihned pro jeho upřímnost
průhlednou jako křišťál,projeho bratrskou
lásku, která vždy ochotna byla srdce své
rozděliti s pobratimem! Poukazujeme na
psaní, které zaslal vp. Ferd. Harnovi jako
odpověď na jeho gratulace ke dni sv. Jiří
(viz „Hlas“ r. 1882 č. 82), abychom se
znali aspoň náčrtek jeho života a odlesk
jeho smýšlení a tužeb.

Jiří Slotta byl milován ode všech
Slovanů, kteříž jej znali a pro výtečný
jeho dar řečnietví nezřídka zbožňován,
od nepřátel svých — a těch měl hojně,
nikoliv pro svou osobu, nýbrž pro věc,
kterou hájil: trochu té Spravedlnosti ku
zbidačenému Slováku — byl sice nená
viděn, ale také vážen a ctěn, on účastnil
se, seč byl, každého podniku katolického
a lnul celým srdcem svým k, ímu a
Velehradu a toužil nejvíce po sjednocení
Slovanstva v jedné církvi Kristově. Proto
zůstane jeho památka vždy velečestnou
v národě slovanském a v církvi svaté a
my odporučujice jeho šlechetnou duši mi
losrdenství Hospodinově prosme vroucně
božské Srdce, aby nám vzbudilo nové
Jiří Slotty, srdcem i duchem.

R. i. p.



_322—

Zprávy-_“
Svěcení soch Panny Marie.

Sdělují nám, že na mnohých místech ko
nány krásné slavnosti svěcení soch
Panny Marie, a sice Panny Marie
Lúrdské v Rožnově a Slavkově,
PannyMariesv.-Hostýnské v Praci.
Neuveřejňujeme podrobnosti těch slav
ností, ježto na mnoze se podobají všem
jiným toho druhu, nýbrž oznamujeme
to potěšné, co platí o všech těch slav
nostech, že veškeré obecenstvo do
tyčných měst a osad nejvřelejší účasť na
nich bralo. J estit' to svědectví, že zejména
úcta k Bohorodičce a tudíž křesťanství

vůbec v našem národu pevně jest zako—
řeněna a nedá se zvyklati různými divo
kými náhledy bezbožeckými, které mnozí
nezkušení nespokojenci rádi by z ciziny
k nám přenesli. Duch bezbožccký a ne
úcta ke věcem posvátným jest a zůstaniž
povždy našemu národu cizotou a kdo
by ji chtěl u nás zaváděti, jest sku
tečným kazímírem a nepřítelem národu.

Z Prahy. (Svěcení základů
kostela božského Srdce Páně).
Jako nebe za jasné noci poseto ne
sčetným počtem hvězd větších i menších,
tak naše drahá vlast' poseta sty, ano
tisíci chrámů, kostelů a kaplí. A jako
Praha středem Čech, kam vše se ústí
jako krev celého- těla do srdce se vlévá,
tak i Libušino sídlo středem,. „snůškou“
chrámů na počest Boha nejvyššího otci
našimi postavených. Málo měst, kde
by tolik kostelů, tolik kapli a to tak
nádherných, tak krásných bylo jako
v stověžaté Praze. Přes půl sta chrámů
katolických zvédá mocné své týny k ne
besům a kolik ještě těch, jež nepříznivá
doba zničila, jež buď v ssutinách, buď
na jiné účely obráceny? A k těmto pa
mátníkům minulosti zbožní katolíci při
čiňují svoji ruku, by nebyli za předky
svými. Tak na Smíchově položen ne

dávno základ ku chrámu sv. Václava

a sotva že povyrostly zdi svatostánku
tohoto, již opět v témže městě kladeny
základy k chrámu druhému, ke kostelu
božského Srdce Páně. Není tomu dávno,
co usadily se na Smíchově ctih. sestry
dotčeného řádu a již kladen základ
k svatostánku, kde by Srdce božského
našeho Vykupitele ctěno bylo, Srdce,
jež láskou oplývalo, Srdce, jež pro nás
bilo. A slavnost? Úchvatná. Nikde ne

bylo viděti přepychu, všude samá láska,
samá srdečnosť. A když pak chovanky
v několika jazycích zpívaly při mši sv.,
zdálo se, že by pod ochranou-toho moc
ného Srdce Páně věčný mír měl pano
vati mezi národy rozdílných jazyků,
rozdílných mravů. Dej Bůh, aby co nej
dříve i tyto dva chrámy vypjaly k ne
besům své témě a co nejvíce ctitelů shro
máždily v kobkách svých! A.D.

Jubileum kongregace nejsv.
Vykupitele. Před dvěma roky slavili
benediktini památku 1400lctou na
rození svého patriarchy sv. Otce Bene
dikta, letos v říjnu františkáni, minorité,
kapucíni památku 7001etou narození sv.
Františka, karmelité památku 3001etou
blažené smrti sv. Teresie, konečně budou
i kongregace nejsv. Vykupitele (redemp
toristé či liguriani) letos dne 9. listopadu
slaviti památku 1501etousvého vlast
ního narození či v život uvedení. Ve
všech kolejích a chrámech toho řádu,
zejména v Praze, Příbrami, Kaclířově,
Litovli, Eggenbenkuave Vídni bude
tato památka vroucně oslavována a sv.
Otec sám k tomu přispěl, uděliv pro ten
den 9. listopadu všem věřícím plno
mocné odpustky, kteří po správě Boží
chrám Páně redemptoristů navštíví a na
úmysl sv. Otce se pomodlí. Jak krásná
to příležitost pro nás, poděkovati Pánu
Bohu v ten den za nesčíslná dobrodiní,
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která timto řádem zejména 11ašem u
národu udělil. Nezmiňuje se ani 0 ne
ocenitelných zásluhách, jichž si vydobyl
ten řád nesčetnými misiemi v našich
vlastech, renovacemi, kazaním slova Bo
žího při každé příležitosti a horlivým zpo
vídáním, připomínám dlouholeté, skryté,
avšak vždy velečinné zastávání se kře
sťanského lidu české národnosti
žijícího ve Vídni. Kdyby nebylo :
OO. redemptoristů ve Vídni, byl by český
dělník, česká služebná ve Vídni beze vší
potěchy duševní zůstala, nebyla by_mohla
jíti k sv. zpovědi a nutně byly by musily
mravně úplně se zkaziti tyto dítky na
šeho národa. Že živel český ve Vídni
ještě jakýs mravní ráz zachoval, jest
hlavní zásluhou kněží shromáždění nejsv.
Vykupitele. Pročež neopomeňme v den
9. listopadu Bohu upřímně děkovati za
přijatá dobrodiní a vroucně jej prositi za
zdararozkvět toho řádu v našich vlastech.

Při té příležitosti upozorňujeme na
; Vkusný památní obrázek : „U p om ín k a
na slavnost tisíeletého založeni
chrámu Panny Marie na Nábřeží
ve Vid ni,“ který v kolejích OO. redemp
toristů lze dostati. Na rubu toho obrázku

, jsou vytisknuty verše, jimiž krásně vy
; sloveny zasady misionářské, na misiích

často, nikdy však nazbyt opakované:

Život náš -— toť bouře divá:

ztracen, kdož by v sebe doufat chtěl;
zloby vlna. nás oplývá, —
v ní tak mnohý, ach! již bídně mřel.
Však v tom žití buráeení

Pán nám jasn0u hvězdu mořskou dal,
v srdci Tvém nám ku spasení
Maria, světlárny plamen vzňal. —
O, tož nám, Panenko, vitej,
& svou blahou září svitej
nám vyhnancům žalostným.
Prosiž za nás Hospodina,
pros, o Máti, svého Syna,
by nám všem byl milostným.

Milodary b. Srdce Páně.

v něho velkou, úplnou důvěru, jak
nám to dosvědčuje písmo sv. na ne
sčíslných místech, a podnes, řeklbych,
namáha se on, aby nám tuto bez—
výminečnou důvěru vštípil, dává nám
příležitost ke vzbuzování takovéto ne-.
oblomné důvěry v Nčho, an dopouští
na nás mnohé nesnáze, z nichž si,

nevíme žádné rady ani pomoci, uka
zuje to častým vyslyšením našich
modliteb, a takto vede nás k našemu

konečnému cíli, k lásce Boží, cestou trnitou i příjemnou. 'Sv. Terezia
ubezpečuje nás, že kdykoli v důvěře ku Kristu Panu počala ochabovati,
velice důtklivě byla od něho kárana a-že velice nemile to nese Spasitel
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náš, spoléháme-li se více na něco neb někoho jiného než na Jeho dobrotu.
Abychom tímže pokleskem jeho přelaskavé Srdce nermoutili, bud'tež
nám pobídkou následující stručná ohlášení a díkůvzdání:

Z Prahy. Celý minulý rok trpěl
jsem chorobou krční -— a sice zápalem,
jež mi překážela ve vykonávání mých
povinností a rozmohla se často tak, že
jsem při každém i co nejjemněji pro
mluveném slově bolest v krku ucítil a

vůbec všeho hlasitého mluvení se vy
stříhati musil. Vzdor všem prostředkům
a lékařské pomoci nemoc se nelepšila;
odhodlal jsem jeti na delší dobu do
lázní pro podobné nemoce velice vy
chvalovaných, pevnou se koje nadějí,

.že se tam uzdravím; než nemoc má,
jež byla dříve poněkud ochabla, vrátila
se v prvé své síle, tak že jsem ještě
více nemocen než dříve domu se na- '

vrátil. Vida tedy, že mi žádná lidská
pomoc ničeho neprospívá, obrátil jsem
se s důvěrou k Panně Marii Lúrdské

prose ji v devítidenní pobožnosti, aby
mi vyprosila tolik zdraví, bych mohl
svoje povinnosti vykonávat; při tom pil
jsem každého dne maličkoLůrdské vody.
Prosba moje nebyla oslyšena;' nemoc
má se za několik dní lepšila, tak že
nyní mohu již zcela dobře a bez bo
lesti delší dobu mluviti, začež vzdávám
nejblahoslavenější Panně Marii a bož
skému Srdci Páně nejsrdečnější díky.

J. Š.

Z Jilemnice. Dvě sestry vzdá—
vají diky božskému Srdci Pána Ježíše
a nepoškvrněnému Srdci Panny Marie
a sv. Josefa za vyslyšení jisté žádosti.

Od Frydku. Díky nejvroucnější
božskému Srdci Páně a nejblah. Panně
Marii, této opravdové Matce božské
milosti. Byl jsem sklíčen vnitřní přes
dvě léta trvající nemocí; dlouho hledáno
pečlivostí mých laskavých rodičů po
moci u místních i okoličných lékařů, vše
ale bez výsledku. V takovémto stavu,

kdež již nebylo více naděje na uzdra
vení, vzal jsem s důvěrou útočiště
k nejsv. Panně Marii, “by Ona, .je-li
vůle Boží, mně svou milostí ku pomoci
přispěla; učiniv slib, že chci po do
saženém zdraví na poděkování Pánu
Bohu a nejsv. Panně Marii putovati do
Častochova. Díky nejvděčnější Matce
milosti plné; nemoc vzala šťastný obrat,
dostal jsem užitečnou záživnost', po celou
nemoc postrádanou, a poznenáhla jsem
ozdravěl, že teď díky Bohu mohu zase
Svou práci dosti namáhavou šťastně za
stávati. J;

Z Prahy. Jisté paní onemocněl
velmi nebezpečně jediný, velmi nadějný
syn. V této tísni vzala matka své úto
čiště k nejbl. Panně Marii, sv. Josefu
a k svatým patronům českým, zvláště
pak k bl. Anežce, slibujíc, pakli se
syn její uzdraví, že to dá uveřejniti ve
„Skole B. S. P.“ a syn se 'skutečně za
nedlouho pozdravil. Aby slibu svému
dostála, k uveřejnění to zde podává,
vzdávajíc vroucí díky nejblah. Panně,
sv. Josefu a svatým českým patronům,
jmenovitě bl. Anežce. F. N.

Zokoli Sv.Hory ilPříbrami.
1.. Hned co dítko matky své rozboleli
mně oči a neviděl jsem dle výpovědi
své matky ani čtyři neděle. Rodičové
obávajíce se, že více viděti nebudu,
hledali pomoci. I vykonali na ten úmysl
pouť na Svatou Horu u Příbrami, asi
2 bódiny od domova vzdálenou; tam
nechali mne obětovati a přijali na ten
úmysl sv. svátosti, a. hle již po sv. při
jímání viděl prý jsem. '

2. V roce 1879 trápil mé dítko
traplivý _psotník a tak silně, že.. již již
jsme očekávali jistou jeho smrť. Patříce
na velké trápení dítka našeho, jali jsme
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se hledati pomoc u Marie Panny. I po- ?
ložili jsme na bolestí sevřené prsíčko
jeho posvěcenou medailku z bratrstva
nepoškvrněného Srdce Panny Marie ze
Svaté Hory a prosili, aby blah. Panna
Maria. pomoci poskytnouti ráčila, buďto
aby dítko lehce zemřelo, anebo na životu
ponecháno bylo. K veliké naší radosti
dítko v několika okamžicích zdrávo na

matku se usmálo a od té chvíle po
dobnOu nemocí trápeno nebylo.

3. V posledních dnech byl jsem
asi čtrnácte dnů sevřen nejen nemocí
tělesnou, ale zvláště duševní. Mysl má
byla tak obtížena pokušitelnými my
šlenkami, že stále k zoufalství jsem
nucen byl. V soužení tom svěřil jsem
se své manželce, která slyšíc ode mne
to slovo napomínala mne k vytrvalosti.
I uradili jsme se vykonati devítidenní
pobožnosť k Panně Marii Svato-Horské
a sotva čtyři dny uplynuly, opustili
mysl mou ony myšlenky neblahé. Za
tato milostná vyslyšení vzdáváme Ma
tičce Boží Svato-Horské nejvřclejší díky.

Zájmy Krista Pána

_ _ a ničem není Bohu tak záležcno
'“\Í . jako na našem posvěcení. Ktomu

směřujecelý Starý Zákon, k tomu
\ cíli přišelKristus Pán vykoupit svět

/svou smrti na kříži, o to usiluje
církev svatá po celou dobu svého

trvání a Ježíš Kristus v ní a skrze ni

neustává svůj vykupitelský úřad konati.
-— Z tohoto hlediska třeba posuzovati
všechny události ve světě, ať radostné ať
žalostné, abychom seznali úmysl Boží, a
podle možnosti spolupůsobiti s Kristem
Pánem; kde nám nelze skutkem, tam
působme aspoň modlitbou.

V Rakousku bylysvolányzemské
sněmy, jsou již uzavřeny a „otcové vlasti“
sejdou se ve Vídni v říšské radě. Ze

Z Hvoždan u Blatné vzdávají
manželé R. díky: Panně Marii za uzdra
vení nebezpečnou nemocí uchváceného
dítka a prosí za uveřejnění díků za to,
jak to byli i přislíbili.

Jistá osobaze Slavíkovic děkuje
Marii Panně za pozdravení od bolení
hlavy; byloť jí po delší dobu velké bo
lesti snášeti a všechna lidská pomoc
marna. I byla od jisté čtenářky „Skoly“
vybídnuta, aby konala pobožnosť a sobě
objednala Lúrdskou vodu; a v skutku
nemoc se více ncdostavila a ona osoba

jest od té doby úplně zdráva.

Z Lipníka vzdává jistá osoba.
B. Srdci P. díky za uzdravení, které
přičítá přímluvě nejblah. Panny Marie
Lúrdské, ku které konala devítník a
užívala trochu vody ze zázračného pra
mene. Cítí se nyní sesílena a provádí
pohodlně svou živnosť.

Z Boketnice u Přerova vzdá
vají díky za vyslyšení ve dvou záleži
tostech.

v různých zemích.

všech sněmů zdá se nám býti ' nejzají
mavější dvanácté zasedání sněmu k r á
lov ství česk ého, ve kterémposlanec
professor K a r el D u 0h c k přimlouval
se, aby ve školách národních bylo v y
ch ov ání ml á dež e nábožensko-mravní

zase zavedeno a ráz křesťanský aby byl
našim školám opět vrácen. Za příčinou
této otevřené, upřímné řeči professora
Duchka ukázalo se patrně 1. jak málo
jest mezi našimi poslanci roz
hodných, upřímných katolíků,
neboť malinko jich schvalovalo ono rázné
vystoupení prof. Duchka; 2. j ak moen ý
aneb lépe drzý již jest živel ne
znab ožský mezi našimi vzdělanci,
kterým namnoze svěřeny jsou osudy naší
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vlasti, ana jim do rukou dána jest moc
zákonodárství a provádění těchto od nich
udělaných zákonů.

Slova prof. Duchka zasluhují nej
většího ohlasu po celé naší vlasti, po
celé říši rakouské, jednak aby se po
vzbudili, kdož jsou u vyznání víry a
její zásad nesměli, jednak aby lid náš
křesťanský věděl, koho má příště vo
liti za svého zastance ve sněmich a ve

sborech zákonodárných. Pravíť professor
Duchek:

„Slavný sněme! Přese všechnu ze
vrubnosť, kterou se vyznamenává zpráva
o národním školství V Cechách, shle
dávám v ní přece jednu mezeru, kterou %
mlčením pominouti nemohu; vyznačujeť
se totiž podrobný počet školních obcí,
národních škol, učitelů při školách zav—
městnaných, kandidátův za učitele i pod
učitele kvalifikovaných, dětí školou po- 
vinných a školu skutečně navštěvujících; „
vyznačuje se dále, jakým předmětům se
mládež učila a s jakým prospěchem.

„Než o jednom předmětu nečiní se
ve zprávě nijaká zmínka, jako kdyby
na něm pranic nezáleželo: minim tim
mravní vychování mládeže, na němž ;
blaho nejen národa, ale i státu spočívá. :
Po mém rozumu jest úkolem školy nejen
literárně vyučovati, ale i mravně vy- ,
chovávati mládež; jedno bez druhého 1
obstáti nemůže, na jedno i na druhé :
stejnou dlužno váhu klásti. A proto měli '
by páni školdozorcové zprávu podávati,
nejen jaké literární prospěchy mládež "
u toho nebo onoho učitele činí, ale jak
také tu a tam v mravní příčině pro- Š
spivá; neboť se státi může, že učitel,
jenž především k mravní stránce u ditek
přihlíží, an jsa sám mravným a vzorným,
mravné vychováni dítek za nejdůležitější
úkol školy pokládá, přece důtku za své
vyučování někdy dostává, pakli že dítky
jemu svěřené nedostatečně to neb ono
umějí, kdežto jiný učitel opět pochvaly
dochází, že dobře učí, ač na mravní

ale i leckterá nařízení ministeria tomu
nasvědčují, pak trvám, měla by se také
zpráva o národním školství povšimnouti
nábožensko-mravního prospěchu mládeže,
an nábože'nsko-mravní ráz s našich ná
rodních škol žádným zákonem setřen
není; měla by si zpráva povšimnouti již
také proto mravního prospěchu mládeže,
že na mnohých místech, zejména v mě
stech, vedou se velké nářky na rozmá
hající se nezbednosť mládeže. Nepopírám,
že nářky ty namnoze jsou přehnány, nebot'
nezbedných kouskův dopouštěla se mládež
druhdy _tak, jako nyní a dopouštěti se
jich bude i dále, dokud mládeži bude;
avšak nářky ty nabývají namnoze tak
povážlivého rozsahu všeobecného, že stojí
v přímém odporu s vychvalovánim ny
nějšího školství, o kterém" se tvrdí, že
dosáhlo zdárného rozvoje. Tohoto rozvoje
nebo pokroku nepopírá žádný znalec
školství, tím méně i já, spočíváť on
v duchu času a duch času pokročil
v každém odvětví lidského Vědění, tudíž
i ve školství. Než žádoucí pokrok v ná
rodním školství' osvědčí se jen tehdáž
velikým a kulturním, budou-li dítky
stejnou měrou prospívati nejen literárně,
ale i mravně.

„Této mravní stránky u vychování
dítek nelze po mém soudu jinak do
stihnouti, nežli na základě náboženství a
to společným působením rodiny i školy.

„Kdo tohoto náhledu uznati nechce,
nezná zásad velikého vychovatele lidu
Amose Komenského, jenž má býti
všem učitelům vzorem. Proto velikým po
divením jest mi ono usnešení, jež jistá čásť
učitelů na sjezdu plzeňském učinila, chtíc
s našich národních škol setřiti ráz nábo
žensko-mravní; pravím velikým podí
vením a to proto, poněvadž ona resoluce
vyšla právě od těch, kteří po mém rozumu,
následujíce příkladu Komenského, měli'
by nejvíce hájiti nábožensko-mravní ráz
školy, kdyby kdo se odvážil popírati

moment vychování a na mravní cenu a
člověka velké váhy vůbec neklade. (Vý
borně!) Je-li mravné vychování mládeže
ne—lidůležitější, aspoň tak důležité, jako
nauky theoretické a tak jest tomu, jak
nejen školské zákony říšské i zemské,

důležitosť vlivu, jaký má náboženství
na mravní stránku mládeže a tudíž ina
vzděláni národní i státní společnosti.
O této státní společnosti vyjádřil se po
věstný demokrat americký \Vashington
v ten rozum, že bez ná boženstvi a
mravově dy obstáti nemůže. Nevím
zdaž také u jiných vyznání náboženských
v Evropě někteří- pedagogové podobné
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usnešení za nutnosť nepokládali, ale tolik
z historie vím, že u žádného ná

vychovávány nebyly. Aprototrvám,

jako obrazy, jsou školám závadou u jich
, zdárném prospívání. Ci snad šíří nauka

rodu starověkého dítky bez 5
určitých názorů náboženskýchj

' rozšiřuje a povinná úcta k autoritě pod
že by nyní asi Komenský nad tím žasl, ?
vida, jak se na jedné straně zásady jeho
velebí, na druhé straně jimi pohrdá,
činí-li se taková resoluce, která je ve
zřejmém odporu s jeho šlechetnými zá
sadami.

„Škol bez rázu náboženského zhrozil
by se asi nyní Komenský, jenž po celý
život k tomu pracoval, aby všeliké vy
učování ve škole bylo nejen konkretní,
ale směřovalo koncem konců k poznání
Boha a veškerého tvorstva v přírodě.
Toto tvorstvo dle Komenského není samo
sobě účelem, nýbrž stvořeno jest pro
člověka a člověk opět jest tu proto, aby
se stal vychováním člověkem a došel
takto blaženosti.Co pak se této bla
ženosti týká, kterou Komenský
na mysli má, neupokojí mysl
lidskou rozličné soustavy filo
sofické tou měrou jako jedno
duchý katechismus a to tak, že
se to ncpříčí rozumu dospělého
člověka, tím méně dítěte. Ko
menský vyznačuje cíl člověka, chtěl
tomu, aby dítě již ve škole pojímalo
poznenáhlu poměr člověka k přírodě a
ostatním lidem jak v rodinném tak i
v národním i státním životě, aby pojí—
malo zároveň poměr člověka k onomu
praduchu, jejž mnozí filosofové i nefilo
sofové chtějí vyhnati ze světa skuteč
ného, jenž ale vyhnati se jim nedá a
mysl jejich i na dále straší, jak to zna—
menitý anglický fysik Steward ve
svém výtečném spise „Neviditelný
vesmír“ trefně naznačil. Chce-li'kdo
míti školu bcz konfese, pohrdá tím
určitým vyznáním náboženským.

„Jaká jest k tomu pohnutka? Či
snad děsí se ti, kdož pro školu bez—
konfesni horlí, tou obavou, že by se
školy dostaly opět „pod starý dozor
církve“, kdyby náboženský ráz svůj
podržely? Pánové, trvám, že nikdo z nás
ať se hlásí k"té neb oné politické straně,
ať lne k těm neb oněm zásadám, této
obavy nesdilí a ji za pouhé strašidlo
považuje, jemuž nikdo více nevěří, aniž
snad věří tomu, že odznaky náboženské,

náboženská zásady státu nebezpečné tou
měrou, že se tím nemravnost mládeže

rývá? Jak dějiny dosvědčují, mělar nc
1nravnosť mládeže základ svůj v bez
božství, mravnost pak v nábo
ženství. Jde o to",které vyznání ná
boženské honositi se může nejlepšími
úspěchy co do mravnosti a vzdělanosti
mládeže. Na to oppovidají nám dějiny,

' že ti národové věděním, uměním a vzdě—
laností mravní nad jiné předčili, kteří
se přidržovali mravovědy křesťanské,
která zřídlo své má v náboženství. Bez
této mravovědy nelze mládež
k mravnosti vésti. Jestli že kdo této
pravdy neuznává, ať označí, kterého
filosofa mravověda měla by se pak do
škol zavésti, aby ona jsouc výplodem
rozumu, nepříčila se ve svých zásadách
ostatním soustavám filosofickým a byla
s to k mravnosti mládež vésti.

„Všecky tyto soustavy filosofické
mění se dle času, místa a národů a dle
toho mění se také řád socialni i mravní,
odvozovaný z těchto různých soustav.
Ne tak se má věc s křesťanskou mravo
vědou, kteráž spočívajíc v náboženství,
zůstává pro všecky časy tatáž.

„Protož projevuji přání, aby sl.
zemský výbor podávaje nám zprávu
o stavu národního školství, přihlížel
skrze příslušné orgány k tomu, aby
vedle prospěchu literárního i
také nábožensko-mravní prospěch
mládeže ve zprávě označen byl.“

Řeč professora Duchka jest pokra—
čováním toho, co professor Lepař na
sjezdu učitelů v Plzni byl pronesl a čemu
chtěl platnosť zjednati mezi českým uči
telstvem, a jako v Plzni většina učitelů,
jimž od křesťanských rodičů jsou dítky
svěřeny, proti těmto křesťanským, prof.

' Lepařem hájeným zásadám sc vyslovila
a usnesla," tak byl zase Dr. Julius Grégr
na sněmě českém tlumočníkem většiny
sněmovníků víře křesťanské odumřelých
aneb v ní náramně lhostejných, když
proti prof. D'uchkovi povstal a hájil ne
znabožský ráz našich škol. Smutná to
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zkušenost, že sami synové národa pod
kopávají základy trvání jeho, když právě
ti usilují o zhynutí jeho, kteří jsou po
voláni k jeho zvelebení. Co to stálo práce
Krista Pána, než nás vykoupil a ubez
pečil nám vychování v pravé víře a
otevřel zdroj sv. svátostí v církvi kato
lické, co úsilí a strádání věnovali ss.
Cyrill a Method, aby k nám to světlo
sv. viry donesli a vychování křesťanské
nám a naším potomkům pojistili, a ejhle, ,
v zemi, jejíž panovnická rodina slovem Š
iskutkem hlásí se k přesnému učení, jak
jej hlásali ss. Cyrill a Method, v zemi,
kde se křesťanskému vyznání nedějí pře
kážky od zeměpána, ejhle, tu od samých
zástupců národa chtějí se klásti pouta
svobodnému vyznání víry. Nechť si_toho
všimnou křesťanští otcové a matky, aby
příště lépe používali svého práva hlaso
vacího a za své zástupce na sněmy volili
muže takové, kteří by chtěli a dovedli
hájiti také to nejdražší, co národ má
a co jej drží a povznáší— s vaté kře
sťanské náboženství.

Francie altalie. Kamliberálové
— aťnárodnosti německé nebo české —

v Rakousku a po Německu směřují, tam '
již jsou ve Francii a Italii. Čím dál
více zmáhá se zášť proti všemu, co na
křesťanství upomíná; ve Francii již se
neuspokojují oloupiti bezbranné kněze a
řeholníky o všechen jejich majetek pouze
z té příčiny, že se rozhodně přiznávají
k životu podle víry Kristovy, není jim
dosť na tom vyhazovati ze škol obraz
Ukřižovaného, oni jej ničí a zohyzďují
Všudena venkově, všude jest Ukřižovaný
neznabohům pohoršením a znamením,
jemuž jest odpiráno. Ba ovoce nezna
božštví, které v Rakousku mnozí tak
ochotněrozsévají, přináší v Italii a Francii
již ovoce i jiné, dosud netušené:—čím více
mizí víra v Boha trojjediného a v Krista
Pána, tím více zmáhá se zřejmá modlo
služba ďábla. Mnohému zdá se býti již

dosti horlivosti křesťanské, když ku př.
se také rozhorlí pro svěcení dne
nedělního; vizme však, jak si počínají
nepřátelé Kristovi, nepřátelé Boha. Ve
Francii počíná opravdové řádění bez
božecké „komuny“: prefekti vyhazují
kříže a veškeré odznaky náboženství ze
škol a veřejných místností a dělnická
luza po jejich příkladu boří a olupuje
chrámy, oltáře dynamitem roztřeskuje
a kněze beztrestně vraždí. Tak zapálili
dělníci z dolů“Montsóskýeh (v kraji saon
ském) právě na svátek nanebevzetí Panny“
Marie kaplu aklášter řeholníchsester a
faru, pokradli co bylo stříbrného a zla3
tého, hlavní oltář vyhodili do“povětří a
pokoušeli se roztříštiti dynamitem krásnou
jednu sochu Panny Marie. Když před ně
kolika měsíci jeden padouch dva kněze
zavraždil, nacházely to liberální časopisy
úplně v pořádku. V městě francouzském
Montpellieru odbývánv srpnu pohřeb
„civilní“ (bez kněze) jednoho hocha, kte
rého osvícená jeho matka nedala pokřtíti
a nazvala jmenemLucifer. V Italii
jest společnost, která jako svého boha
uctívá satanáše a jemu ku poctě
dělají se písně a slavnosti jako opravdo
vému Bohu. Ve své zuřivosti proti všemu
náboženství, ale hlavně proti katolickému
neznají mezi a pomýšlejí opravdu na.
všeobecné zavedení bezbožnosti. — Kam

to spějeme!

Rusko vede své vyjednávání
,_sŘímem, aby upravily se poměry kato
líků k vládě ruské. Což však potřeba
dlouhých vyjednávání, chce-li ruská vláda
býti spravedlivou i katolíkům? Dejž jim
svobodu, jaké požívají aspoň židé a ostatní
jinověrci, popřej u vyučování a rozvinu
církve katolické volnosti a získána takto

nejlepší opora proti živlům podvratným,
nihilistickým, proti kterým dosud-__marně
se brání car a jeho družina. Dávejte co
jest Božího Bohu a Hospodin pak učiní,
že bude i, císaři dáno, co jest císařovo.
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Státy pobalkánské, ať pod Anglicko povaliloEgypt a upra
žezlem rakouským anebo v samovládě, vuje si jej za svou provincii. Nelze ještě
zotavují se ze své mnohosetleté poroby ': tvrditi, mnoho-li prava vzdělanost! tímto
pod jhem tureckým a tu jest jim přede- výbojem získá, toho však směle můžeme
vším potřeba vlády nezištné a směřující 3 doufati, že Bůh i tento skutek anglické
jen k jejich dobru; proto modleme se vlády, který vykonán z příčin velice
mnoho za ně a podporujme seč jsme sobeckých,obrátíveprospěchkřesťanství.
jejich katolické misie a školy.

V měsici listopadu

lnodleme se za pevnou důvěru v božské Srdce Páně.

„__—jopět nová vlastnost', jakou mají míti věrní ctitelé božského Srdce Páně!
Majíce tolik nesčíslných důkazů dobroty Pána Ježíše máme míti v božské

Srdce jeho pevnou, neobmezenou důvěru, jakou měli velcí světci a světice
Boží. Jich příkladu následujme. Když jednou v Kampanii hlad vypukl,
neměli ve klášteře sv. Benedikta žádné pšenice více. Chleb byl skoro již
sněden až na pět bochníků. SV. Benedikt vida bratry proto málomyslné

těšil je a káral je spolu, řka: „Proč se rmoutíte, že nemáte dost chleba; na
dnes máme dosti a na zítřek Bůh se již postará,“ A hlc, druhého dne přivezli
do kláštera mnoho pytlů mouky darem. Tu teprv se bratři zastyděli, že včera
tak málo v Boha důvěřovali. — Sv. Vácslav, patron náš, v boji zajat, byv tázán,
jak by mu u srdce bylo, odpověděl: „Nikdy jsem nebyl pokojnější mysli, jako
nyní; neboť dokavad jsem byl ze všech stran lidmi ohražen, sotva jsem měl času
mysliti na Boha, nyní pak lidské pomoci prost, důvěřuju jedině v Boha, kterýž
mne zajisté neopustí, když Jej vzývati budu.“ Takové pevné důvěry v Boha
hlavní příčinu udává sv. Pavel, an dí: „Skrze něho (Ježíše Krista) stvořeny jsou
všecky věci na nebi i na zemi, viditelné i neviditelné.“ (Kol—1, 16.) A na jiném
místě. praví týž apoštol; „A všecky věci poddal pod nohy jeho a jej dal, aby
býl hlavou nade vší církví.“ (Efes. 1, 22.) Bůh všemohoucí všecky věci za
chovává, všecko se děje podle svaté'vůle jeho. Není ani té nejmenší bytosti na
světě, která by od Boha nezávisela. Bůh nemůže neříditi a nezachovávati svět,
jinak by přestal býti Bohem. Tím právě ukazuje Bůh svou dobrotu velikou, že
všecko řídí a zachovává. Tuto dobrotu Otce nebeského krásně nám vylíčil slovy
Spasitel náš řka: „Kterýr z vás jest člověk, kteréhož kdyby prosil syn jeho 0
chleb, zda—likamene podá jemu? Anebo prosil-li by o rybu, zdali hada podá
jemu? Poněvadž tedy vy jsouce zlí, umíte dobré dary dávati synům svým: čím
více Otec váš, jenž jest V nebesích, dá dobré věci těm, kteříž ho prosí? (Mat. 7.)
Proto proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevříno.“
To zajisté mluvil Spasitel náš od 'srdce ke srdci. Ač nepoznáváme hlubokosť
bohatství umění a moudrosti Boha, tož přece učí nás víra, že Bůh má všecky
nitky dějin v moci své, že pečuje o malé i velké, všecko vede k cíli, kjakémuž
co stvořeno jest. Alproto má důvěra naše v Boha býti skálopevná; neboť věčně
pravdivým zůstane staré přísloví: „Když je nouze nejvyšší, jest pomoc Boží nej
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bližší.“ Ještě více povznese se důvěra naše v božské Srdce Páně, pohlédneme—li
na zásluhy Ježíše Krista. Krístus nesmírně trpěl a tím nesčíslných nám vydobyl
zásluh. 011 více poctil Otce, než lidé jej hříchy zneuctili. On více oslavil Otce,

,než všecky kůry andělské, všecky svatí, veškeří tvorové na nebi, na zemi i pod
zemí jeho oslaviti mohou. Ježíš Kristus, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý
Bůh z pravého Boha zničil sebe samého stav se poslušným až ke smrti kříže.
Touto obětí na hoře Kalvarii a na naších oltářích při mši sv. vzdává Kristus
Otci svému tu největší čest a slávu. Kdykoliv tedy Otec pohlédne na zářící
rány Ježíše, Syna svého, bývá upomenut na onu lásku, kterou Ježíš měl k Otci
svému nebeskému. Ježíš Kristus ale vydobyl i nám zásluh; On nás osvobodil
od věčné smrti, On nás smířil s Bohem Otcem, On nám lásku Boha & dědictví
království nebeského ziskal. Ty miliony duší, které do nebe přijdou a Boha
věčně chválí, jsou majetkem Ježíše Krista.

Kristus působí ale až dosud mezi námi. Jako hlava církve, jako hlava
vinné révy rozděluje do všech údů moc a sílu své milosti. On pracuje "bezustání.
Od té doby co vstoupil na nebesa a skryt přebývá na zemi v nejsv. Svátosti
oltářní, ustavičně pracuje. Nepracuje ústy ani rukama,-ale Srdcem svým. Nehledá
cest svých na veřejných místech, nýbrž v duších. On působí v nás a my máme
působiti s Ním. Jestliže ale působíme s Ježíšem Kristem, jsme té neomylně &
pevné důvěry ve šťastný výsledek.

Ve všech věcech míti na zřeteli přání a úmysly božského Srdce Páně,
ve všech věcech poslechnouti dobrých vnuknutí Ducha sv. a při všem podpírati
se o milost Boží: tot' největší úcta božského Srdce Páně; toť hlavní úlohou
apoštolátu modlitby. Kdož by tedy nedůvěřoval v božské Srdce Páně, když ono
tak laskavo, tak dobrotivo a tak mocno jest. A právě taková pevná důvěra
jest nejlepším uctíváním božského Srdce Páně. Nejlépe je uctíme, když vždycky,
při všem a na všech místech u něho pomoci hledati budeme, v ně svou důvěru
skládati budeme. Zvláště nyní v těchto časech, za těchto okolností skládejme
důvěru svou v božské Srdce Páně a nebudeme zklamáni. Důvěra naše bude

odměněna. Kdy to kýžené vítězství slaviti budeme, to Bůh sám ví. Spoléhámc-li
se však pevně na pomoc a přislíbení Ježíše Krista, pak zajisté budeme moci
jednou zvolati: V Tebe Pane doufal jsem, nebudu zahanben na věky.

Modlitba.
O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve kterých se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za dosažení té milosti, aby všickni
sluhové Tvoji svou pevnou a stálou důvěrou oslavovali všemohoucí lásku Tvou.
Osvoboď nás, božský Spasiteli, malomyslnosti nás tížící a nedůvěry, pro niž
nezasluhujeme pomoci Tvé. Amen.
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Jense Krista.

Měsíc listopad 1. P. 1882.
Za pevnou důvěru v božské Srdce Páně.

O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě
všecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve
kterých se ustavičně na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za

dosažení té milosti, aby všickni. sluhové Tvoji svou pevnou a stálou
důvěrou oslavovali všemohoucí lásku Tvou. Osvoboď nás, božský Spa
siteli, malomyslnosti nás tížící a nedůvěry, pro niž nezasluhuieme
pomoci Tvé. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho
sv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši
rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděle, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,

orodujte za nás!
Dne dObzvláště ale odporučuje se: '

1. Všech svatých: Dar živé víry v odplatu věčnou.Ucta svatých,
zvláště našich sv. patronů. Křesťané ve smrtelném hříchu. Mladý
muž, připravující se k úřadu misionářskému. Sestra nemocná.

2. Všech věrných dušiček: Duše v očistci. By osiřelé „dítky našly
pravých oehranců. Duše, na které nikdo dnes zejména nepamatuje.
Splnění touhy po stavu řeholním. Sťastné ukočení jisté záležitosti.

3. So. ]!Ialachz'cíše,bs/cp.1148: Zemřelí z bratrstva božského Srdce
Páně po celém švětě. Horlivosť v apoštolátu modlitby. 1-bratr.

4. Sv. Karla Baram., bskp. 1584: Biskupové v zemích koruny
svato—Václavské. Pravidelná úcta Panny Marie v sobotu. Pře
kažení jistých pohoršení. Rozkvět sv. dětství v jisté osadě.

o. Sv. Juty, hraběnky a poustev.: Shoda a svornosť mezi Slovany
' katolíky. Horlivá modlitba za obrácení Slovanů. Sebezapření,

jde-li 0 čtení špatných knih. Získání způsobilých řeholníků.
6'. So. Leonlzarda, poust. 559: Zdar obnovy řádu sv. Basilia mezi

Rusíny. Duchovenstvo polské a rusínské, zvl. hodnostářijejich.
7. Sv. Ezgelberta, bskp. m. 1225: Císař a král náš se svými rádci.

Kněz a jeho svěřenci. Osvobození od zlých vášní v mládeži.
Sťastné vyřízení koupě.- Obrácení otce pobloudilého. T dcera.

8. va Bohumíra, řek. 1118: Brzké vyřízení záležitostí ruských
v Rímě. Obsazení 16 stolic biskup. na Rusi. Nemocný kněz.

9. So. Theodora, voj. 306 : Sv. Otec náš se svými rádci. Obrat
k lepšímu politiky v Italii. Odvrácení soudního potahování.

10. Sv. OndřejeAvel., řek. 1608: Skoly apoštolské v Belgii, Francii,
především v Rímě. Chovanci jejich, připravující se na misie
slovanské. Za ducha apoštolského. Ucta božského Srdce Páně.

11. Sv. Římana, bskp. 400: Ústavy vychovací maličkých. „Láska
a obětavosť křest. k dítkám. Stčdrosť k opuštěným. Sťastné
umístění papežské knihtiskárny. Láska k nevinnosti. Starý otec.

12. Sv. Martina, pal). 654: Skoly bohoslovecké a semináře. By se
v nich pěstovala láska ke ctnosti, zbožnost' a přičinlivosť. Dar

povolání ke stavu duchovnímu. Dvě rodiny ve víře vlažné.
AM
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Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech

apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Apoštolát modlitby čill společnost přátel Jense Krista.

Měsíc listopad 1. P. 1882.
Za pevnou důvěru v božské Srdce Páně.

Obzvláště ale odporučuje se:

So. Stanislava K., panice 1568: Tovar. Ježíšovo a jeho noviciaty.
Ucta sv. Stanislava, by mezi mládeží studující rostla. “"matka.
Sv. Ilimobona, kupce 1197: Chlapecké semináře česko-slovanské.
Hodné užívání sv. svátostí. Poslušnosť rodičům dvou sester.

". Sv. Leopolda, markrabí 1136: Rodina císařská. Mocnáři celého
světa. Rozkvět náboženství křesťanského na vysokých školách.
Sv. Otmara, op. 759: Povolání hodných, panen k životu řehol
nímu. Skolské sestry a jich ústavy v Cechách &. na Moravě.
Sv. Řehoře,Divotv. 270: Dělnictvo naše. By se v brzku zákonem
rozhodlo pro ně svěcení nedělí. Spravedlnost a láska křesťanská
k dělníkům. Vytrvalosť v dobrém a šťastná volba stavu.
Sy. Odona, bskp.: Starostliví rodičové o zaopatření svých rodin.
Ustavy chudých a nemocných; By se vmich pěstoval život
křesťanský. Svatá trpělivosť. 'Sťastné ukončení záležitosti.

. Sv. Alžběty, od. 1231.- Řád Alžbětinek v zemích rakouských.
Sťastné manželství na základě víry sv. Odstranění překážek,
jež kladou se mladíku přivolbě stavu kněžského. Bratr a švakr.

. Sv. lf'elíacez Valoa, zakl. ř.: Vysoké školy a jich učitelstvo.
Pěstování věd v duchu křesť. Povinnosti jich ve svěcení nedělí.

. Obětováníbl. P. Maa-ie: Družiny Mariánské pro “muže v Čechách.
Vštěpování úcty Bohorodičky maličkým. Obětavosť křesťanská.
Uzdravení neduživé sestry. Vítězství nad zlými náruživostmi.

.. . Sv. Cecílie,p. m. 230: Jednoty kat. na zvelebení zpěvu církev
ního. Panny křest., by si vážily nevinnosti, pilnosti a zbožnosti.

. Sv. Klementa, pp. m. 100: Zdar bratrstva Cyrillo-Methoděj—
ského. Církev sv. vBosně a Hercegovině. Posvátná hierarchie
tamní. Odpor zlým náruživostem. Svornosť a láska rodinná.

- . Sv. Jana z Kříže, řelz. 1591.—Řády karmelitské. Misie tuzemní
a za mořem. Na jistý úmysl. Za osvícení Duchem svatým.

. Sv. Kateřiny, 11—m. 307: Pěstování křesťanské filosofie na
školách. Za zbloudilé u víře v ženském pohlaví. Zemřela bez
sv. svátostí. Uředník 30 let churavý. Povznešení ekonomie.

'. Sv. Konráda, bs/cp. 976 : Svěcení neděle. Posýlání mládeže na
mši sv. a dobrý příklad starších. Zdar v práci ku slávě Boží.
Tři rodiny a jich dítky. Bohoslovec. Věrnost' v povolání.

. Sv. Vů—gz'lz'a,bskp. 784: Kazatelé slovanští. Církev katolická na
východě a jich duchovenstvo. Přemoženi všech jejich nesnází.

. Sv. Stepana, op. 76'8 : By katoličtí Slované se zasadili modlitbou
a obětavostí svou 0 zničení rozkolu na jihu. Dva řády mezi Sle
vany účinkující. Zdar a požehnání křesťanskému podniku.

. Sv. Saturnz'na, m. 250: Obrácení hříšníků, kacířů a nevěrců.
Zamezení rozšíření protestantských biblí. Za dar Ducha sv.

. Sv. Ondřeje, apošt. P. 72: Povolání k misiím slovanským na
východě. Za všechny v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy. katol.
bratrstev, jakož i za ty, kteří v příštím měsíci zemrou.
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apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“

Knihtiskárna rajhradských benediktinů v Brně.

M
Připojiž každý k úmyslům dne: „i na úmysly odporučené v ostatních časopisech
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kou: přIšeL na sVět SpaslteL '
' v ,v ' . v v , v V , ,Jezls KrIstus; pLeseJ VseCko stVorenI pro prebLazene narozenl!

Advente, advente!

ldvente, advente, ty tmavá neděle,
IV!

slunce tak pohhz1 truehlivo, nesměle!

Vánoce, vánoce, vy svátky radostné,
slunečko vyšlo už, Děťátko milostné.

Jitřenka- kolíbá ty male jesličky,
z nich plyne svatá zář na ten svět celičký.

% : ě. * 'č ', až v srdce hlubokoN L ten sv 1: cell k" ,

člověk zří, — radostí přetéká mu oko.

Ty slzy radosti jak jsou tak lel'lynké,
člověk by vyplakal srdce své jedinké.

Přijm'i ji Ježíši za. dárek do vínku,
přivinem na věky k Tobě svou dušinku.
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Křesťanská početnice pro dospělé školáky.
(Dokončení)

„"X. Jednotka, bez níž nelze
/ " spasenu býti.

Šíří hostinci „u českého lva“ vN . . .
*(vxk—schází se v zadním pokojíku
$„pro pány“ společnosťstálých každo
, denních hostů, kteří tu vážně a „ná
ijožně“ popíjejí a přitomi „nábožné“

rozmluvy vedou. Nad ostatní vyniká
tu neobyčejnou bystrostí ducha městský
písař; on jest jaksi hlavou celé společ—
nosti, udává „tón“ a výrokům jeho
také všickni ostatní jako neomylným
ochotně a poníženě se podrobují.

Jednoho dne, či vlastně již pozdního
večera pocítil pan písař v sobě potřebu
vyložíti své „náboženské stanovisko“ a
započal v tato ducha — či vlastně —
vína plná slova: „Co se mne týká,
pánové, nestarám se ani 0 kostel ani
o kněze po celý rok a náboženství dělám

J. .\('"——

si sám podle svého. Katechismus mám :
tuhle v hlavě a evandělium tuhle v srdci
svém. Dopolední služby Boží držím
v kanceláři a odpolední nešpory zde
mezi vámi pánové; a mohu vás ubez
pečiti, že se mi při tom velmi dobře
daří!“

S úsměvem pokyvovali ostatní hla
vami svůj souhlas a pochvalu řeči pí
sařově a časem jako „Amen“ dodali
notným douškem. — —

Nediv se, milý čtenáři, že ti sem
do „Školy“ přivádím tento podivný
obrázek. Mátě bohužel onen písařík po
šírém světě četných spřízněnců, téhož
smýšlení, týchže náhledů, kteří, byť se
s tím i nevynášelí, strojí si „své nábo—
ženství“ podle chuti a podle módy. A
ku podivu, nalezl bys mezi “nimi i ta
kové katolíky, kteří v neděli a svátek
do chrámu Páně přicházejí a velice by
se urazili, kdybys o jejich „také-'
k atol i c t ví“ pochyboval. Zatím ale

mají také své vlastní náhledy a zásady
o tom, co je hřích a co ctnost, o mo
dlitbě, o postu, o lásce k bližnímu, 0 po—
ctivosti, o věrnósti manželské atd. ná
hledy zccla-opačné náhledům Kristovým.
Dle těchto zásad svých dělají si sami
„své náboženství“, tvoří si své zvláštní
svědomí, budují si zvláštní nebe a v něm
své jisté sedadlo, kráčí svými zvláštními
cestami, a při tom žijí v tom domnění,
že mají všecko, co se Boha a duše
týká, v nejlepším pořádku, a že dojista
na konci i Bůh bez dlouhých okolků
korunou nebeskou jejich pilnosť a dobré
chování odmění!

Ti bloudové!! — —

Mají-liti a tací robitelé „vlastního
náboženství“ pravdu a stačí-li ten
výrobek jejich člověku k věčné blaže—

nosti: pak — pak bylo prazbytečno,
že Syn Boží přišel na svět, .že zde tak
přísný život vedl, že zde učil a kázal
—- a ještě zbytečnější, že svou krev
vycedil v smrti, nad niž hroznější a
potupnější nelze si pomyslitil! —

Ovšem, vy drazí čtenářové a čte—
nářky „Školy“, nejste ani na chvíli
v pochybnostech o tom, která z obou
stran má pravdu, zda Kristus Pán, či
onino křesťané „podle své vlastní hlavy“.
Však nicméně nebude to ani vám na

škodu, když vám zde uvedu na paměť
článek našeho sv. náboženství, jenž jest
vlastně hlava a základ celé víry naší.
A to bude spolu naše poslední, ale
vlastně nejprvnější jednotka v početnici
křesťanské. -—

1. Onehdy stěžoval si mněsc slzami
v očích jistý stařec z chudobince, že svého
souseda napomínal, aby šel zas také k zpo
vědí, že je stár a churav, že může pojednou
zhasnouti. Ale soused ten, ač skutečně

jednou nohou stojí. již nad hrobem, a
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ačkoliv po dlouhá léta ani velkonoční
zpověď nekonal , odvětil' zkrátka, ž e
nemá žádných hříchů,že anineví,

všecky vlády již zrušily, toliko jedna
vláda drží zákon ten po dnes v plat

,-nosti, a to jest ten nejvyšší soudní dvůr
z čeho by se zpovídal! —-Že jiži
to pouhé zanedbání velkonoční povinné
zpovědi jest pro katolíka těžký hřích,
toho ani nevěděl!

Než i tento hrdina sv. zpovědi tak
se strachujíeí —, tato krásná „duše
čistá“ žádných skvrn na sobě nezna
menající má bohužel v nynějším světě
mnoho, mnoho přívrženců. Bohužel!
přežel! setkáváme se teď s „katolíky,
kteří se nic netají s tím, že 10, 20, 30
a více let u zpovědi nebyli, a po dnes
ani by nevěděli, z čeho se zpovídati, *
vyjma některé nepatrné slabosti a křeh
kosti lidské; kteří se nemálo diví tomu,
proč a z čeho jen ti neb oni nábožní
každého měsíce neb dokonce každého

týdne se zpovídají'? -—

Bolestně snad se usměješ, milý
čtenáři, oněm ubožákům, anť znáš ono
přísné a neomylně slovo, jež Duch Páně
skrze evandělistu sv. Jana na věčné

časy dal napsati: „Kdo dí, že nemá
hříchu, lhář jestl“

Ty ale nechceš lháti jako ten pýchou
nadutý fariseus v-chrámě J erusalémském,
jenž sebe sama za svatého vyhlašoval,
nýbrž ty dobře víš a přiznáváš se před
Bohem a svým vlastním svědomím, že
jsi zjevně i tajně, vědomě a nevědomě
přestoupil přikázaní Boží i církevní,
že jsi hřešil myšlením i žádostí, slovy
i skutky, všemi pěti smysly svými, proti .
Bohu, proti bližnímu i proti spasení své
ubohé duše!

Ale víš-li pak také, milý příteli, co
jest před Bohem jeden hřích a co váží?

Za starých časů měl věřitel to
právo, dlužníka, jenž nemohl dluhy své
zaplatiti, vsadíti do žaláře třebas i do
.životn'ě. Bylo to-věru velmi moudré
nařízení naproti lehkomyslnému dělání
dluhů; ale za našich dnů je téměř

[

tam u Boha nad námi. Ten mnohdy
jediný hřích trestává nemocí, úrazem,
úmrtím, nedůstatkem a bídou, válkou,
neúrodou, povodní anebo jinými živel
ními pohromami, a to vším právem.

, Neboť každým hříchem vlastně okrádá
člověk Pána Boha o lásku a úctu,
o poslušnost a vděčnost Jemu povinno
vanou. To vše ale má a musí člověk

Pánu Bohu zas nahraditi, jinak si vezme
náhradu Bůh sám, jak Mu dle svrcho
vaného práva náleží. Poněvadž ale ne
chce smrť hříšníka, tedy nezničí jej,
nýbrž uvrhne prozatím v podobné vězení
pro dlužníky t. j. v časné tresty, kříže
a trampoty, aby tím alespoň částečně
dluh svůj zapravíl. Spolu pak dává mu
tím pokynutí, že jest čas, aby spořádal
s Bohem účty své, jinak, neuposlechne—li
a bude-li ve starých dluzích dále žíti,
že přísnější trest jej očekává. — To
jest hřích před Bohem.

Rozvaž tedy, milý čtenáři! máš—li
v této chvíli jen jediný smrtelný hřích
na své duší, pak visíš jen na tenounké
nitce nad pekelnou propastí, kde dluž
níci Boží věčně za své dluhy pykají,
a nitka ta tenounká jest tvůj nejistý
život. 0 jak snadno se může přetrh
nouti, a pak ta tíže hříchů tvých jako
olověné závaží strhne tě dolů do té

temnosti, kde je pláč pro úpalné vedro
a skřípeni zubů pro nesnesitelnou zimu.
Tam pak nebudeš naříkati a žalovati,
že Bůh jest příliš, příliš přísný, ale
seznav tu teprv náležitě tíži jediného
hříchu smrtelného přisvědčíš, že muka
pekelná jsou docela spravedlivý trest
za něj, a jen sám svou duši budeš
bičovati věčnými výčitkami: „má vina,
má vina, má největší vina!“ — ——

Slyšíš bratře? tak, tak dojista stane
se tobě, zastihne-li tě smrť ve stavu

2!L*
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smrtelného hříchuli — Nuže, co tedy
si počneš? Odkud chceš peněz nabrati,
bys ohromný dluh za své hříchy Pánu
Bohu zaplatil a duši svou z toho tem
ného aláře nevýslovných muk a útrap
vykoupil? — Rei člověče, co máš, čím
bys tohle Bohu uhradil? — () buď jsi
kdokoliv a třebas i milionář, i kníže,
neb nejmocnější král na zemi, v tomto
ohledu jsi chuďas, nuzný, bídný žebrák
před Bohem, nejsa s to ani jediný hřích
svůj Jemu zaplatiti, ani jediný dluh svůj
smazati! A co jich tu máš?! a jak
velikých?! — —

A což, není tedy vůbec ani naděje,
že bys kdy dluhy své Pánu Bohu za—;

' předrahou krev? — jedině v_Srdcipraviti mohl — ty bídný, nuzný, ubohý
člověče?! — Sám ze svého nejsi a ne
budeš nikdy s to! — ale proto ještě
nezoufej, nýbrž pohlcď tam do dávných
věků, kde na březích jordanských žil
předchůdce Páně sv. Jan Křtitel. Stalo
se, že jednoho dne přicházel k němu
vážným krokem mladý muž as 30 let
čítající. Nevinnost' a svatost', velebnosť
a spolu laskavost zářila z tváře a z očí ';
jeho. Sv. Jan sotva Jej zočiv zvolal.í
jako u vytržení mocným hlasem do,
světa šírého: „Ejhle, ejhle! Berá—.
n;,ek Boží, který snímá hříchy,
tohoto světa!“ — Viz, duše kře-g;
sťanská, to je tvá spása., tvůj Vysvo
boditel, Vyprostitel z dluhů tvých — '

! zas „jen jednou jedna!“Ježíš Kristus, On má zlata v hojnosti,
jímž tvé dluhy, a byť byly i milionkráte
větší, Pánu Bohu nahraditi a zaplatiti

přcsvatít krev. Jako vzácný poklad bylo
ukryto světu a uzavřeno v Jcl10»Srdci,
ale On nechal otevříti Srdce své, ovšem

Viv
nejsvětější Srdce Jez1sovo
Boží, v níž uložen jest výkup náš.

Dobře to rozvaž, milý čtenáři! jen
zde je tedy pomoc tobě, jen zde je
možná náhrada za hříchy tvé, nikde
jinde! Neboť Kristus Ježíš jest jen
jeden — jediný — a žádný druhý!
chaplatí-li On dluh za tebe, pak to
nemůže nikdo — nikdo z celého světa

učiniti!— Považ dále, že za tvou ubohou
duši jest jen jeden peníz platný, a to
je krev Kristova., mimo ní není na
světě žádného zlata jiného, jež by s to
bylo tvůj dluh u Boha zaplatiti. A
věříš-li, že bys něčím jiným ještě mohl
zadostučiniti za své hříchy, pak jsi kacíř
ale žádný katolík!

A dále, kde že možno nalezti tu

Pána Ježíše, nikde jinde! Ale i toto
Srdce jest jen jedno, a konečně Srdce
to a jeho předrahou krev na vykoupení
duše své máš, milý křesťane, také jen

' jednou a sice zde pokud na světě žiješ.
Neziskáš-li si z něho teď výkup za svou
duši, tam na onom světě jej více ne
získáš, tam ti zbyde jen beznadějné
trápení a zoufáníbcz konce.

Dle toho můžeme tedy právem říci
žei to nejsvětější Srdce Beránka
Božího jcst pronáskatolíkyjednotka,
s níž každý účtovati musíme, jednotka
pro každého z nás k životu věčnému
nevyhnutelná, bez níž nikomu nelze se
obejití, a spolu jednotka o níž platí

Z toho již můžeš také poznati, jak
, nehorázně pošetile soudí onen svrchu

může; a zlato to jest Jeho předrahá, i zmíněný písařík a s ním všickni ti,
' jenž se domnívají, že sami sobě úplně
| dostačí, že si mohou své náboženství
: sami ustrojiti! ' Jen dvojí věc jest tu

ostrým kopím vojáka římského, a tu se '
vyprýštilo to zlato skvoucí, jak Sám .
pravil „na odpuštění hříchů.“ Jest
tedy skutečně, jak jeden sv. Otec píše, '

pokladnou '

možná! Buď myslí tito lidé, že jsou
bez hříchu; a pak jim přináleží podle
písma sv. jmeno ,',lhář“ a licoměrník, &
celé to jejich samodělané náboženství
'est lež a klam; aneb vědí a cítí to

idobře, že ve hříších jsou, ale nechtí
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přcdc o Ježis. Kristu a Jeho přesvaté
krvi nic slyšeti, jakoby sami sobě mohli ,
býti vykupiteli a nahraditeli dluhů, a
to je nejlevněji řečeno hlupství a blbost,
jakoby mrtvý vám sobě mohl nový
život' dáti.

Ale nic se nediv milý čtenáři této
obmezenosti lidské; tak už to obyčejně
bývá„ že, kdo
chce moudřej 
ším býti nad
Pána Boha,
zvrátí se pak
v nehorázné
ho —blázna!

2. Co tyto
řádky píšu,
zavítal k nám

již podzimek
a vlaštovičky
a všecko to

zpěvné pta
ctvo odebralo

se již v kra
jiny teplejší.
Milý čtenáři,
co jest to asi
vtěch malých
opeřencich,

což je nutka
a pohání v
jistý čas od
stěhovati se V

krásné, teplé,
kvetoucí kra

je? Řekneš,
že to je zvláštní přirozený pud Tvůrcem
samým jim vštípený. Dobře, ale poslyš,
podobný „pud“ po něčem vyšším a lepším,
krásnějším a dokonalejším, než je ta
země naše, cítí v sobě i duše lidská.

Ano tento pud, tato snaha neůmorná
po dokonalé a věčné blaženosti tam
u Boha avBohu jest každé duši lidské
vštípena a žije tu na dně srdce. Ovšem
bývá u mnohých lidí sice méně utlu
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mena pracemi a starostmi, lopocením a
strádáním vezdejšího života, avšak ten
kráte, kdy člověk tohoto břemena jest
zbaven, na př. když se ocitne v dobro
volné aneb iv nucené samotě, kde nutka
všecken hluk a vřava vezdejšího života,
tu, tu se probouzí v jeho nitru celou
silou onen pud po lepší vlasti, a duše

cítíc se zba

vena pout po
zemských ne—
touží po ji—

ném, vyšším,
věčném do

bru, po jiné
krásnější

vlasti tam nad
hvězdami;

neboť zde jí
není dosti

volno, svět
není s to uko

jiti žízně a
nasytiti touhu
její. Totéž po
ciťuje každý,
kdo s upřím
ným srdcem
se uchyluje v
duchovní sa

motu, na př.
k sv. exerci
ciím. Proto
mnozí svatí

Opouštěli svět
a vyhledávali

tiché pouště. Avšak to pocítí více méně
každý člověk bez rozdílu, i ty milý
čtenáři, a sice tenkráte, kdy tě B_ůh
navštíví těžkou nemocí a ty v těch
dlouhých bezesných nocích přijdeš k po
znání, jak marný, bídný je ten celý svět,
jak nikdo, nikdo ani bolest tvou ti
ulehčiti nemůže.

Obzvláště ale ve smutnou hodinu

smrti pocítiš onen pud, kdy duše tvá
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Opouští tělo i všecken ten svět, a odejde
na věčnosť. V této chvíli jsouc úplně
svobodna všech pout a břemen po
zemských roztouží se celá po Bohu a
po jeho říši nebeské. Jediná žádosť
zůstane v ní totiž: do nebe! do nebe!

a nebude—li moci se tam vznesti, pak,
pak bude na věky hynouti v neúmorné
žízní, v nevýslovném roztoužení po nebi,
které jí na vždy zavřeno; a v bezna
dějné, bezutěšené poušti, v hrůzné, temné
samotě budu lkáti, sebe samu hrýzti a
trápiti, anižby se kdy utrápiti mohla!
() již to pouze bylo by hrozným peklem,
byť tam i nebylo ohně a červa hloda
jícího!

Avšak tam za hrobem, má duše
drahá, tam nelze nic více na té věci
změniti; „kam strom padne, dí
Písmo,tam zůstane ležetil“ Protož,
chceš-li jedenkráte šťastně se k Bohu
dostati, musí již nyní duše v tomto
směru se cvičiti.

Než, již zde v tomto životě cestou
k Bohu a k nebi kráčeti, to se dá sice
snadno říci, ale úloha jest to pro nás
velmi nesnadná, poněvadž duše naše
jest hříchem jako oslepena a ochromena,
takže ani nezná, ba ani nevidí dobře
oné cesty, která tak dlouhá a nebez
pečí plná jest. A kdyby i poznala cestu
tu, jest na síle své tak ochromená a,
osláblá, že sama o sobě nemůže ani
kroku učiniti ku předu.

Protož domnívá—lise někdo — jako
na př. onen svrchu uvedený písařík, —
že si sám do nebe pomůže, že nepo
třebuje nikoho,“ kdo by mu bezpečnou
cestu ukázal, a nikoho, kdoby jej za
rámě držel 'a podporoval, domnívá se
pravím, že sám o sobě je dost silný a
moudrý, by se bez cizé pomoci do nebe
dostal, jest to zas čirá lež a hrubý
sebeklam. Cesta, kterou se. béře, ješt
ovšem pohodlná, avšak jest to ona široká
a prostranná cesta, po níž — jak praví

sám Spasitel —\ mnozí, ale sami poše—
tilci kráčí, neboť cesta ta vede k věč
nému “zahynutí.

Nechceš-li i ty, milý příteli, je ná
sledovati, pak jest ti ve tvé duchovní
slepotě nevyhnutelně zapotřebí jistého
spolehlivého vůdce, a v slabosti tvé
pevné paže a vydatné pomoci, jež by
tě sílila ku šťastnému překonání všech
pokušení a nástrah těch tajných a svůd
ných nepřátel tvých, a která by tě
rychle pozdvihla, když bys klesl.

Avšak to ti příteli nižádný člověk
poskytnouti nemůže, a kdyby tě i mi
loval jako vlastní matka tvá, a kdyby
byl učený nad prvního mudrce světa,
to ti může poskytnouti jen jeden jediný
na světě a sice nikdo jiný, leč opět
Kristus Ježíš; neboť dí sám: „Beze
mne nic nemůžete!“ —' Bez Něho
tedy nemůžeš ani křesťansky věřiti, ani
křesťansky doufati, ani křesťansky mi
lovati; bez Něho nemůžeš ani se modliti,
ani pracovati, jak se na křesťana sluší,
bez Něho nemůžeš v čistotě, v pokoře,
v poslušnosti žíti, tím méně tedy v kře
sťanské spravedlnosti až do konce se—
trvati a jednou křesťansky zemříti. To
všechno, milý bratře, jest ti možno pouze
5 Jeho milostí, 5 Jeho osvícením a po
silou. A pramen toho všeho jest opět
jedině to nejsvětější Srdce Jeho; ne
hledáš-li to zde v modlitbě a sv. svá

tostech, nikde jinde toho nenalezneš. A
zase pamatuj, že jen jednou, a sice jen
v tomto životě nabízí ti Kristus jakožto
Spasitel tuto pomoc svou, po smrti pak
jest již toliko tvým Soudcem!

Ano, milý křesťane, buďsi kdokoliv,
bez světla a síly z božského Srdce Je
žíšova jsi a zůstaneš slep, nedostatečen
a neschopen, bys z této země, z toho
údolí slzavého nalezl cestu ku pravé
vlasti své, k věčnému blahu svému!

Tedy i v tomto ohledu jest Srdce
Páně pro tebe nevyhnutelná „jed
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notka“, bez níž nikterak nelze se ti
obejíti. Mělť tedy pravdu sv. František
Seraf., když po celé hodiny nemoha
nic jiného se modliti vzdychal k nebi:
„Můj Bůh —1né všecko! ——

A nyní, milý čtenáři, představ si,
že se plavíš na moři. Představ si, že
se celá loď ztroskotala a ty zmítán vl- _
nami rozbouřenými již již zápasíš se '
smrti. V té hrůzoděsné chvíli přiblížila
se k tobě jiná loď. Jak?. rozmýšlel
bys se teprv, máš-li neb nemáš-li se jí
uchopiti? Není-liž pravda, že bez dlou
hého rozmýšlení vrhl bys se do loďky,
děkuje Bohu z plna srdce za své za- ,
chránění?! —

A věz, můj drahý příteli, to není
žádná smyšlenka, nýbrž čirá pravda!
Ty pluješ skutečně na tomto světě, jako
na rozbouřeném moři, kde ti se všech
stran hrozí nebezpečí hříchů a tudíž _
i věčné záhuby. A hle tu ti ten dobrý
Otec nebeský posýlá loďku k zachrá
nění-sc, nejsvětější Srdce Ježíšovo;
— v ní a jedině v ní, jak jsem ti
svrchu dokázal, jest záchrana tvá možna!
() probůh člověče, nechtěj se teprv roz
mýšleti, máš-li neb nemáš-li, ale chep
se jí oběma rukama, vstup do ní a nech
se zachrániti, nech se dovesti do vlasti
nebeské! t. j. utíkej se k nejsvětěj
šímu Srdci Páně, vzývej Je v pokorné,
vroucně modlitbě a volej: „Pane! za—
chovej nás — sice zhyneme!
Č) ponoř takořka celou duši svou v Jeho
nevystíhlé milosrdenství, v Jeho neob
mezenou moc:, celé své žití a bytí,
práci i strádání Jemu svěř, a se vším
všudy se Jemu odevzdej'! Když pak
vůkol tebe bude zuřiti bouře divoká,
když těžká pokušení jako zkázonosné
vlny budou na tě dotírati; tenkráte, pří
teli, přiviň se těsně a pevně k Srdci
tomu, ano upni se k Němu ve sv. při

jímání. O nenech se nikdy a ničím
z té záchranné loďky vylákatí, nenech
se ničím odloučiti od svého Ježíše, neboť
víš, že bez Něho zbývá ti jen bídné
zahynutí. On budiž tobě již v tomto
životě, čím ti má býti jednou na věč—
nosti:tvé nejmilejší, tvé nejdražší,
tvé jediné dobro — tvé všecko!

Viděljsem jedenkráte zvláštní obraz.
Byla to vyobrazena krásná krajina, již
prostředkem dělila řeka. Na pravém
břehu stál veliký dům, jakýsi přístavní
hostinec. Tu ležely hromady sudů a
beden s nápisy: 100, 1000, 10.000 a
množství lidí se tu hemžilo. Pod nimi

stál nápis: „kde je poklad tvůj,
tam je i srdce tvé.“ Na levémbřehu
bylo viděti malý pahrbek, na něm vy
pínal se kříž s ukřižovaným Spasitelem,
a pod ním nápis: „Lid tento ctí
mne ústy svými, ale srdce jejich
daleko jest ode mne!“ Aj, čtenářové
moji! otažte se dnes sebe samých a
rcete: kde jest srdce Vaše?! — —
„Neni jiného jména, v němž bychom

_mohli spasení býti, leč jmeno ležiš!“
(S. Pavel.)

Tímto končím letošní početniei pro
dospělé školáky. Chtěl jsem Vám, milí
čtenářové, ukázati, jak opatrně a obezřele
musí člověk zde v životě vezdejším po
čítati, aby se nepřepočítal a nezmýlil,
ale aby mu dobře vypadl jedenkráte
účet, jejž bude skládati Soudci věčnému.
Jako jsou jednotky základem všeho po
čítání, jsou i v tomto našem křesťanském
účtování, jak jsem vám ukázal některé
jednotky předůležité, s nimiž největší
opatrnosti třeba; nebo přepočetl-li se
kdo jen s jednou z nich, veta, veta jest
po celém účtu! Dej Bože jednou šťast—
ného súčtování tam na věčnosti všem

pilným čtenářům „Skoly“ ivšem věrným
ctitelům nejsvětějšíhoSrdce Ježíše Krista!
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Duchovní hodiny,
poopraveny &.natáhnuty od + Libora. Scholze.

(Dokončení.)

Hodina dvanáctá.

' Fežíš si vyvolil dvanáct apoštolů,
aby požehnání vykoupení jeho
do všech končin světa nesli.

Oni jsou od něho zvoleni za sloupy
církve jeho, jejíž uhelný kámen
jest on sám. Ona jedině chová

poklad křesťanského zjevení v dobré
)patrnosti, ona jedině má celou, úplnou
božskou pravdu; v ní jedině teče čistý
milostný proud sv. svátostí; jen skrze
ni vede cesta životu

věčnému. Proto při—
lni, ó křesťane, ku
církvi katolické, jí se
věnuj z celého srdce
svého. Nedělej du
chovní své matce,
která tě k životu
milosti Boží znovu

zrodila a tebe jistě a
bezpečně do věčného
života uvede, když

jen uposlechneš,
nedělej jí, pravím,
hanbu svými hříchy,
nevtlačuj trnovou korunu na hlavu její,
nevrážej jí do srdce dýku nekřesťanským
svým životem, nerozmnožuj řady ne
přátel jejich, které ji vždy, zvláště pak
za našich časů s horoucí nenávistí pro—
následují, neopouštěj nevěrně prapor jeji;
nikoliv, dělej jí radost svými ctnostmi,
rozmnožuj slávu její, zvyšuj její lesk,
dávej si na tom záležeti, abys byl pravým
křesťanem, nástupcem Ježíše Krista ve
smýšlení i jednání. Nezapomeň slova sv.
Augustina: „Ten nemůže míti Boha za
otce, kdo nemá církev za matku.“

Mezi dvanácti apoštoly zradil jeden,
Jidáš, Pána a Mistra svého, a sice
z lásky k penězům,lz lakomství. Proto

s nejblah.

nepřikládei srdce své věcem tohoto světa.
Můžeme jen jednomu pánu sloužiti;
sloužiti zároveň Bohu a mamonu, je
nemožno. Lásku rozdělenou Bůh nechce,
půl srdce mu nestačí, my mu máme
patřiti docela jemu, jenž nás výhradně
pro sebe stvořil, a když jsme byli
ztraceni, dal se on za nás celý, a tak
nás zase znovu stvořil.

Jiný z těch apoštolů, Petr, zapřel
Pána svého, a to z bázně lidské. Aťjí ne

podlehneme! Bázeň
a ohledy lidské vedou
k předstoupení nej
světějších povinností.
Pročež to budiž je
dinou naší starostí a

péči, abychom se li
bili Bohu; zda-li se
světu libíme čili nic,
to ať nám nevadí.
Mezi vůlí Boží a zá

sadami světa panuje
duch nesmiřitelný.
Kdo od Boha upu
stiti nechce, tohobude

svět nenáviděti; kdo se světem drží,
stává se zrádcem Boha. „Kdybych se
chtěl líbiti světu,“ praví svatý Pavel,
„nebyl bych sluhou Kristovýml“

Třetí z apoštolů byl jeho miláčkem,
Jan, jemuž umírající Spasitel svou
panenskou matku odporučil,jemu panen
skému muži, za matku dal. Chcete—li
býti synové a dcery Marie, chcete-li
ji za matku svou 'míti, tak ji ctěte násle
dováním jejich ctností, zvláště ale čistoty
a nevinnosti. Tato ctnosť činí nás podob
nými andělům a stane se nejdražším
klenotem v naší koruně slávy. Buďtež
opatrní, abyste drahocenný poklad ten
neztratili, žádné slze, žádná lítosť nevrátí
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vám více pokladu jednou ztraceného. , jasně nebe, na němž jako nebeští poslové
Bděte, modlete se a bojujte, neboť mocní
nepřátelé číhají na vás a zakrývají květi
nami a věnci propasť, která tak snadno
oběti své pohlcuje; nebezpečného nepřítele
ale nosíte sami v sobě, a on usiluje vše
možně,by vás obelstil.Bdě te a modl ete
se, neboť nepřítel přichází, když
lidé spějí! ——

Zdaliž mníš, že bych nemohl prositi
Otce svého a dal by mi nyní více nežli
dvanácté pluků andělů? (Mat. 26, 53) —
A vzav pět chlebů a dvě ryby, pohleděv
k nebi, požehnal a lámal chleby, a dával
učenníkům svým, aby kladli před ně:
i dvě ryby rozdělil mezi všecky. I jedli
všickni, a nasycení jsou. A sebrali
ostatky drobtů dvanáete košů plných,
i z ryb. (Mar. 6, 41— 43.) — A když
byl ve dvanácti letech, a oni vstupovali

bílá mračna táhnou; u jeho nohou, jak
daleko oko sáhá, krásné lesy a pře
líbezná údolí, zelené louky, jimiž se
jako stříbrný pás valí řeka, úrodná pole,
jednoduché vesnice, vroubené krásnými
zahradami, a pyšná města s velebnými
chrámy a krásnými domy; k tomu
veselé hemžení a jednání lidí, krásný

_ zpěv ptactva, snad také velebné zvuky
blízkých zvonů: to všechno rozšiřuje
jeho prsa, srdce jeho bije lehkým tlu
kotem, duše je opojena radostí; zdá se
mu, jakoby svět před ním ležel jako
evandělium lásky, v němž zřídlo i potok,

* les i ptactvo čtou a zpívají; on slyší
Í dech Boží provívati v klasích a listech;

do Jerusaléma podle obyčeje ke dni i
svátečnímu, vzali ho s sebou. (Luk. 2, 42.)
——A když byl den, povolal učenníků
svých, a vyvolil z nich dvanácte, kteréž
i apoštoly nazval. (Luk. 6, 13.) — A
J airus měl dceru jedinou, okolo dvanácti
let, a ta umírala (Luk. 8, 42.) Odpověděl

den? Chodí-li kdo ve dne, neurazí se,
nebo světlo tohoto světa vidí: pakli
choditi bude v noci, urazí se, neboť
není při něm světla. (Jan 11, 9. 10.)

Když pocestný na horu došel, přes
kterou ho cesta k jeho konečnému cíli
vede, pak také si odpočine, pohledne
nazpět a raduje se z překrásného pohledu
na. přírodu, která tu před ním rozpro
střena leží jako nejskvělejší umělecké dílo
vyšlé z ruky mistra největšího. Nad nim

a tu se otevře srdce jeho, on děkuje,
chválí a klaní se všemohoucnosti, mou
drosti a dobrotivosti Stvořitele. -—

Také my jsme, milý křesťane, došli
až na horu, ovšem horu duchovní;
neměli bychom se ještě jednou poohled
nouti nazpět s té výšiny, na které stojíme?
Pozorovali jsme dvanáct hodin a učili
se od nich jako ode dvanácti apoštolů,
abychom poznali sebe, své povinnosti,

Ježíš: Zdaliž není dvanáctc hodin za 3

i

i

!

účel života svého, čas a věčnosť, smrť,
soud, nebe a peklo. O kéžby každý
křesťan aspoň čas od času sobě tyto
duchovní hodinky natáhnul a pozoroval
je hodinu za hodinou, a při tom zpytoval,
zda-li má srdce své obrácené k Bohu,

jako ciferník slunečních hodin ke slunci
hledí, a jaka co ručička na hodinách
jeho života ukazuje, aby nebyl pře
kvapen, až jednou udeříhodina dvanáctá,
posledníhodinkajeho, a hodiny státi
zůstanou.
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Svatá. Notburgapatronka služebných.
(Dokončoní.)

Znak dívky Boží.
dělí-li král nebo císař některému

poddanému za výborné služby
jeho, které bud' jemu nebo

národu vykonal, nějaké vyzname
nání, dává mu obyčejně zlatý nebo
stříbrný peníz památní, nebonějaký

řádový kříž, který smí nositi na prsou,
nebo se to dělá jako za starých časů:
dal se mu nějaký znak, který směl
nositi na svém válečném štítu, na pečeti,
neb na domy vtcsati. Každý znak měl
zvláštní své znamení a obraz, značící,
jakého druhu byla vykonaná služba, za
kterou byl znak udělen. Tak na př. lev
značí udat-nou mysl, medvěd velkou sílu
a statečnost. Takové, znaky dávali si
šlechticové i na hrob zasaditi, a ve
starých kostelích lze je až posud viděti
na stěnách nebo na podlaze.

Též sv. Notburga obdržela před
140 lety při stavbě nového kostela
v Ebenu náhrobní kámen a znak, jenž
na mramorové desce je vytesán. Spodní
část kamene obsahuje nápis: „Někdejší
hrobka sv. Notburgy 1313.“ Na hořejší
části je sestaven znak její předmětů,
které zobrazují její pět nejkrásnějších
ctností. Je to zároveň nejkratší a nej
poučnější životopis Notburčin.

1. Lilie. Toho dne, když se sv.
Notburga v roku 1265. v Rottenburgu
narodila, vykonal na ní Bůh první zázrak
lásky. Učinilť z ní působením vody a
sv. Ducha vznešené dítko Boží. Tu dal

jí ono nejvyšší šlechtictví světa; neboť
pouze toto má též u Boha a nejen tu,
nýbrž i za hrob až na věčnost, tedy
tr valo u cenu. Notburga zachovala toto
šlechtictví, nevinnosť a milost sv. křtu,
neporušené až na konec života, přidala
však k němu z vlastní vůle a zbožnosti

novou krásnou ozdobu, totiž panenskosť
duše i těla. Nechtěla rozděliti srdce své

s mužem, nýbrž darovala je pouze Bohu
a zachovala Ježíši Kristu, svému ženi
chovi, věčnou věrnost. Tak tedy přináleží
jí plným právem krásné znamení, znak
to nevinných, panenských dítek Božích
— lilie.

Kdyby se mělo na hřbitovech místo
kamenů a křížů postaviti každému takové
znamení, jež by vyznačovalo stav jeho
duše při úmrtí, podivná by to byla
podívaná. Lilie — ty by byly velice'
řídkými; více by bylo trnitých křů rů—
žových pro kajícníky, nejvíce však oněch
znaků sedmi hlavních hříchů, na mnohém
hrobě snad všech sedm!'—— Čtenáři a

čtenářko! co dostaneš ty po své zásluze?
— Při posledním soudu bude to věděti
celý svět. —

2. Snopek obilí. Písmosv. praví
o zbožných a věrných služebnících
Božích: „Ubírajíce se na žně truchlili,
ale vracejíce se jásali, nesouce v rukou
úrodul“ To se vyplnilo i na Notburce.
Dnů žalostných a trudných jí nechybělo.
Po vůli rodičů svých opustila dům
otc-avský a odešla do"ciziny sloužit. Při
takové . příležitosti bývá dobrému dítěti
velmi volno u srdce! Na Rottenburgu
dostalo se jí za krátký čas mimo tvrdé
práce též pohanění a zneuctívání od
Ottilie, byla křivě obžalována, konečně
nespravedlivě ze služby vypovězena a
bylo se ji v Ebenu podrobiti těžké práci
rolnické. Ale Notburga snášela všecky
ty strasti s křesťanskou trpělivostí a tím
právě si získala mnoho ctností: trpěli
vosť,oddanost do vůle Boží, sebezaýírání,
pokoru, poslušnosť' a za všechny tyto
skutky divky Boží dostalo se jí bohaté,
věčné odměny. Tak přinesla si bohaté
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žně vezdejšího života s jásotem do říše
nebeské.

Avšak pro všechny křesťany platí
zákon, že: „ti, kteří v Kristu zbožně
žíti chtějí, budou pronásledování trpěti.“
Nemůže to tedy ani tebe, drahý křesťane,
minouti; dokud budeš povinnosti své
věrně vykonávati, zakusíš posměchu,
odstrkování, zlých řečia mnohých jiných
utrpení. Avšak při tom všem pamatuj
na bohaté žně! Až se skončí vezdejší
život, jest i trápení tvému konec, ale
potom zůstane ti věčná, bohatá odměna
v nebesích. Vytrvej tedy zmužile pod
tíží kříže! —

Ostatni předměty ve“—znaku Not
burčině jasně vyložil kníže—arcibiskup
Solnohradský ve svém prvním kázaní
při svatořečení světice. Nechme tedy
jej dokončiti její příběhy, čímž se zajisté
nejlépe skončí.

3. Svazek klíčů. Pamatujenás
na neustálou činnost Notburčinu. Tento

svazek byl jí zajisté velmi často těžkým;
ano, nepochybuji, že jej mnohdy večer
s tichými slzami a hlubokými vzdechy
odkládala. Mělaťjako kuchařka a klíčnice
četně obydleného a všem hostům pří
stupného zámku velmi těžkou službu.
Nemáť kuchařka ani jednoho dne vol
ného. Neboť neděle a svátky, kdy ostatní
sloužící klidně si odpočívají, působí jí
mnohem více práce než dny všední. —
Jako kuchařka na Rottenburgu měla
též velmi mnoho nepříjemností. Neboť
má—lijediná osoba tak četnému obyva
telstvu a pánu hradu úplně vyhověti,
zajisté jí to působí mnoho obtíží a ne
příjemností. — Ona měla konečně službu,
při níž velice byla zodpovědna, byloť jí
všechno svěřeno a proto ji bylo ze všeho
účet klásti. —-Přes to všecko byla však
ve službě sve stejně horlivou, stejně
neunavnou, stejně pokornou.

Tak tedy oslavovala Notburga Boha
svého neustálou prací svou. Drahý kře

sťane! čiň to též tak. Hle, abys mohl
Bohu sloužiti a Jej oslavovatí, k tomu
ti netřeba opustiti dům svůj, stav a po—
volání své; buď jen pilným, neunavným
a pokorným pracovníkem ve svém
stavu, jako sv. Notburga.

4. Sklenice a chleb. Tyto dvě
věci připomínají nám Notburčina lásky
plné srdce, zvláště k chudým. Jak krásné
vydává o ní svědectví papežský dekret,
kterým se za sv. vyhlašuje: „Zářila
všemi ctnostmi, zvláště pak láskou svou!“
——Jak mnohé nouzi trpící občerstvila
její láska! ——Jen jednou proměnilo
se jí vino ve sklenici v louh, když pán
její, rytíř Jindřich mladší, rozloben tím,
že vlastní svůj nápoj, který si od úst
utrhla, rozdává chudým, cestu zastoupil.
Což pak dáváš ty, drahý křesťane, pití
své manželce, svému muži, svým dětem,
svému bližnímu, svým představeným
svým poddaným a spolusloužícim? Není
to větším dílem louh zloby, zlé vůle,
lakomství'a závisti? Nenáležíš snad k těm,
o nichž praví písmo sv.: „Ústa jejich
jsou plna zlořečení a hořkosti?“ —

5. Srp. Ten nám připomíná smysl
Notburgy ku věcem nebeským. Uvádí
nám srp na paměť, abychom se upama
tovali na onen zázrak, který se stal
kdysi na polích u Ebenu, když srp do
výšky vyhozený ve vzduchu zůstal a
volně v něm visel. Její srp nebyl by
však ve vzduchu divotvorně viseti zůstal,
kdyby se mysl její mezi praci ku věcem
nebeským nebyla povznášela. V její srdci
vždycky nalezala ohlasu slova: „Vzhůru
srdce!“ Připodobňovala se při všem
jednání svém matce Boží, a nehledíc
při práci své na se, nýbrž na Boha a
jeho svatou vůli, říkala vždy do vůle
Boží oddána: „Ejhle, děvka Páněí“
Drahý křesťane, čiň též tak! Hle, bez
tohoto smyslu po věcech nebeských
nebyl bys při všem svém namahání
ničím více, než zvíře, než vůl u pluhu
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a kůň u vozu. Teprve smysl nebeský
povznáši tě k nadhvězdným končinám!
A chceš-li tento smysl osvojiti, třeba ti
považovati se při všech pracích za
služebníka Božího, Jemu k vůli za
městknání svá zaříditi a při tom nemíti
na zřeteli toliko vezdejšího prospěchu a
zisku, nýbrž odměny zalíbení Božího
a zásluh nebeských. Tak pravil v Pánu
zesnulý biskup Vincenc, a ku konci
modlil se krásnou modlitbu, kterou zde
též podáváme:

„Svatá Notburgo! Buď nám a naší
vlasti mocným hradem v nouzi, jakož's
jím byla otcům našim! Buď naší oro
dovnicí u Boha, abychom v boji neklesli
a věrni zůstali křesťansko-katolické víře,
aby nás nevinnost krášlila a láska k bliž—
nímu v nás neuhasla, aby spravedliví
na cestě dobra pokračovali a hříšníci na
cestu ctnosti se navrátili, abychom
konečně jednou všichni s Tebou patřením
na Boha se těšiti mohli na věky věkův.
Amen.“

Doslovk 7001etémujubileu sv. Františka Serafinského.

* elkolepá a rozsáhlá byla ona
' jubilejní oslava jednoho z nej

větších oslavenců církve svaté
— sv. Františka z Assisi ——a

ukázalo se opět, že jen ten kato
"J- lický nábožný duch, třeba-li trochu

probuzen bývá, se přece ve zdravé dosud
síle a mocivšady jeví. Sotva že se roz
hlásila do šírého katolického světa ona

radostná zvěst, jakou vzácnou a neoby—
čejnou slavnost velká seraíinská rodina
letošním rokem konatí bude, sotva že
Jeho Svatost promluvila závažné slovo
svým okružním listem za příčinou této
slavnosti, otcvřivši i hojných pokladů i
duševních všem věřícím a synům i dcerám ;
sv. Františka Seraf. zvláště; konaly se ?
již na všech stranách přípravy 'a porady,
jak by oslavení ono 700letého zrození
sv. otce Františka nejskvěleji a nejdů
stojněji se státi mělo a mohlo. Že zvláště
ve —Vlaších rodné sv. oslavence město

téměř závodilo, jak by nejlíp církví sv.
tak velice velebeného rodáka svého osla

vilo, nemusím ani uváděti; chci pouze
jen_ připomenouti, že o krásné oslavě
docházely zprávy tak četné, že nejen
listy katolickým směrem se nesoucí,
anobrž itakové, jimž nebývají projevy
katolického smýšlení a jednání po chuti,

(J. Hejtmánek)

_je přinášely. Čtenářům „Školy Bož.
Srdce“, kteří dojista s radostí patrnou
takové zprávy nejen hledají ale i čtou,
nemusím proto ani opakovati, jak na
př. v Praze sám Jeho Eminence nej—
jasnější kníže-arcibiskup — a v Brně
nejdůstojnější nový pan biskup -— za
zvláštní milost a čest si to pokládali,
že mohli slavnou bohoslužbou k oslavě

tak přepamátné přispěti. Ba i každá
osada, kde buď nějaký klášter řeholy
františkánského aneb jen dosti malý
počet terciářů jest (jako v Korouhvi)
oslavovala tak velevzáenou památku tři—
denní slavnosti. Uposlechli tedy věrní
synové církve nejen své nejvyšší-vidi
telné hlavy, Lva XIII., který zvláštními
odpustky slavnost tuto obdařil, ale i
srdečného vybídnutí nynějšího generála
veškerého řádu sv. Františka, který
zvláštním listem Všech sledovníků a cti
telů sv. otce Františka důrazně a la

skavě napomíná a žádá, aby dotčenou
památku co možná nejvíce oslavili.
Taktéž vydatně tu působily výtečné
články P J. Kř. Votky, který jak
v Blahověstu,Časopisu kat. duchovenstva
a Čechu tak i ve vaší milé „Škole“
o příčině té neobyčejné slavnnosti se
rozhovořil a konečně svým jubilejním
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Spiskem — na žádosť velectihodnéhoš
nynějšího quardiána v Praze vydaným %
a vám z oznámení aspoň známým nej
více jak větší oslavě tak i pravémuž
poznání llI. řádu přispěl. — Že pak
vím, jak mnohý zodbčratelů a čtenářů
„Školy“ slovem i skutkem k terciářům
se hlásí —

“nejraději čítá, umínil jsem si tento
„doslov“ co závěrek oné jubilejní slav
nosti vám podati — a nálsedujícími
řádky nejen výbornosť, prospěšnost ano
v naší době přímo i nutnost III. řádu
ukázati— a dá-li Bůh svého požehnání
— i čtením a uvážením tu uvedeného

snad mnohého i k přistoupení do onoho
řádu serafinského přivesti. Kéž bych
mohl tím aspoň jen z malé části svůj
převelký dluh Bohu a sv. Františku
Seraf. zplatiti! —

a o svém sv. zakladateli

Že společnost lidská valně postonává
a ne pouze jednou ale spíše celým hejnem
neduhů trpí — toť předce pravdou a
skutečností nepopíratelnou. Ba zdá se

jakoby ta poslední hodinka nebyla. příliš Ý
daleka; vyskytne se ob čas tu i tam
mnohý prorok, který již jistými ozna
muje slovy konec všeho.
takové proroctví — vždy pravdy; ale
známky doby naší jsou takové,
kovym úsudkům vésti mohou

_
3110

Nemá ovšem _

že k ta- „

rozkládá se víc a více jako hustá jedo
vatá mlha na srdce lidská — božích i

církevních přikázání jako by již ani
nebylo neb jako by ani více neplatila
——tak všeobecně a snadné se přestu
pují. Téměř ve všem a všady panuje
klam a podvod, tak že se zdá jakoby
poctivost, právo a spravedlnost“ 'někde
v koutě v tvrdý spánek pohřízeny byly.
Nad to nade vše ale pohlcuje nenasytná
žádostivost rozličných rozkoší a smysl
ných jen veselostí veškeré síly těla i
duše — jakoby jen člověk pro svět —
pro tu chvilku svého života byl stvořen
a jakoby neměl smyslu pro věci nad
zemské, nadpřirozené nebeské ivěčné
— jej nad tu němou tvář povznášející.
— Požitek a rozkoš vezdejší platí za.
ideál všeho snažení a jednání, jakoby
ani Boha nebylo — ani jeho odměny
anebo trestu. Z těchto a jiných po
dobných příčin odvrací se žehnající ruka
Hospodinova od lidského pokolení a kam
koli se ohlídneš, slyšíš samé bědy a
nářky —-; ano nebude snad ani úst,
z nichž by bolestné „o uve“ a žalostné
„ach“ nezaznívalo. Na př. letošní ne—
pohoda při sklizni není ona významnou
mluvou trestajícího Boha, který již dávno
ústy proroka Ezechiele, Amose a Ose—

Í áše rušitelům soboty neúrodou a jinými

vésti musí.— Počíná-li se nějaká z mnoha Ě
částí složená věc rozpadávati — t. j. '
nedrží se částky při sobě — nastane
nutně rozklad, který předcházíkonec
celku. Spoločnosť lidská jestiť také ta
kovým z mnoha článků sestávajícím
celkem; a tu bohužel pozoruje bádavé
oko, že se jeho jednotlivé části chtějí
z přirozených pout a nutných závazků _

Tak na př. sv. vírajaksi vymknouti.
jest tím nejlepším a nejmocnějším po—
jidlem; avšak mnozí nemají za dnů
našich pražádné víry — a jiní jen tak
málo, že by celé jejich „věřim“ na nehet
se dalo napsati. Lhostejnosť náboženská ;

tresty hrozí? ajak se světí nyní neděle?

Má-li se trestající ruka Boží za—
držeti — musí se společnosť lidská zase
obrátiti k Bohu, od Něhož se odvrátila
a vždy víc a více odvrací — jeho roz
kazů a příkazů církve sv. opět dbáti
t. j. úplně se zjinačiti —-- proměniti.
Teprv potom zase obrátí Bůh milosti—
plnou a dobrotivou svoji tvář k nám.
Ale jakými prostředky má a může se
ten obrat státi? Mezi mnohými chci
jmenovatituto jeden nejhlavnější
a sice III. řád sv. Františka. Toto tvr

zení není snad pouze mým vlastním
výmyslem, nýbrž jest to vyrčením a
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přesvědčením dvou nejslavnějších sv.
Otců — zvěčnělého v pověsti svatosti
zemřelého velkého papeže Pia IX. a
nynějřílfn nejslovútnějšího a i moudrostí i
svatosti životaprosluléhopapežeLva XIII.,
který sám je terciářem. Ne pouze jednou
ale opět a opět při rozličných důležitých
příležitostech prohlásili se obě tyto jasně
zářící nejvyšší viditelné hlavy církve
sv., že od III. řádu sv. Františka oče
kávají obrod — ano spásu lidské spo
lečnosti. Tento III. řád má se státi
kvasem všeho lidu ——má projmouti
a proniknouti celou lidskou společnost
— má mysl opět k Bohu obrátiti, má
dřívější horlivost u víře oživiti — ty
také-katolíky — ponejvíce třtiny
náboženského přesvědčení a vědomí —
upevniti — pobloudilé a kleslé povznesti
— dobré a pevné ještě více utvrditi —
slovem celý svět dobrým svým příkladem
opět k Bohu zpět přivesti. Av pravdě
— nahlédneme-li jen tak zběžně a po—
vrchně v pra-vidla, jimiž se III. řád řídí,
seznáme snadno a přesvědčíme se brzy,
proč jmenovaní dva slavní papežové od
H[. řádu sv. otce Františka znovuzro

zení — zachránění lidské společnosti
očekávají. Nadzmíněná pravidla čelí
přímo proti veškerým neduhům a vadám,
jimiž přede vším nejvíce trpí nynější
svět — totiž proti nevěře, vlažnosti a
lhostejnosti. u víře, vzpírání se každé
Bohem zřízené moci, neposlušnosti ro
dičů a představených vůbec, proti ne—
mravnosti, rozkošnictví a marnotratnosti
všeho druhu, proti závisti, mstě, nepřízni
a zatvrzelosti, proti různicím, hádkám a
svárům — proti pohrdání sv. svátostmi 
a podobné. VIII. řádě se netrpí nevěrce
nebo bludaře — nepravostníka nebo bez
božnika, vůbec nikoho, jenž nepočcstný a
pohoršlivý život, by vedl a po několi—
kerém napomenutí by zlých svých zvyků
nenechal. Třetí řád zavazuje údy své
k jednoduchému, ač stavu svému přece

přiměřenému oděvu, by jak počestností,
a skromnosti tak i pokory dbali, vystří
hajíce se všelikého přepychu a nesluš
nosti v oděvu i živobytí, čímž nejvíce
jak blahobyt tak i svědomí jednotlivců
— ba i celých rodin náramně trpí.
Členům III.. řádu ukládá se všestranná,
ochotná poslušnost představených, by
nejen rozkazů ale i dobré rady vždy
a všudy pilně dbalými byli. Dále za
braňuje regula údům bráti účastenství
v takových radovankách a 'zábavách,
které jak mravnosti tak i ctnosti jsou
aneb býti mohou nebezpečnými, dávajie
za to návod ku kajícímu & všeho svět—
ského hluku se varujícímu životu, který
by Kristovo „zapři sebe sám“ nejlíp
následoval a zobrazil. Údové III. řádu

cvičí se-v horlivé denní modlitbě a při
stupují často k sv. svátostem, aby se
tak k bohumilému životu sílili. Třetí řád

vyžaduje též toho, by údové jeho srdce
své od statků pomíjejících odtrhli,vne—
ukojitelnou přílišnou starost o vezdejšek
tak nezabředli, aby pak pro samou
starostlivost o statky a potřeby tohoto
světa nebeských nezapomínali. Rodičům
pak, kteří jsou údy III. řádu, přikazuje
regula, by dítky své v bázni a kázni
Boží vychovávali, aby se z nich církvi
i státu užiteční lidé stali. Konečné na
pomíná III. řád členů svých stále k oba
polné lásce, svornosti a mírnosti, jakož
i k uvarování-se všelikých sporů, hádek
a soudů, povzbuzuje jich vždy a všady
k svědomitému plnění veškerých stavem
i povoláním uložených povinností a
k účinné lásce k bližnímu vůbec.

Tot téměř tresť veškerých pravidel
nadjmenovaného řádu. Nuže, rcetež sami
nyní, nemusila-li by skoro jedným dnem
celá lidská společnost še změniti' — po
lepšiti &tak k Bohu opět obrátiti, kdyby
se záSadami III. řádu svědomitě! spra
vovala? — Oba velcí'_papežové, jak

. svrchu vyřknuto, přede'psali tento III. řád
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jako uzdravnjíci lék nemocné společnosti
lidské; avšak co platno míti nejzkuše
nějšího lékaře a znátitřeba i jeho již 2
osvědčený lék, když — an se nám po- :
dává —- jej odmítáme a přijmouti ne—
chceme? A proto má-li se naznačeného
cíle dosáhnouti, musíme léku podávaného
nejen přijmouti — ale i svědomitě a

bedlivě ho užívati; k tomu jest však
třebadvojího: Předně, aby všichni,
kteří terciáři již jsou, regulu
svědomitě zachovávali a zadruhé,
aby vždy nových údů III. řádu se do
stávalo.

O tom a podobném hodláme po
jednati příštího roku.

:D Q 3 l o “v

k 1501etému jubileu založení kongregace Redemptorístů.

Í “' 9. listopadu byl pro všechny
chrámyoo. Redemptoristů a je—
jich zbožné navštěvovatele dnem

slavným, dnem radostným a plným
' .;: milosti. Nelze nám pouštěti se tuto

„ do podrobností, ale doplňujeme to,
o čem jsme se v posledním čísle zmínili, '
totiž že 00. Redemptoristé byli pro Čechy
ve Vídni žijící po dlouhá léta jedinými
otci, rádci a vůdci, doplňujeme to zprávou
„Čecha“ čís. 255 a násl., které netřeba
nic více přidávati. Pravíť se tam:

Prvním slovanským kazatelem ve ;
Vídni by! P. Ulrich Petrák. Již jako bo

. . |hoslovec stal se ctitelem a obdivovatelem :

Hofbauera a později svatým jeho životem
povzbuzen ičlencm kongregace. Petrák
po 27 let ve Vídni kázal Čechům. Bylť
pravým otcem svých krajanův. Co tento
řeholník pro Cechy a Moravany učinil,
nedá se snadno vypsati, kdož ale Vídeň
zná, kam již před 50 lety ročně kolik
set chlapců a děvčat pro další zaopatření
se ubíralo a kdož uváží, v jaké du- %
chovní a obyčejně itělesné bídě tito ve
městě takém se nalezají, dovede náležitě
posouditi i oceniti činnost P. Petráka.
České' učenníky a tovaryše, české dě
večky z celého města v den Boží do
chrámu Páně svolávat, u jich mistrů se

'přimlouvať, aby svěřence své na kře
sťanská cvičení a na služby Boží dovo—

lovali, tisícerá přání a prosby těchto
Čecháčkův vyslýchat, v mnohých ne
snázích a bezprávích se jich zastávat a
mnohé jiné věci, to vše svědčí 0 ne
smírných zásluhách P. Petráka a vůbec
kongregace Redemptoristů, jež tito o
česko-slovanský národ ve Vídni si vy
dobyli. Dnes ledakdos o tento řád se
otře a všechny možné i nemožné věci
zlé jim vyčítá, však jediný muž z nich
pro národ český více učinil, nežli dnes
celéspolky.Černý nevděkjest dnes údělem
katolických kněží se strany liberálů. Čas
svrchovaný, aby lid náš konečně se
dozvěděl, čím kongregace Redemptorístů
národu českému jest. P. Petrák knězem
byl neobyčejně horlivým, kázal s takovým
apoštolským ohněm, jako by v úmyslu
měl všechny Čechy ve Vídni do boje
proti nevěřícím rozplameniti. O jeho
neohroženosti svědčí rok 1848. Tehdy,
jak známo, kongregace z Vídně byla
vypovězena a násilně vyvedena. Náš
milý Petrák ale ihned zase vrátil se,
neboje se ani dost málo, že by některý
z povstalců jej zabiti mohl. Petrák první
missionářskou knížku pro Čechy sepsal.
Pravda spisovatelem nebyl, avšak knížka
jeho i se všemi mluvnickými chybami
zdrojem spásy byla tisícům. Pisatel těchto
řádků sám nejednou se přesvědčil, v jaké
úctě lid náš modlící knížku tuto choval,



—346—

u větší zajisté, nežli tu i onu čistým a
vymydleným slohem sepsanou. Zemřel
teprve před několika lety. Odpočívá
v Eggenburku. Mnohý stařec a stařena,
kteříž z Vídně do vlasti opět se vrátili,
dnes ještě se slzami vděčnosti na P.
Petráka vzpomínají. Vedle Petráka česky
kázal P. Leo Michálek, spolužák a přítel ,
Petrákův od mladosti. Když Petrák
sloužil svoji první mši svatou, dostalo
_seMichálkovi cti býti hostem u stolu,
u něhož seděl Hofbauer. Madlener

měl tehdy primiční kázaní.
ujímal se české siroty se vší horlivostí,
ač ne dlouho. Bylt' jakožto rector poslán
do Innomostí. Však vletech padesátých
shledáváme se s ním opět v Praze. Bo—
liužel zemřel již po roce. (1857.) Odpo
čívá na Vyšehradě.

Již to, co svrchu o kongregaci Re
demptoristů bylo pověděno, dokazuje, že
dílo sv. Alfonsa, jak liberálové lidu
namluviti chtějí, není cizorodým, nýbrž,
že kongregace jeho jest tělo z našeho
českého těla a krví z naší české krve,
ba že vlastně kongregace tato štěpena
byla českými vruby. Redemptoristé tudíž

I Michálek i

s českým kmenem- tak dobře srostli, ;
jako srostly některé starší řády. Tato
pravda vysvítati bude i z dalšího líčení
o tom, kterak kongregace V Čechách a
na Moravě zdárně působila. První žáci
Hofbauerovy z Čech stali se v jistém
rozumu volavkami mnohých jiných. Mělťj
Hofbauer onen dar, či výsadu svatých,
že prvním pohledem k sobě poutal mla
díky, jichžto Bůh povoláním ku stavu .
kněžskému obdařil. V seznamu kněží,
jižto před r. 1848. v kongregaci ve Vídni
působili, nalezáme' většinu Čechů. Tuto
též několikřádkůvěnovatimusímejinému
krajanu. Zvláštní jsou cesty Boží, jež
člověka ku spáse vedou.

Brzy po Zařízení kongregace ve
Vídni připutoval do rakouské metropole

do Vídně za tím účelem, vstoupiti do
Joseíinum a státi se lékařem. Tímto
směrem braly se myšlénky nadějného
mladíka; o znamenitém, hledaném lékaři
blouznil jinoch po ulicích města se pro—
cházející a vedle zvyků všech nováčků
sem a tam se dívající. I přišel krok za
krokem, nevěda ani jak, k jednomu ko
stelu. Zde slyšel kázati. Vkročil. Nalezal
se ve chrámu Matky Boží na břehu. Co
slyšel, jímalo neobyčejně duši jeho. I bu
dova chrámová činila na něho zvláštní

dojem. Pojednou cítil, že úmysl, státi se
lékařem, jest otřesen. Touha státi se
knězem, státi se Redemptoristou, vyháněla
mu z mysle všechnu předešlou chuť po
lékařství. V kiátké době na to byl již
novicemv řádu. P. František VVohlmann,
tak jmenoval se mladík, čítal se mezi
nejlepší a nejzdatnější členy kongregace.
Kazatelem i misionářem byl výtečným.
Po několik let působil též v Praze.
Zemřel na Moravě v Litovli. Bůh zkoušel

jej nesmírnými bolestmi. Pohnutlivýi
ko'rmutlivý pohled býval na něho, když
v bolestech polo stoje, polo sedě s holi
v jedné a růženec v druhé ruce se
modlíval.

Po Hofbauerovi a Madlenerovi vy
* nikal v kongregaci Antonín Mastalí'ř,

narozený v Muncyfai, dne 24. ledna 1807,
profesorem dne 6. ledna 1829, vysvěcen
r. 1831, pohřben na Vyšehradě dne 23.
března 1874. Jméno Mastalíře známo

bylo a dosud po širé Moravě 1v Čechách
a myslíme, že nebylo jména populár
nějšího a vítanějšího. Při vyslovení tohoto

" jména dosud srdce mnohých se zachVějí.

, askese.

Mastaliř mužem byl modlitby a
Bylť rozeným misionářem. Ja

kožto 211etý jinoch vstoupil do kongre
gace. V Manterách ve Štýrsku konal
svá studie, kdež i plných 20 let pobyl.
Za tento dlouhý čas vzdělal a připravil
se na misionářského výtečnika', pravého

mladistvý filosof — z Netolic. Přišelť ? velikána. Ačkolivexegetoubylvýborným,
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biblické řeči znal dobře a v kongregaci
zastával postupně skoro všechny úřady,
nikdo neslyšel jej byt' jen slovem honositi
se vědomostini nebo schopnostmi. I při
tomto velice zbožném, přímo svatém
muži, pozorovati jest, jakých prostředkův
prozřetelnosť Boží užila, aby jej národu
českému získala,. Mnoholetým zdržováním

se mezi Němci Mastalíř mateřštinu svoji
v té míře pozapomněl, že mluvnicky
správně kázati neuměl. Opět ta jistá,
nahoda hrála iv životě jeho zvláštní
roli. Mastalíř dvakráte Zlámal si nohu.

Musilť mnoho neděl při zdravém těle
ležeti. Nalezalť se tehdy 11věku pokro
čilém. Mastalíř znaje dobře nedostatky
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své v řeči české, chopil se horlivě české
mluvnice a leže studoval skloňování slov

a časoslov své mateřštiny a cvičil se
v obratech řečnických. Takto stal se
z Mastalíře řečník obratný, nezdolatelný
svému milému národu.

Jakožto misionář vystoupil Mastalíř
vlastně teprv po roce 1848. Všechen
jeho život předešlý zdál se býti pouhou,
přípravou k velikému dilu, jež v Čechách

„Škola B. s. P.“ 1882.
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Ctih. sluha. Páně P. Klement Hofbauer.
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vykonati měl. Byv co představený do
Prahy přesazen, rozvinul po vlasti naší
nesmírnou misionářkou činnost. Z města
do města chodil a ode vsi ke vsi, se

svojí malou četou jako vojevůdce, jenž
si umínil, království si vydobytí. Přes
tři sta konal v Čechách misií a du
chovních cvičeni. V tomto dílu svém

byl Mastalíř neunavným. Kněží naši,
kteří jej kázati slyšeli, ujistují, že Mastalíř

2.3
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měl ten dar neobyčejný: lidu svaté
pravdy víry pochopitelně, jak se říká

hmatavě, vykládati. O ,)ín kázal, to
uměl až do nejmenších “podrobností roze
brati a činil to s takým důrazem, že
srdce posluchačů unášel, ba zdrcoval.
Mastalíře, jakožto kazatele, jak se říká
pomástí, či z konCeptu vytrhnoutí, nebylo
možná. Kdesi musil pro množství lidu
kázati pod širým nebem. Kázal před
vystavenou nejsvětější Svátosti oltářní
o předmětuobvyklém: odprošování.
Dojem kázaní byl úchvatný. Zástupové
lítostí zdrceni padali před velebnou _
Svátosti na kolena, v tom na silnici, ;
která tudy vedla, ozve se — buben.
Vojáci s důstojníkem v čele konali tudy
svůj pochod. Kterak si ted' poradit? i
Přestati kázat a čekat, až by odtáhli, ?
a takto 0 všechen dojem řeči své se
připraviti, Mastalíři se nechtělo. Dů
stojníka požádat, aby se _svým bubnem
přestal, bylo nemálo kritické, mohloť
vyvolati nedorozumněni. V oné době
byli důstojníci z horka nakvašeni. Habt
Acht! —- komandoval s kazatelny, ——

zum Gebet! — Důstojník bezpochyby '
že uměl rozpaky kazatele uvážiti, poručil
vojínům se zastaviti a Nejsvětějšímui
vojenskou poctu vzdáti. Dojem tohoto
intermezza na lid byl veliký. Kněží
Mastalířem byli nadšeni. V Praze potkal
kdysi jeden kněz se studujícím po mostě
Karlově jda Mastalíře, kterýž na straně
protější odkudsi šel. — Neviděl-li si
dosud svatého, tedy zde se na něho
podívej! — V také úctě měli kněží
Mastaliře. Jeho misionářská horlivost

byla neunavna i tehdy, když tělo již
sláblo. Zemřel jako bojovník s mečem
v rukouýNa misiiv Pusté Kamenici
bylo na něm znáti, že tělesný organismus
ustavičným a nesmírným nárokům ducha
nemůže více vyhověti. Slabé tělo sklesle
pod tíží neúmorného ducha. Na smrť
zemdlen, zmořenz Pusté Kamenice _

odjel do Kladna „svým bratřím“ jak
pravil ku pomoci. Přijel tam jak „se
říká, více mrtvý, nežli živý. Ve faře
bylo mu přes 15 schodů stoupati. Nemohl
již, neměl dechu. Avšak ani slovem
nezasteskl si, že mu je zle. Byla to jeho
poslední misie. Kázal sice ještě dvakráte
doma v Praze, svatý oheň z něho ještě
dvakráte vzplanul, načež zhasnul, aby
na onom světě věčným světlem zářil.
Zemřel po delší trapné nemoci dne
23. března 1874. V této nemoci osvěd

čoval se co světec. Byl vzorem trpělivosti,
vzorem i vděčnosti za každé sebe menší

mu posloužení.
Redemptoristé přišli na

Prahy dne 8. ledna 1856,
správu duchovní a zároveň i v e. k.
zemské trestnici u Václava. Od
1. února téhož roku až do dubna roku

1859 byl na Karlově superiorát, odtud
pak rektorát. V celku bývalo na Karlově
8 kněží a fráterů. První redemptoristé
zde byli P. Mastalíř a P. Graf, oba
Češi. P. Graf zemřel dne 21. srpna roku
1857. Dřive po kolik let vydatně působil
jako misionář v Turecku a jmenovitě
v Bulharsku.

Koncem r. 1859 k těmto dvěma

přibyli: Madlener, Hřebačka, Michálek,
Haklík, Machek, Ledinský a Zyka.

Kostel karlovský nalezal se v úplné
spustlosti, avšak horlivý praefekt kostela
P. Zyka vlastním namaháním a za pomocí
dárků provedl aspoň nejpotřebnější
opravu. Kromě toho vypomahali kněží
Redemptoristé ve všeobecné nemocnici,
v trestnici a některých klášteřích.

Dne 4. prosince 1860 odebrali se
z Karlova P. Zyka a P. Vítek na sv.
Horu, aby tam zavedli kongregaci. Když
na Karlově nový správce duchovní byl
ustanoven, přesídlili Redemptoristé na
Malou Stranu ke sv.. Kajetánu, odkudž
kromě domácích služeb Božích po českých
vlastech skoro po celý rok konají se

Karlov do

přijali zde

SV.
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misie. P. Zyka prvním byl na sv. Hoře
rektorem. Zemřel 16. září 1876 ve stáří
73 roky, z nichžto skoro 50 v kongregaci
ztrávil. Narozen byl v Pacově v Čechách.
Lidé, Češi i Němci, znali a ctili jej
co horlivého misionáře a bratři jeho
milovali jej pro jeho pokoru a trpělivost
v dlouhé těžké nemoci.

Roku 1863 v prosinci měli Redem
ptoristé českou misii v Karlíně. V únoru
a březnu roku 186-1 konali dvě české

misie u sv. Štěpána a v Týně a dvě

! jeho je řeholnicí. Haklík náhle skonal

německé: u bl. P. M. Vítězné a u kři- ,

žovníků. Téhož roku v červenci byla Ě
misie u sv. Jindřicha. Roku
sv. Tomáše.

Na Vyšehradě pochováni jsou Redem
ptoristé dříve již spomenutí: P. Mastalíř
a Madlener, pak P. Hřebačka, zemřel
3. února. 1860; P. Michálek, zemřel
7. března 1857; P. Haklík, zemřel
1. července 1862; P. Ledinský, zemřel
14. března 1865 a P. Machek, zemřel
25. prosince 1875.

Z těchto, pokud skrovné paměti
se zachovaly, zmíníme se především 0
P. Michálkovi. Nepozorovalo se na něm
nikdy hněvu, neb rozjitřenosti. Pouhým
pohledem na něho i jiní bývali pov—

1865 u :

zbuzeni k mírnosti. Jeho tichá odevzdanosť !

do .vůle Boží zvláště vynikala r. 1848.
Zil v kongregaci 36 let, byl vícekráte ,
rektorem, jednou provinciálem. Ve zpo
vědnici býval neunavným, misie a navště
vování nemocných bylo jeho nejmilejším
zaměstnáním.

P. Hřebačka, Moravan, jenž
zemřel v 51. roce svého věku, stal se rek
torem na Karlově r. 1859, konal mnoho
missií, snad i proto záhy zemřel.

P. Haklík, dr. _ňlosofie
druhdy učitelem ve Vídni na ústavu
Klinkovstrómském. Byl jako
vdovec studovalvbohosloví a vstoupil do
kongregace. Syn jeho stal se též redem

ženat,

býval

ptoristou, zemřel ale co klerik. Dcera ?

vrátiv se z výpomoci na sv. Hoře. Na
cestě k nemocnému byl zachvácen smrtí.

P. Machek, narozen 1802 v Pou—
chově, studoval v Litomyšli. Theologická
studia konal ve Lvově. Dne 28. března

1828 složil profes, r. 1830 na kněžství
vysvěcen. Byí několikráte představeným.
Po r. 1848, když Redemptoristé opět
započali život společný, pohrdnuv mno
hými výhodami na svobodě, navrátil se
věren slibů svých opět do lůna kon
gregace. Po mnoha let působil v Ra
kousích, na Karlově a u sv. Kajetána.
Mimo horlivé práce v trestnici a jinde
konal 115 misií, v Čechách, na Moravě
a jinde.

P. Ledinský přes 20 let pracoval
v Tyrolsku. Vydobyl si tam velikých
zásluh o Čechy, kteříž tam na dráze
tehdy pracovali.

Mimo Prahu a sv. Horu má kon

gregace v Čechách ještě třetí dům:
Koevířov v diccési královéhradecké.

Založen byl vlastně nejdříve, totiž roku
1855 a sice za přičiněním horlivého
Antonína Kukly, faráře tamtéž. Počátky
této kongregace byly dosti nesnadné,
jelikož mnozí tehdy proti Redemptoristům
poštváni jsouce, všemožných prostředků
užívali, aby do Čech zavedeni nebyli.
Dnes ovšem věci valně se změnily.
Vůkolní obyvatelstvo samo nahlíží veliký
duchovní prospěch misii. Z počátku byl
Koevířov pouze hospicem, na rektorát
povýšen roku 1871., kdež dříve jme
novaný P. Václav Zyka prvním rek
torem se stal.

V Koevířově v Pánu odpočívají:
P. Matěj Graf, rodilý z Jevíčka na Mo—
ravě. Jemu svěřena byla stavba misio
nářského domu zde. Zakusil při tom
mnohých ůkorů a trpkostí od předsta
vených obcí, kteříž usídlení Redemptoristů
překaziti chtěli. Mimo toho chybělo časem
i peněz i staviva, kteréž nikdo nechtěl
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dovážetixP. Graf však na vyšší pomoc
spoléhaje, dílo započaté dokonal. Odpočívá
V domě, jejž sám zbudoval ke cti a slávě
Boží. Zemřel dne 20. srpna r. 1857.

Dne 8. března r. 1866 zemřel zde

P. Matouš Valeček a sice na zpáteční
cestě ze Svitavy náhle, 53 roků stár.
Rodem byl Moravan. Na misiích kromě
kázaní vyznačoval se neunavným zpo
vídáním. Jeho vděční zpovídanci postavili
mu na hrob kříž.

Dne 9. listopadu r. 1876 zemřel
zde P. Jakub Havel, narozen v Radiči

tento působil prvé 9 let ve správě du—
chovní, načež roku 1841. do kongregace

Evstoupil. Po 20 let byl misionářem. Kázal
a zpovídal více jak na 200 inisiích.

v Čechách. Jeho strýc arcibiskup Pištěk ?
ve Lvově na kněžství jej posvětil, načež
několik let v duchovní správě v Polsku
a potom v diecési pražské pracovav,
roku 1862 vstoupil do kongregace. Od i
své profese roku následujícího byl misi- _
onářem mezi Čechy a Němci ncunavně
činným. Na své poslední misii v 010
múcké diecési nastudiv se brzy na to
zemřel. Býval zvláštním ctitclem Matky
Boží, milovníkem chudoby, poslušnosti
a lásky bratrské.

Dne 9. ledna. r. 1881 pochován byl
zde P. František Brož, narozen v Kun
ccndorfu ve Slezsku, stár 73 roků. I

Kromě těchto konal často cvičení pro
kněze, řeholnice a vypomáhal v duchovní
správě. Všichni tito odpočívají na hřbi
tově ve zvláštním oddělení. Na hrobích

jejich často modlí se lidé, jichžto nikdo
nezná. Nejedna slza skropí jich rovy
ve zbožné upomíncc, že nesmrtelné duše
kajících slovem Božím nebo zpovídáním
z otroctví hříchů vysvobodili. Misionář
nerozdává jmění, o jeho pozůstalosť
dědicové se netahají a přece jich rovy
v Kocvířově času letního rukama často

neznámýma se zdobí.
Na sv. Hoře zemřel dosud toliko

jeden frater laik.
Těmto velectihodným kněžím, jež

mnohý našich čtenářů zajisté znal, ná
sledovali mladší horliví mužové ve práci

' apoštolské po našich vlastech, kde podnes
neunavně rozsívají símě pravdy a léčí
rány duševní sv. svátostmi. Hospodin
zachovejž je a celý řád Redemptoristů a
žehnejž mu ku blahu národa i církve!

Ustav sv. 'losafata, mučeníka, po všem světě.
Podává. Ant. Iřcjzek T. J.tu,;

hšcjsou tomu ještě 2 leta, co nás
katolíky celého světa, zvláště

' ale katolíky Slovany obdařiti
" - račll sv Otec nás Lev XIII. velikou

. milostí prokázanou tím, že slavnost
sv; apoštolů slovanských Cyrilla

a Methoděje po všem světě odbývati
kdežto dříve na kraje pouze'zařídil,

slovanské obmezena bývala. Uznali Slo
vané katolíci dobrodiní toto a těšili se

všichni i nekatolíci s námi z lásky jeho
otecké k nám Slovanům osvědčené. Ona
Cyrillo-Methodějská pouť do Říma ze

všech krajů slovanských, po tu chvíli
; nevídaný objevvdějinách na díků vzdání

za dobrodiní tak významné, ostane na
vždy zaznamenáno v dějinách vlasti
našich a veškeré církve sv.

Opět se roznáší radostná nám zpráva
z Říma, sv. Otce Lva XIII. zajisté
hodna, zvěstující, že 4 mužové sv. až
posud na část kat. církve v úctě své
obmezcní, mají se těšiti z úcty své “po
všem světě. Jsouť prý sv. Cyrill Ale
xandrinský a sv. Cyrill Jerusalémský,
oba výteční učitelé církevní, ve směru
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jmenovitě katechetickém, sv. Justin mu
čeník. známý co velký filosof a věhlasný
apologeta 2. věku po Kristu, a 4. jest
arcibiskup polocký, Slovan, Rusín, sv.
Josafat Kuncevič, jenžprovíru sv.
zemřel jako mučenik, zavražděn jsa od ;

' jelikož si jej vyvolili za svého lavníkarozkolných bratří svých.*)
Jeden každý z nich by zasluhoval

o sobě i ve směru našeho času zvláštní

úvahu a naše s ním obeznámeni, my
však přede všemi pozornosti věnujeme
sv. Josafatu Kuncevičovi, který nám
v mnohém ohledu jest nejbližší.

Josafat Kuncevič narodil se ve

Vladimíři, městě vojvodství volyňského.
Volyň nazývalo se druhdy území Vo
lyňanů, plemene Slovanů východních,
potom ruských, osedlého kolem hradu
Volyně u vtoku Hučvy do Buhu. Za '
ruského Nestora, tudíž v 11. století, :
zaujalo jméno Volyň téžBužany a Dulčby,
tak že se vztahovalo na větší část“ny
nější gubernie volyňské na Rusi. R. 988
založil zde na blízku řeky Buhu kníže
Vladimír město Vladimíř, jež se stalo
stolicí údělného knížetství Vladimírského.

Na konci 12. století opanoval Vladimírský
kníže Roman Halič, a tak se vztahovalo
panství jeho na celou Volyň a Halič,

'z čehož se časem v první polovici 14.
století dostala Volyň k Litvě a s unií
lubelskou r. 1569 k říši polské, kde
učiněno podle tehdejšího způsobu z Vo
lyně vojvodství volyňské s užívajícím
úřadním jazykem ruským. —

*) Roku 1878 vydal Dr. Julian Pclcsz, me

Otec Josafatův, Gabriel Kunceviě
nebyl, jak Naučný Slovník praví, ševcem,
alebrž pocházel ze šlechty litevské,
který však jsa schudlým obchodu se
věnoval. Že byl ctěn a vážen po celém
městě Vladimířském, lze z toho souditi,

t. j. do výboru rady městské. Narodil
se r. 1580 a rodičové dali mu na křtu sv.

jméno Jan. Od maličkosti bylo na něm
znamenati neobyčejnou náchylnost k mo—
dlitbě. Jako malý klouček vyhledával již
samotu, v leckterěm koutku doma se
modlíval a ještě lépe tomu rozuměl
ve chrámu Paně. Oltaře si stavěti a na

kněze si hráti, bylo mu potěšením.
Napotom jej poslali rodičové do Vilna,

by pro obchod se vzdělal, časem otci
v živobytí pomáhal a jednou jeho na
stupcem se stal. ——Než malý Jan nemohl
se nikterak knih duchovních vzdáti;
všaký čas volný věnoval modlitbě a
čtení knih duchovních a návštěvě chrámu.

Než takové počínání nechtělo se líbiti
pánu, u něhož se tehdy zdržoval. A Jacek
Popovič, tak sloul obchodník, u něhož
se učil, domlouval mu nejednou, že
z něho jak živ obchodník nebude, jestliže
na dále podobně jednati obmýšlí. Od té
doby . . . . se měl Jan v obchodě tím
horlivěji a vykonával ještě zevrubněji
povinnosti své: v tom si však nijak

Špřekažeti nedal, by nesměl pěstovati
zbožnost a obcovati co nejčastěji služ—

l bám Božím.

tropolitní konsistoře ve Lvově rada a ředitel :
semináře řecko-katolického ve Vídni, knihu, vele
významnou, již obsah jest: historický vývin sjed
nocení rusínské církve s Římem, nápis: Geschichte
der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von
den šiltesten Zeiten bis auf (l. Gegenwart v. Dr.
Julian Pelesz. \Vien 1878 I. Band, 1880 II.
Band. Kniha tato obsahuje mnoho nového dle 3
pramenu mužem učeným spracovaněho, a pro nás ;
Slovany a kat. církev vůbec předůležite'ho.
tou příčinou zasluhuje dílo toto ve svém oboru
nové, aby bylo nejen čteno nýbrž velkou pílí
studováno a všady rozšířeno, kde pro vědy a
zvláště dějiny církevní a dějiny jmenovitě slo
vanské se zájmy budí aneb již probuzeny jsou.

Za'

Dokud byl doma ve Vladimíři, malo
kdy co slyšel o náboženských sporech
a půtkách, které tehdy hrozné bývaly
mezi katolíky a rozkolníky v krajích
tamních a mimo to i mezi katolíky
samými, obřadů totiž latinských a řecko
slovanskýeh; za to tím více se dověděl
přijda do Vilna o rozepřích náboženských,
a bez mala byli by jej, jinocha nezku
šeného, vlakali rozkolniei do svých tenat.
— Teprve r. 1599, jsa 19tiletý jinoeh,
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zpozoroval, jak ukrutně a nespravedlivě
se mají občané vilenští rozkolní ku svým
občanům katolickým; i pojat jest proto ;
horlivostí neuhasitelnou a odporem veli
kým proti rozkolu. Mimo to býval mu
nejoblíbenější kostel nejsv Trojice, kde
se v uprázdněná chvíli iiejříději zdržoval,
a právě zde bylo středisko pro unii*)
řecko-slovanskou v tomto městě.
Konečně obcování s Petrem Arkudem,
hlavním bojovníkem za unii proti roz
kolným ve Vilně, posvítilo mu v jedné
obtíží a temnosti na pravdu, tak že se
stal horlivým a spolehlivým přívržencem
unie, ba i tenkráte již bojovníkem udat
ným pro řecko-katolickou církev. Veli
kého vlivu na potomní život jeho mělo
Tovaryštvo Ježíšovo, které r. 1570 bi
skupem vilenským Protasevičem na
ochranu a obranu víry sv. povoláno
jsouc mělo ve Vílně kolej se školami &
chrám, v němž se k lidu kázalo a služby
Boží konaly. Dva Otcové téhož Tova.
ryšstva zvláště, P. Valentin Groza Fabrici
a P. Řehoř Gruzevski, jimž se svěřoval
se vším, co myslil & po čem toužil,
působili neobyčejně na šlechetného a
obětavého Kuneeviče. Jeho přáním bylo

Uslyšev pán jeho, co zamýšlí, snažil
se, jakkolivěk mohl, vyrušiti mysl z ta
kových snah a to tím více, .poněvadž
chtěl Jan nejen od něho vystoupiti a
stavu duchovnímu se věnovati, nýbrž
úplně světu výhost dáti a do řeholy
vstoupiti. Tuť se teprve okázalo, jakou
láskou lnul Jacek Popovič k chovanci
svému. Zrazoval, domlouval, sliboval, jsa

: bezdětek, že mu vše jmění své poručí

odjakživa vstoupiti do stavu duchovního ; ;
že mu rádcové v jeho životě neodpírali, ;
alebrž uznavše, že pravé povolání má,
tím více jej podporovali, vždyť jinak
ani s dobrým svědomím jednati nesměli.
A od té chvíle se již ani Jan povoláním
svým netajil.

' o . ' o o |

*) Znamé je mnohým jmeno ume, jež dí
tolik co spojení, sjednocení, jednot-a. Na poli
církevním znamená unie jednotu s církví kato
lickou u oněch národů, kteří mají své obřady a
svůj jazyk církevní bud' řecký bud' slovanský;
avšak s církví katol. jsou sjednoceni u jednom
vyznání sv. víry a s jednou viditelnou hlavou,
papežem v Římě. Oproti unii jest schisma, rozkol.
Sem patří, co mají též svůj jazyk církevní bud'
řecký bud' slovanský, ale od církve katolické
odštěpení jsou. Nyní ovšem nemají ani snešení
sv. viry s kat. církví totožné; však hlavnč slovou
sehismatiky, rozkolníky pro odpor, který mají ve
vzdorovitosti své k viditelné hlavě církve sv.,
totiž k sv. Otci. '

a dědicem veškeré pozůstalosti učiní;
než Kuncevič setrvav při svém zámyslu
opustil svého pána a rozloučiv se s rodiči
představil se tehdejšímu, pro své zásluhy
o církev sv. věhlasnému arcibiskupovi
vílenskému, Adamu Hipatiu Pociej-ovi,
který poznav povolání jeho s radostí jej
do řádu sv. Basilia přijal a v klášteře
vilenském u nejsv. Trojice mu místo vy

kázal. Když jej obláčel v řeholní roucho
a udílel mu r. 1604 řeholní jméno Jo
safat, netušil asi, koho v jinochu hodném
přijímá, jakým sloupem církve řecko
katolické jednou bude, že skrze něho
oživne bývalý duch svatosti v řádu
Basilianů, že v jeho žilách koluje krev
mučenícka a jeho jméno oslavovati se
bude po celém světě. _

Celý řád basilejský nebyl tehdáž
právě v nejlepší pověsti a také jí neza
sluhoval. Na jaký ráz života se dal Jan
Kuncevič, jenž slove nyní J osafat? Milost“
Boží byla s ním; on ale jsa milosti Boží
věren přijímal světlo shůry „svítící mu
na cestu života, a neohlížeje se po jiných
plnil co nejvěrněji vše, cokoliv na něm
Bůh žádal, a tím se stalo, že byl sám
vzorným řeholníkem a velmi mnoho přispěl
k obnově druhdy tak proslaveného řádu
sv. Basilia, otce církevního, jenž tolik
po celém Východě působil.

Nejprve začal sám sebou v doko
nalosti křesťanské se cvičiti. Obdržev
za příbytek jízbičku na. blízku chrámu
nejsv. Trojice, kterou si tak zamiloval,
že jí neopouštěl leda maje jíti do chrámu
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nebo společné jídelny, trávil celé dni ano
i části nocí střídavě na modlitbách a

studiích bohomluvných. Neušlo mu, co

byljiž ve světě pozoroval, že Duch sv.
při čtení a studiu jistých knih zřejměji
nežli kdy jindy mluviva do duše. A za
takové měl knihy .církevni pro služby
Boží ustanovené. Z těch se rád modlíval,

a lvovského se roztrušují.“ Ve spise „o
křtu sv. Vladimíra“ poukazuje na to,
že církev rusínská nebyla původně roz
kolnou, alebrž katolickou. Mimo to psal,

' jaký duch ma vládnouti v domech ře—

v nich nejen čítával ale i vší pílí zkoušel ;
jich obsah a zaznamenával vše, co se
mu vidělo býti důležito. A divná včc,
čemu se z těchto knih obřadnich v církvi

řecko-katolické naučil, stalo se mu v brzce
nejvitanějši zbraní proti rozkolníkům,
kterým z jejich knih vlastních dokazoval,
jak nesprávně a nedůslcdně myslí a
jednají a jinak se v chrámech modlí.
Mimo modlitbu a studie bohomluvné
cvičil se v životě asketickém veda život

přísný a častými posty, sebe mrskáním
a žiněným rouchem trýznil tělo své a
krotil nezřízené žádosti.

Ačkoliv jej nebylo vídati po třídách
vilenských a naslouchati řečemlidí kolem
jdoucích, aniž navštěvoval společnosti
světské, kde se přetřepávají otázky běžné, :
věděl dobře, jaký ruch po městě vilen- i
ském a jmenovitě jaký ruch nábožen
ského života tam vládl, která strana
zdali katolická neb rozkolná mívá vrch,
a proto ihned z počátku stala se hor
livájeho modlitba modlitbouapo- i
štolskou. Vysílal své vzdechy k Bohu
za obrat Slovanů nekatolických a studie
jeho brala rovněž směr
praktický a" apoštolský. Spisy odpůrcův i
unie řecko—katolické, jichž rok co rok
jak ve Vilně tak ve Lvově drahně vy
cházelo, sobě obstarával a proštudovav
jc poznával hlavni bludy jejich; načež
neotálel ráz na ráz odrážeti útoky vy- ,
dáváním

náboženství poučných. Mezi jinými vydal :
„o zfalšování knih slovanských odpůrci
metropolitovými a o bludech, které
tiskem bratrstev vilenského, ostrogského :

spisů o pravdě katolického :

holních a jaké jich povinnosti, též o
významu a důležitosti bezženství kněž
ského čili coelibátu. Vida, že se nedostává
stručného katechismu pro lid doma a
děti ve škole, sepsal kratičký ale výtečně
seřaděný katechismus o nejdůležitějších
pravdách náboženských. R. 1877. byl
nově v jazyku bulharském v Cařihradě
vydán a po Bulharsku a všech zemích
jihoslovanských rozšířen. Nejedná sporná
otázka mezi katolíky a nekatoliky byla
od něho spracována a do tisku dána,
aby úvahou výroku katolického stojícího
naproti výroku nekatolickému, tímjasněji
pravda odůvodněná se objevila a za
takovou uznána byla. „Viděl jsem“, tak
píše o něm Jakob Suša, tehdejší biskup
chelmský, jenž první latinský životopis
r. 1645 v Římě vydal a mučenickou jeho
smrť vylíčil, „na své oči spisy od něho
v jazyku slovanském vydané jednající
o předmětech u rozkolniků sporných“

Ejhle takový byl život řeholní sv.
Josafata v prvních letech, dokud jej
Hospodin nepovolal doveřejnosti. Bohužel,
že jeho spisy nazvíce jsou zmařeny!
Jako tehdy i nyní by mnohým posvítily
na pravdu, která jediné v katolické církvi

: jest, a nejeden bloudící bratr náš na
víc a více' Východě pojat milostí Boží a dojat čtením

důvodů rázných stran sv. víry navrátil
by se do ovčince pravého, kde Ježíš
Kristus sám je pastýřem, jenž vodí na
pastvu dobrou ovečky své a viditelná
hlava cirkve sv., náměstek J cžíše Krista,
sv. Otec v Římě, má klíče ovčince jeho.
Nezapomínejmc na modlitbách za návrat
bratři našich, „_ Slovanů na jihu a'vý
chodě, do lůna církve sv., jak nás k tomu
tolikráte již vybízel a vybízí sv. Otec
náš Lev XIII. (Pokračování)

-—-_.—_-——-—-——u—.,_„_ ...—„__ť.
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Znej též zákon Pána svého:

Zavři ústa -— otevř ruku, —

V nejkrásnějším zavzní zvuku,
Když jsi mlčky svému lidu
Stíral slzy — mii-nil bídu.

(Z „Upřiumých slov“ li. llatčjky.)W

?ffg
ginu zasvěť ŽlVOtcelý! —

Málo mluv --—-však konej více

Úkol jeden zvol si smělý,

Mil by vedlo na tisíce; —

Nechť pak hrozí moře žití

Vzteky vln necht“ meta v tváři ——

Pamatuj, že z trnů kvítí

Z bídy milost Boží září . . .
A V tom velkém srdce tluku —

Zavři ústa — otcvř ruku.

V dobro Tvé před soudem Páně

Jenom v Kristu mluví činy —_—

Ty Tě vedou k ncbes bráně,

Ty Tvé mažou hříšné viny;

A tak více skutek strojí
Než-li slova marná, dlouha —

Modlitba buď tou Tvou zbrojí,
Dílo ale -—-láska pouhá! —

Za pravdu pak snášet muku,
V nejkrásnějším zavzní

zvuku...

Více rukou, nežli slovy! —

Miluj bratra jako sebe! — . Budiž Tvoje _žitímheslo! —

Tělo jeho ochraň zlého — Kam máš plouť -— to láska poví,

Duši jeho stroj pak nebe! — ; Skutek pak—bud' Tvoje heslo! —

Nemysli snad: tito chudí — ! Tak jen vpluješ v přístav míru,

Co mi do nich? — Jsou mi cizí! — 3 To je cesta v svatou říši! _

Zda Tě k věčnosti to budí, . Přátelé pak Tvojí víru

Když Tvá laska' hyne — mizí? . . . Takto v kámen hrobní vpíší:

Naděj Tvoje: Lásku v klidu, Hle! zde leží přítel lidu —
Když jsi mlčky svému lidu. -— Stíral slzy — mírnil bid-u! —
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Milodary božského Srdce Páně.

SvatýJ an, evandělista Páně, který po Wlarii Panně nejlépe znal Srdce
Jež' sovo a svědkem byl většiny skutků jeho, praví, že kdyby měl všechno sepsati,
co „ležíš učil a konal, ze bv nestačily knihy ani celého světa To samo platí v míře
daleko větší 0 činech lásky, které Pán Ježíls podnes koná, OVS(m více ve skrytě
a na vroucně prosby svých ctitelů. To zakouší tisícové a z nich podávají násle
dující do veřejnosti, k čemu se cítí zavázána slibem a vděčností.

Z okoli Brněnského. Dvě kůvzdánídošlanászKrálic zlielče,
sestry vzdávají díky Božskému Srdci zllradce E(a'áievé, zBrna děkují
Páně a neposkvrněnému Srdci Panny rodičové za šťastně odbytou zkoušku uči
\'larie a sv. Josefa za odváeení nebez- telskoujejich syna; z Příbora děkuje
pečnych nemocí. Slíbily, pakli se uz- ; jistá. matka za pomoc ve vícero záleži
draví, že to dají uveřejniti ve „Skole tostech; ',Popovie u Rajhradu děkují
B. S. P.“ a hle! obě se uzdravily za dve osoby za uzdravení, jehož dosáhly
nedlouho. : po 9denní pobožnosti k P. M. Lúrdské

Z Kounic děkuje vděčná dcera a užívání vody odtud.
za uzdravení matky na přímluvu P. Všechno totojest svědectvím pravdě,
M. Filipsdorfské, a. rovněž i mladého které učí církev katolická: Modlitba
muže. Taktéž oznamujíse odtud vyslyšení zkroušená a vytrvalá nebesa proráží a
modlitby u P. M. F. za uzdravení dítka P. Maria a ostatní svatí jsou velemocni
0d_ psotníku, za odstranění ošklivé vy- svou přímluvou u Boha a rádi nám ku
raženiny na obličeji. Podobná radostná dí- pomoci přicházejí, když je o to prosíme.

_ (Pokračování budoucnč.)

V měsíci prosinci
modlclnc se za lásku ]: jednotě.

%jíšj akovy a podobny úmysl uložili jsme již časteji členům apoštolátu modlitby
Š a nvní ještě znovu jej ukládáme na ustavičné vyzývání sv. Otec a
XV“ s donucením všelikých okolností strastnýeh. \šem téměř poutníkům, kteří
Ib ze všech krajin světa do Ríma putují ke hrobu sv. apoštolu a ke trůnu
'\ náměstka Kristova, k nohoum sv. Otce Lva XIII., všem klade sv. Otec na
' srdce jedno jediné: Sjednocujte se, spolčujte se. Abyste odrazilizu

řivé útoky nepřátel na město Boží, seřad'te se v jeden jediný šik, pod vedením
svých pastýřů, biskupů. A co tato ústa sv. Otce nám hlásají, toť jest jenom ozvěna
nejsv. Srdce Ježíšova, jenž skryt jest ve svatostánku, nepřestává se modliti za
své učeníky: „Aby byli jednol“

Dokonalé sjednocení, jaké žádá Spasitel pro své učeníky, pro_nás, jest
trojí: předně sjednocení duší vzhledem na jich posvěcení; pak jednota spolků co
do lásky a horlivosti; a. konečně jednota katolíků rozdílného dosud smýšlení, aby
úplně zvítězili na poli společenském, aby zájmy Krista Pána vítězství své slavily.
A svazek, jenž tuto tíuji jednotu váže, jest božské Srdce Páně; a nejmocnějším
proostředkem tuto jednotu mezi křesťany rozšířiti, jest rozšíření pravé pobožnosti
k božskému Srdci Páně.

V pobožnosti k božskému Srdci Páně nacházíme dokonalé spojení duší
vzhledem jich posvěcení. Božské Srdce Páně jest skutečně naše svatost, neboť
Ono nepřestává duše spravedlivě posilňovati a vzbuzovati, aby posvěcovaly všecka
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svá jednání. Následovati toho povzbuzení, sebe a všecky věci své Pánu Ježíši
obětovati, aj totj ravá pobožnosť k božskému Srdci Páně, toť pravá svatost. Nejsv.
Srdce jest každé duši původem svatosti a následovně všech pospolu poutem jednoty.
Ono dává všem duším milosti, a tyto zase mají všecka svá myšlení a jednání
jemu obětovati. Jako nejsv. Srdce Ježíše všem lášku svou věnuje, tak mají všecky
duše lásku svou jemu věnovati. A tedy láska božského Srdce jest tím poutem,
jež všecky duše vespolek váže. A tato láska pěstuje se„v zahrádce pobožnosti
k božskému Srdci Páně, a. tudíž mají všickni křesťané, jelikož mají povinnost
posvěcovati se, k tomuto ohnisku veškeré svatosti hleděti, všickni stejně pobožně
božské Srdce uetívati, mají býti „jedno srdce, jedna duše“. O tuto jednotu musíme
nyní prositi tak—'jako za jednotu spolků lásky a horlivosti.

Jednoty zvláště duchovní, ba iveřejné, katolické, jsou nad míru_důležité.
Jsou to dítky matky cirkve, majíce každá svůj cíl, jenž jest podroben jednomu
cíli hlavnímu, totiž slávě Boží a. spasení duší. Mezi všemi jednotami vyniká nejvíce
apoštolát modlitby či pobožnosť k božskému Srdci Páně. Jako ale jednotliví údové
jednotlivých spolků pracují za vytknutým cílem, tak mají všecky jednoty a
bratrstva praeovati za jedním hlavním cílem, jenž jest uctívání božského Srdce
Páně, či jinak řečeno sláva Boží a spasení duší. A budou-li všecky jednoty za tímto
hlavním cílem se nésti, tím snadněji dosáhne jednakaždá svého účelu, svého cíle.
Bohužel, že nyní členové jednot svého osobního účelu vyhledávají, a na ten hlavní
zapomínají, jak již sv. Pavel sobě naříkal: „Všiekni zajisté svých věcí hledají,
a ne těch, kteréž jsou Ježíše Krista“ (Filip. II. 21..) Kéž by ono sobectví vzalo
za své, a kéž by všickni pospolu, stejně jednoho vyhledávali cíle, uctu božského
Srdce Páně. Pak by místo řevnivosti, místo nesvornosti zavládla jedna jediná
jednota, proti kteléž marně byknepřátelé brojili.

Zbývá nám zmíniti se ještě o jednotě smýšlení, které je nyní tak“ různé.
Kolik hlav, tolik smyslů! .Zvláště na tomto poli vyvinují se ty největší různice,
ty největší boje mezi lidmi a tím právě trpí království Boží na zemi. Či snad
není tomu tak? _Jestlibezbožnost panuje, jestli pekelné mocnosti podvraeí veškerý
řád, jestli chtějí nepřátelé poslední stopy křestanstva vyhladiti: toť zajisté jest
vinou naší, a bude ještě hůře, jestli se nespojíme vjeden jediný voj, jestli
nebudeme všickni státi jako neprolomná zed. Však to dobře vidí sv. Otec a proto
klade nám všem na srdce jednomyslnost, jednotu, společnost jednu, slovy, jež
pronesl ku poutníkům francouzským asi takto: „V nynější hrůzoplodné době,
nastává vám, drazí synové, veliká povinnost, bdíti nad blahem vlasti a rozohniti
dvojnásobně horlivost a činnost vaši vzhledem hájení práv Božích. Abyste však
tím snadněji tuto povinnost konati mohli, potřebí jest především jednoty bratrské
všech hodných katolíků. Čím více svět rozchází se v myšlení svém, tím více mají

katolíci býti jedno. Mají zjevně, statně a vytrvale bojovati proti Všemu zlému.“Tak mluvil náměstek Kristův!

Jestliže všickni křesťané ujmou se zájmův Ježíše Krista, jestliže, opustivše
neznabožství a všelikou vzpouru, v jedno se všichni spojí, pak bude veliká záruka
práv Božích a lidských, pak nebude těžko uvesti pravý řád křesťanský. „Hledejmo
prvé království Božího a spravedlnosti jeho a všecko ostatní bude nám přidám.“
Tot úmysl tohoto měsíce. Na tento úmysl velikého dosahu modleme se vroucně.
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Apoštolát modlitby čili společnost přátel Ježíše Krista.

“Fa—“= www—A335;0 Měsíc prosinec 1.P. 1882. 
Za.lásku k jednotě.

; O Ježíši! skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě!
jvšecky modlitby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi úmysly, ve:
:kterých se ustavičně na oltáři obětujcš. — Obzvláště je obětují za
?dosažení úplné jednoty všech Tvých ctitelů. O Ježíši, jenž tak vroucně
_lpotéto jednotě toužíš, pomoz nám ji víc a více upevňovati tím, že Tvým,
fzájmům obětuieme všecky zájmy lidské, které nás rozdělují. Amen.l
i Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našehol
Ésv. Otce papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež c'řrkev, říšií
Šrakouskou a vlasť naši česko-moravskou! l

0 přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
y Sv. Michale arehanděle, sv. Josefe, svatí Cyrille a Methode,
lorodujte za nás!

Dne Obzvláště ale odporuěuje se:

. Sv. Elzlqía, bslqp. 695: Úcta, důvěra a láska B. Srdce Páně.
Sťastné zahájení sv. Cyrillo-Methodějské záložny. Za dar mo
dlitby rozjímavé. Dar trpělivosti. Pomoc v těžké nasnázi.

.. Sv. Bíbíany, p. m. 363 : Vychování dítek doma i ve škole.
By se záhy naučily přemáhati sebe. Za pravou zbožnosť.

3. Sv. Františka ch. 1552: Misie tu i za mořem. Tovar. Ježíš.
Povolání hodných jinochů ku sv. missiím. Duše v očistci.

4. Sv. Barbory, p. m. 236: Včasné za0patřcní nemocných sv. svá
tostmi. Zdar lékařům křesťanství podporujícím. Těžce nemocní.

U. Sv. Petra (Jing/sol., uč. círk. 450: Vojsko naše, zvláště jeho
duchovenstvo & důstojnictvo. Ustavy vychovaci pro dítky.

. Sv. Jflz'lszuláše,b.spk. 327: By ovládal duch křesť. kruhy rodin zá—
možných. Stědrosťkchudým maličkým. Obrana proti pohoršením.
Volba duch. pastýře. Nesnadná záležitost. Přenwžení náruživosti.

. Sv. Ambrože, bskp. uč. Cír/.:, 3.97. Biskupové zemí koruny sv.
Václavské. Bohoslovecké ústavy a jich časopisy. Horlivosť
kněží u vzdělání vlastnim. Mládež školní. Nemocný otec.
Nepošlwrněnéh-o početí P. 31.: Družiny mužskékupoctě
nejsv. P. M. v Praze. Neoblomná důvěra u velkých obtížích.

9. Blk. Petra Kanísía, kn.: Sv. Otec náš a celý dvůr římský. Zdar
snahám jeho v obrácení Slovanů na Východě. Horlivosť v apo
štolátu modlitby. Zanedbávající služby Boží nedělní a sváteční.

. 10. Sv. Eulalz'e, _p. m. 304: Císař a král náš. Pěstování ducha
křesťanského s hůry. Nemocný otec. Odevzdání-se do vůle
Boží. Těžce nemocná služebna. Němé dítě. Láska k bližnímu.

11. Sv. Dances-a,pp. 384: Zdar prácí ku slávě Boží a radosti celé
země Ceské. Požehnání pro sv. misií. Za pokOru a trpělivost.

I?. Sv. Otílíe, abat. 720: Studující mládež na vysokých školách
našich a jich učitelstvo. Dobré použití času ku vzdělání.

13. Sv. Lucie, 1). m. 304: By rozuměli křesťané postům církevním
a zachovávali je. Četné přistoupení ku správěBoží a ke stolu

'Páně v čas adventní. Za ducha modlitby. Ziví manželé.

(t.;'“ _ . ...-„. _ ___.- ..___._..._ ._,.______. .--. .. „-. "'"—%$
Připojiž každý k ůmyslům dne: ,.i na úmysly odporučené v ostatních časopisech

apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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Apoštolát modlitbyč ili společnost přá_t_elJez1seKrista.

l'Iěsíc prosinec 1..P. 1882.
Za lásku. 1:jednotě;

Obzvláště ale odpornčnje se:

Sv. S])z'ndzona, 637.11)..“.349: Katolická církev na Rusi a jich du
chovenstvo. By osvítil Duch sv. mocnáre nekatolické o výhodách
podrobenl se katolické církvi. Za dai Ducha sv. Volba stavu.

". LS'U.1'IG)lťa,/)Sk]7..'Mužové učení pio blaho církve sv. činní.
Bloudící u sv. víře a nevěici. Za šťastnou poslední hodinku.
Sv. Adléty, cd. 999. Kněží ve správě duchovní postavení. By
ie b. Sidce Páně ctnostmi svými obohatiti ráčilo! Překažení
pohoršení vosadáeh a lodinách. Spiostění soudního potahování.

' Sv. Lazam, bskp.. Nemocnice, silotčince, ústavy slepých a
hluchoněmých. Sv. trpělivosti v soužení. Mladý protestant.
()če/ca'va'nípomdu P. V.: By b.S1dce Páně žehnalo podniku
ku poctě Bohorodičky své. Novomanželé křesťanští. Věrnost“
v dobrých pledsevzetích. Příbuzní vzdalující se sv. svátostí.
Sv. \emes—la,m. 250: Zivá víra a úcta povinná k velebné Svá
tosti. Spolky na zvelebení chiámů. Obmyšlení chudých chrámu
Páně daly vánočními. Zdai podniku ku cti Boží a spáse duší.
Sv. Petra Klavem, míswn.1654. Skoly národní by vzkvétaly
v duchu kř.esť Zlomení odporu liberalního učitelstva ve vlastech
našich. Zaki očem otců pioti jakékoliv nekřesťanské věcí ve škole.

. Sv. Tomáše,apošt. P.: Za ducha apoštolského pio vrchní pastýře
v Cechách a na Moravě. Kazatelé slovanští. Tři chovanci čeští
školy apoštolskév Belgii. Vym'ožení důležitého rozsudku úřadů.

. Sv. Seruula, žebráka, VI. stol.: Chudina by našla dobrodinců na
vánoce. Almužnyw lásce křesťanské. Radosť v dobročinění.

'. Sv. Viktorie, 2). m. “253: Horlivost' bratrstva sv. Cyrilla a Me
thoda a. rozšíření jeho po světč slovanském. Mnohé záležitosti
závažné. L-řadníctvo naše. Z:-f-„včasnézaopatřování nemocných.
Ac/c'zma (415031,1;7"'(L10d2(:ů:Dej ními poznati božské Srdce Páně
cenu dober věčných! Zpěv vánoční. Křesťanský štědrý večer.

. IVa/rozená Páně: Upřímná láska k Ježíškovi a obětavosť
sebe zaň. Učme se od Něho ctnostem. Jesličky. Stařičká matka.

. Sv. Stčpána, ])?vama/„č..Synové zatv1zelí, nepovedení a zkaženi.
Neohrozenost křesť. za sv. víru a povinnosti stavu svého. Smíření
se nepřátel. Napravení povahy nevlídné. Dva bratři studu1ící.

. Sv. Jana, eva-neli: Láska k bližnímu. Jihoslované katoličtí v Bul
harsku a Sr.bsku Rozkolnýeh Slovanů obrácení. Dvě rodiny

. Sv. mlaclžítek.Všeeka neviňátka na světě. By si mládež važila
co nejvíce nevinnosti své. Vychování iodinné. Sťastné přesídlení.

. Sv. Toma.—še,(zs/up.; 1170: Duchovenstvo řeholní ve vlastech
našich. Podpora kat. tisku slovem i skutkem. Duše v očistci.

. Sv. Davida, krále. Knížata a klálové křesťanští. Vychování u vy
soko postavený ch rodinácb„J lCllzpovědnici. Sťastná hodinka smi ti.

.Sv. LSI/108657"pp. 335: Díky za. iozšíření úcty sv. Jozafata po
všem světě. Uznalost' a vděčnost za vše dobré tohoto loku.
Všíchni v tomto měsíci v Pánu zesnulí údové katol. bratrstev.

Připojížkaždý k úmyslůmdne: „i naúmysly odporucenévostatních časopisech
apoštolátu modlitby v jakémkoli jazyku.“
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