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“Těžší“Škola Božského Srdce Páně. (323212)

Nový rok.
Rok pominul a. k němu nový Tak jas a žas a. ples i hoře

Dnes zas se pojí; Vždy střídají se.

Však v tajné knize, kdož to poví, , Čas do věčnosti plyne moře,

Co psáno stojí? ' Však nevrací se.

Ej vesna -»—všecko mile dýšc ; Rok za rokem se kvapně žene

A jásá v plese. A smrť se plíží;

A v létě na úrodné líše A život lidský v stálé změně

Vše raduje se. Se k hrobu blíží.

Plod v jeseni sc hojný sbírá ' Kéž každý vědom svého cíle

A blaho dává. Se pilně snaží,

Však zima krutá. zemi svírá By k spáse užil všaké chvile,

A upoutává. ! Jen tak se zblaží. %

Rok nový poslední když splyne

Po práci snažné,

Pak odměna všem věčná. kyne

Tam v říši blažné.
S. N.



Zivot lidský plavbou.
Úvaha. novoroční.

$le „Plavbé podobá se život můj.“ (Sv. Bonaventura.)

,motva jsme dopluli po plavbě nebezpečné, mnohému smrtonosné, do
$$$ přístavu roku 1888., již opět jest nám pustiti se na moře a plouti

- % rokem 1889. Jaký průběh asi bude míti plavba tato? Kolik a jaká
Q&Q nebezpečí nás očekávají? Čí lod se ztroskotá? Kdož by se neoddával

"a“ klamné naději, že klidně popluje lodička života jeho po hladině vezdejšího
žití, skrývající v sobě tak mnohou bouři a úskalí?! Že všichni, kteří

dnešního dne novoročního vstupujeme na loď roku 1889., nedoplujeme přístavu
tohoto — to nade vši pochybnost“ jisto! Kteří však zůstaneme na cestě — čí
lodička života během plavby té se ztroskotá — tot' zase nanejvýš nejisto!

Ať to dopadne s námi tak aneb onak; ať chceme, nebo nechceme; at se
plavby lekáme nebo nelekáme — darmo, my ji nastoupiti musíme.

Nuže, vypravme se dle příkladu lodníkova ve jménu Páně na plavbu
rokem novým!

1. Lodník dříve než opouští přístav, důkladně prohlíží celou loď od vrchu
až dolů, od předu až na zad, zkoumaje pečlivě, možnoli s ní se pustiti na širé
moře. Sebe menší skuliny pečlivě ucpává, sebe nepatrnější poškození důkladně
opravuje, věda předobře, že malá poškození přivádějí v záhubu často celou loď.
A teprve když se byl přesvědčil, že loď jest úplně v pořádku, vydává se na cestu
širým mořem.

Nenutká nás toto jednání lodníkovo k tomu, abychom i my podrobili
důkladné prohlídce lodičku života a se přesvědčili, radnoli v tom stavu, v němž
se teď právě nalézá, vydati se s ní na dalekou a nebezpečnou plavbu rokem 1889.?
Prozpytujme pilně svědomí své a shledámeli nějaká poškození, skuliny, ano snad
docela veliké trhliny hříchů smrtelných, pak rychle, bezodkladně přiveďme lodičku
do pořádku. Jaká by to byla od nás odvážlivost', s lodíčkou poškozenou pustiti se
na moře! Hle, zpovědnice jest dílnou, kde důkladně a zadarmo spravuje se sebe
chatrnější lodička a uzpůsobuje pndniknouti plavbu mořem života, na nebezpečí a
bouře tak bohatým.

2. Lodník se tím nikterak neuspokojí, aby loď pouze bedlivě prohlédnul
& opravil, nýbrž zjednává sobě věcí na cestu potřebné.

Jak snadno zabloudí člověk v. lese, když ani slunce nebo měsíc anebo
běh hvězd mu neudává směru, kterým by se měl ubírati; když pro mlhu nemůže
se nijak rozhlédnouti; chudák jde a pořád jde, z lesa nevychází, nýbrž ustavičně
bloudí kolem téhož místa.

Kterak se vyzná lodník na moři, aby nezbloudil? Na moři není žádných
silnic ani ušlapaných chodníků, žádných ruk, ukazujících směr cesty; na moři
neviděti žádných předmětů, jež by naznačovaly, kudy jest se ubírati. Jenom vodu
kolem sebe a nad sebou oblohu vidi lodník; oblohu, která tak často bývá zachmuřena
mraky černými, nepropouštějícimi ani paprsku slunečního, ani kmitu jediné hvězdy,
a to třebas po mnoho dní a noci. Jak tu nezblouditi?! Co by si počal lodník
bez magnetické střelky čili kompasu?!
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Kompas, tot?jeho spolehlivý vůdce, vždy mu cestu ukazující; a takovýmtc
dobrým kompasem se zaopatřiti bývá hlavní starostí lodníkovou.

Též my potřebujeme kompas za spolehlivého vůdce, abychom nezbloudili
s cesty pravé .a neminulíse s přístavem, do něhož toužíme vplouti.

A co nám bude kompasem na nebezpečné plavbě životem pozemským?
Nač my'budeme pohlížeti, když temnými mraky útrap a příkoří zahalen bude
obzor náš? Čím budeme říditi život svůj, abychom se vyhnuli úskalí pokušení
“ducha zlého, i mělčině lákání smyslnosti tělesné? ».lá jsem cestalc dává nám
v odpověď hlas mocný a velebný. »Já jsem cesta, a sice jediné jistá, bezpečná
a pravá cestala .

Živa víra v jednoho pravého Boha, ustavičněpamatovánína jeho
všudypřítomnost', vševědoucnost? a spravedlnost budiž nám kompasem, dle něhóž
_chceme říditi skutky i mravy své, slova. myšlení ižádosti, zkrátka veškeren život
svůj. At“sebe děsněji zahaluje se obzor náš dorážejícími pokušeními, at' sebe
luzněji láká nás duch temnosti s pravé cesty ——popatřme na tento kompas a
nezbloudíme na cestu hříchu a věčného zahynutí.

3. Ještě jedním potřebným nástrojem opatřuje lodník loď svou dříve, nežli
se vydá na dalekou cestu. Jest to kotev. Když divá bouře zastihne loď na širém
moři a prudké vlny zmítají těžkou lodí jako míčem, hrozíce, že každou chvíli ji
uvrhnou na mělčinu nebo rozrazí o úskalí, když loď nikde nenachází pevné opory
proti prudkým návalům bouře a vln, úzkostlivě měří lodník hloubku mořskou,
zdali by zasáhl dna mořského a vrhnouti mohl těžkou kotvící, upevněnou na
silném lanu řetězovém, aby upevněna na dně mořském alespoň poněkud loď
uchránila před zhoubným zmítáním.

Kterak bychom se mohli pustiti bez kotvice na moře života? Lodník
na zdař Bůh vrhá kotvici do moře, nevěda, dosáhneli dna a budeli zachráněna
loď jeho před ztroskotáním.

Naše kotvice, modlitba, nikdy se nemine účinku, jeli jen dobře
vržena, totiž vykonána. At“ bouře sebe více zuří, at“ vlny zhoubné v hory vysoké
se kupí, at: příval sebe mocnější hrozí roztříštití loďku života našeho—neváhejme
vrhnouti kotvící důvěrné modlitbydo moře milosrdenství Božího a ——nezahyneme.
Marně bouře příkoří soptí, marně hromy a blesky zloby lidské zuří, marně vlny
pokušení na nás se valí — my neutoneme, nezahyneme.

Aby pak kotvice modlitby naší s tím větší důvěrou byla vržena, pohlédneme
na Božské Srdce našeho Spasitele. Hle, jest proklato! Otevřená rána zeje z něho.
Nuže, do této rány, do této prohlubně vrhněme kotev modlitby zbožné — a
jsme zachránění.

4. Že lodník na dalekou cestu mořem, na němž není žádných hostíncův,
ani skladišt' potravin, na němž neroste žádné osení, ani ovoce, zaopatří se též
dostatečným pokrmem, o tom není žádné pochybnOSti; vždyť by zahynul hladem.

Ani my nesmíme zapomenouti poohlédnouti se po pokrmu, který by nás
nejenom sytil a živil, ale též potřebné síly nám dodával, abychom šťastně vykonali
plavbu tak namahavou.

Když národ israelský dlel na poušti, kdež se rovněž jako na moři nic
nerodilo, dobrotivý Bůh manou jej po 40 let živil. Třebas mana tato s nebe
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padala, přece na 600.000 mužů, kteří se jí živili, zahynulo na poušti a nevešlo
do země zaslíbené.

Mý však mame jinou manu, jiný chléb s nebe Sestupující,
který ne 40 let, nýbrž půldevatenacte věků sestupuje již s nebe a sestupovati bude
až do skonání světa; a kdo tuto pravou manu nebeskou často a hodně požívá,
jistě dopluje šťastně do přístavu věčnosti a vejde do pravé země zaslíbené, do
vlasti nebeské.

Nuže, uspořádavše loď svědomí sveho, opatřívše se kompasem ustavičně
vzpomínky na všudypřítomného Boha a kotvící důvěrné i vytrvalé modlitby,
s pevným předsevzetím často a s náležitou přípravou sytiti se pravým chlebem
nebeským, pust'me se ve jménu Páně a pod záštitou Matky Boží na cestu rokem 1889.,
ale napřed se ještě pomodleme »Otčenaša za ty, kteří nedoplují již přístavu roku
tohoto; mnozí se pomodlíme sami za sebe. A.F.J.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 38 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L.

„_' ' " Předmluva..

\ _ pobožnosť. — „Božský Spasitel pravil sv. Markétě. že rozšiřováním známosti a
úcty k Božskému Srdci a uznalosti nevýslovné své lásky k nám již posledního
prostředku užívá, vytrhnouti svět z osidel ďáblových, z nevěry a nelásky k Bohu.“
Proto ode dávna snažili se věrní ctitelé Božského Srdce, aby uctívání jeho v srdcích

% lidských se ujalo a vždy více se rozšiřovalo. Zvláště pak od roku 1870. docházely
“ sv. Otce žádosti, aby celý křesťanský svět láskyplnému Srdci tomuto zasvěcen byl.

A zbožnému tomu přání i usilovným prosbám rád vyhověl sv. Otec, Pius IX., jenž
sám ze Srdce toho útěchu a posilu čerpal za svých trudných dnů. Vyvolil pak k tomu
dobu nejvhodnější. Den 16. června 1875. vyvolil ku všeobecnému tomu zasvěcení se, neboť
právě toho dne před 200 lety dal Spasitel bl. Markétě rozkaz o pobožnosti k Srdci svému.

Toho dne „celý svět katolický se vzchopil, odmítl od sebe okovy, které mu chystala
nevěra a bezbožnosť; přiznal se veřejně ke Kristu Pánu, svému Spasiteli, od něhož pomoci
v tísních a pokušeních nebude marně očekávati.“ Ze všech národů však nejvíce účastnil se
slavnosti té národ francouzský. V ten den položen v Paříži na Montmartru základní kámen
ke chrámu nejsv. Srdce Ježíšova. Nesčíslný počet věřících všech stavů, vysokých i nízkých,
súčastnil se slavnosti. „Ejhle, národ francouzský odmítá od sebe všechny ty zásady nevěry,
které ho přivedly na pokraj záhuby, a utíká se ke Kristu, který jej opět z prachu pozdvibuje
a rány jeho hojí! A ostatní národové evropští, kteří Francii následovali a následují v jejím
bloudění, neměli by ji následovati i v jejím polepšení?“ — Nemá zvláště národ náš česko
slovanský všecku příčinu následovati národ francouzský? „Dějepis jest učitelem života, a
kdokoliv jen poněkud dějepis národa našeho zná, nemůže nikterak popírati, že blahobyt,
moc a sláva, a vůbec osudy národa našeho ve zvláštním spojení byly s vírou a s úctou
k nejsv. Svátosti oltářní.“ — Za války husitské a za války třicetileté byla v národě
našem pravá víra katolická a tedy i úcta k nejsv. Svátosti oltářní velice porušena; ale
také pokoj, blahobyt, sláva i síla národu vždy více klesala. A naopak, jaké moci a slávy
dosáhl národ náš před válkami husitskými, pokud věrně se držel víry sv. Václava a jej
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následoval v úctě k nejsv. Svatosti? — Učiňme tak i nyní sami a. hled'me, aby i celý
národ náš následoval sv. patrona našeho. Ano. prosme Boha, by v národě našem rozmnožil
úctu, důvěru a. lásku k Božskému Srdci Páně! (Dle „Školy B. s. P.“)

Abych něčím přispěl k rozmnožení tak milostné & užitečné pobožnosti k Božskému
Srdci Páně, odhodlal jsem se, následující rozjímání podati v řeči mateřské. Kéž by jimi .
hodně mnoho srdcí vzděláno, povzbuzcno, potěšeno bylo, a také úzce spojeno s nevyvážným
zdrojem všech milostí: s nejsvětějším Srdcem Ježíšovým!

Život Ježíše Krista nám docela na

lež'í; on jest dědictvím náším, každý
z nás má k němu právo jako ke statku
sobě zůstavenému. Ano, zásluhy božského
Vykupitele, jeho dostiučinění, jeho práce.
jeho láska i jeho ctnosti. všecko to jest
_mýmbohatstvím; jiného nemám. ale ono
dostačuje mně. neboli jest nesmírné. ——
Tak smýšlel veliký učitel církve, svatý
Bernard, jenž dí: »Utvořil jsem si kytici ;
z utrpení a hořkosti Pána svého a na ,
srdci ji nosím, abych nahrazoval, co mi ;
na zásluhách schází. Dokud živ budu. ne

ustanu s radostí hlásati plnost“ & sladkOslť

převýborných těch dober. Skvostné to „
kvítí jest mým bohatstvím, jež nikdo
mně neodejme.c

V každém okamžení svého vezdej
šího života nosil nás všecky Ježiš v Srdci
svém; & můželi každý s apoštolem říci:
»Zamiloval mne a vydal sebe samého za
mne: (Gal. 2.), může i každý říci: »Mne
miloval a pro mne žil, pro mne pracoval,
trpěl izásluhy získal.<<Protož jistěspra
vedlivo &slušno bylo by, abychom každý
okamžik jeho tak svatého života uctívali;
krok za krokem měli bychom následo
vati milování hodného vůdce toho, jenž
s nebe sestoupil, aby nám ukázal vedoucí
tam cestu. Jak vzácných naučení a důraz
ných pobídek nalezli bychom v tom
svatém cvičení! Avšak více učinil pro
nás Ježíš, nežli, nechci říci, odplatiti
s to jsme, nýbrž ncžli pochopiti a po
rozuměti můžeme; vždyt zevnější jeho „
život jest nám větším dílem neznámý,
a jeho vnitřní život zůstává nám téměř
docela ukrytý. V nebi teprve bude nám

dopřáno, na ukryté divy patřiti. Tam
teprve zmizí rouška víry před světlostí
věčnou a dopustí, abychom poznali všecky
ony divy lásky, jež pro spásu naši vy—
myslil vtělený Bůh, on, jenž bratrem
naším se stal, aby nás vykoupiti mohl.

Avšak ani nyní, očekávajíce ještě
oné blahoslavené chvíle a zde ve stínu

víry putujíce, nespouštějme se zřetele
toho, jenž jest »původce a dokonavatel
víry.“ (Žid. 12.) Když i zde na světě onen
milování hodný vzor nemůžeme pro
hlédnouti až do nejmenších podrobností,
chceme aspoň obdivovati se hlavním
činům, jež život jeho docela obzvláštně
vyznamenávají .Aačkolinemůžeme všecky

* jednotlivé činy Ježíšovy blíže rozvažovati,
chceme každému roku drahého jeho zde
na světě pobytí aspoň jeden den měsíce
tohoto věnovati. Poněvadž o životě jeho
za prvnějších třicet roků jinak tak málo
se ví, ano se i zdá, že ukrytosť, v_jaké
on léta ta strávil, všechny jeho skutky
uzavřela v tajnou komůrku jeho Srdce
a života vnitřního, jejž jediné Bůh dobře
zná a oceňuje, — chceme právě těch
třicet rokův učiniti obzvláštním před
mětem rozjímání těchto. Přece však při
dáme trojí rozjímání o třech letech jeho
veřejného života, by poskytnuta byla ná
božným duším příležitost, každý z 33 roků
Vykupitelova věku zvláště poctíti. Spasitel
požehná práci naší, jakkoli nedokonalé,
& dle zaslíbení otevře Srdce své,
aby požehnání božské své'ilásky
v hojnosti vylil na ctitele své.

Jistý pořádek zachovávajíce při
ctnostech, jež budou předmětem našeho

\



rozjímání, a zřetel obracejíce k jedinému
toliko roku života božského Vykupitele,
tut', jak se rozumí, nemíníme říci, že
Ježíš konání některé ctnosli toliko na

“jistou dobu obmezoval a že v jistém
čase toliko jednu ctnost konal s vy
loučením ostatních. 'l'ol?bylo by zpozdilé.
Vždyť Ježíš hned od prvního okamžiku
svého žití měl vesměs všecky ctnosti;
on i bez ustání všecky konal, jakž tomu
božskému, nesmírně dokonalému Srdci
příslušelo. Museli jsme nějaké změny
v rozjímáních těch použiti, aby usnadněno
bylo cvičení toto duchu
našemu, jenž nemůže
všecko najednou pře—
hlédnouti a pochopiti.
'l'ěměř rovně lak jest
s vnitřním utrpením .le
žíše Krista; tot trvalo
po celý jeho život, a
obětí, již na kříži do
konal, započala vlastně
hned v—okamženívtělení

jeho. Jelikož nebylo lze
docela přísnou vnitřní
spojenosl? v rozjí mání ta
uvésti, hleděli jsme se
přidrželi pořádku, jakýž
zachovati má duše při
zdokonalování se, a jaký
sv. Ignác ve své knizeo
duchovních cvičeních tak krásně naznačil.

Pořádek ten obyčejně pojímá se v trojí po
jmenování: cesta očisťování (od hříchů),
cesta osvícení (ducha) a cesta úzkého
spojení (s Bohem), kterýmžto pojmeno
váním naznačiti se dá začátek, pokračo
vání & konečné dosažení dokonalosti.

Proto přece nemohli jsmese úplně při
drželi pořádku toho, nechtějíce se od
loučiti od původního záměru, postupovati

dle 33 roků života Ježíšova. .
Když konečně připisujeme tu bož

skému Vykupiteli svému jakýsi pokrok
ve ctnosti od roku k roku, nemíníme

\
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mluvili o vnitřní dokonalosti v Ježíši
rostoucí, — nebot“ on za prvního oka
mžiku vtělení svého právě tak byl do—
konalý, jako při smrti své. 'l'u může se
toliko mluviti o pokračování, na venek
vyjeveném, viditelném, a abych tak řekl,
hmotném, jak takořka přirozeně vy
cházelo z rozličných konání a zaměstnání,
jimž se oddal, i z rozdílných těch ctností,
jichž vykonávati za vezdejsího svého
živobytí příležitost" měl. Skutky tyto a
ctnosti dobře srovnávali se musily s jeho
věkem, s jeho silami. se zaměstnáním,

spojením a s poměry,
v jakých se právě on
cházel. Jiný je způsob
mluvení dílka Bletého,
jiný muže třicetiletého:
rozdílnějsou také práce.
ježjim přísluší, a ctnosti,
jaké na venek osvědčují.
Když však zevnějšek .le
žišův se mění, přece ne
děje se lak s vnitřkem;
i při nejrozmanitější
zevnější pOstavě shledá—

váme vždycky tentýž
základ a za všech dob

životajeho tutéž vnílřní
dokonalost. Dle tohoto

výkladu jedině máme
také rozuměti slovům:

».ležíš prospíval moudrosti, a věkem, &
milostí u Boha i u lidí.< (Luk. 2.)

U nás lidí jest docela jinak. Nedo
konalí a hříšní rodíme se na svět, a

musíme, abychom úmyslům Božím _vy
hovčli & milost“ v sobě zúrodnili, každý
den v dokonalosti opravdu pokračovali,
“musíme vždy více odumírati světu. aby
chom Bohu živi byli, bez přestání o svém
polepšení pracovali a ve ctnosti se cvičili,
až hodnými se staneme, spojenu býti
s tím,jenž, jsa dokonalost“sama, prázdnotu
srdce našeho naplní a doplní, čeho se
ještě nedostává slabé naší přirozenosti



lidské, kterouž v osobě své povýšil k do— i
konalosti nejvyšší; tot? stane se, jakmile
Ježíš úplně bude přebývali v nás; ten
kráte totiž, když udové těla Ježíše Krista
vždy více vnímali budou život božské
své hlavy, čímž konečně budeme »v muže ,
dokonalého, v míru plnosti věku Kristova.<<

(Efes. 4.)

Na konci každého rozjímání ukázáno
bude na některou hlavu z »Následování

Krista,: jež vztahuje se k předmětu
rozjímání. Tot“ sloužiti má k tomu, aby
bylo více látky k rozjímání; také může
se jí s prospěchem použiti k duchovnímu

5 čtení.

(Příště dále.)

00 máme z víry?

“mw krásném jednom podobenství vy

Š©$pravoval Kristus Pán o zrnumms hořčičném, které, ač nejmenší
jest mezi ostatními, přece na východě
u veliký strom vyrůstá, tak že ptáci
nebestí na něm sedí; a o kvasu, jejž
zadelala žena do třech měřic mouky,
až zkysalo všecko. (Mat. 13.)

Co asi chtěl Spasitel náš tímto podo
benstvim říci? Jaké asi pravdě chtěl nás
božský Mistr přiučiti? Pod zrnem oním
rozuměl Syn Boží církev svou, již chtěl
na světě ku spáse člověčenstva založiti.

Nepatrný byl její počátek. Dvanácté :
chudých mužů, prostých rybářů z Galileje,
byli prvními sloupy, na nichž nová budova
spočívala, prvními rozšiřovateli a kazateli
učení svatého. Celý svět vzbouřil se proti
nim; pronásledovali ,je, žalářovali je,
trýznili a trápili, ba i o život je oloupili :
zarytí nepřátelé. ale seménko, jež Kristus
byl zasel a jež apoštolé zalévali a pěsto
vali, rostlo přece, rostlo rychle a v brzkém

čase byl z něho strom, jehož větve do :
celého světa sahaly.

všeho užito proti křesťanům — a jaký
byl výsledek ? Sotva že císařem Konstan—
tinem dána jest církvi sv. svoboda, vyšli
křesťané z úkrytův a katakomb na ve
řejnost', a to v takovém množství, že se
pohané toho zhrozi i. Z krve mučeníků
vyrůstali noví anoví vyznavači. Hle, tot“
ten strom, o němž mluví Pan\— jeho
církev svatá, katolická.

Ve staré říši římské platilo za nej
i větší chloubu a čest?'muže, mohlli o sobě

říci: »Já jsem římský měšťana
Nuže, naší největší chloubou jest, že
smímeříci: »Já jsem křesťan, ato
k a to l i k, jsem údem církve Páně, kterou
Syn Boží byl krví svou spečetil, jsem
ratolestí převelikěho toho stromu, jenž
vyrostl ze semene Božího. rI'ot'čest moje,
tot radost? moje největšílc Tak ovšem
smýšleli, tak volali nesčetní vyznavači
dávno před námi; zdali však podobně
smýšlí i pokolení nynější? Zdali každý
křesťan a katolík je si toho vědom, jaké
důstojnosti, jakého štěstí a milosti se
mu dostalo, že v lůně církve katolické

A jako kvas „rychle proniká mouku,
tak proniklo učení křesťanské rodiny,
obce, celé říše okrsku zemského, omla— Í

* tak velikému, kteří nemiluji matku, jižzujíc Duchem Božím, co bylo sestaralo,
a posvěcujíc myšlenky, řeči a skutky jak
jednotlivců, tak celých národů. Po celá
tři století trval lítý boj proti křesťanství;

zrozen a vychován jest? Bohužel, mnoho
jest těch, jižto po celý svůj život otom
nepřemýšlejí, kteří lhostejní jsou k daru

sam Spasitel byl jim dal, ——sv. církev.
A nemůže ani jinak býti; vždyť čeho
člověk dobře nezna, toho také nemůže

co jen zloba ďábelská vymysliti mohla, : milovati,\a známost? církve a jejího sva
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tého učení jest u mnohých tak malá.
tak chatrná, že rovná se skoro nicce.
Proto také nezáleží mnohým »také
katolíkům“ na víře pranic, svlékají
ji se sebe, jako se kabát s těla svléká,
neohlížejíce se pranic na to, že pozbý- g
vají klenotu největšího.

»Co mám z viry? k čemu pro—
spívá mi víra?a tak táže se mnohý ,
vlažný křesťan neli slovy, aspoň skutky.
Co máš z víry?

Lituji tebe, že toho nevíš, ač sám
nevědomky denně, ba každé minuty
dobrodiní, zvíry plynoucích, užíváš. Ale
nedivím se také otázce:

z víry?< Od té doby, co vynálezy a vý
zkumy v oboru světských věd tak vy
sokého stupně dostoupily, na němž nyní
stojí, od té doby, co člověk naučil se
přírodních sil ku svému prospěchu vy—

»Co máme =

užitkovati, od té doby vzrostl také chtíč ;
po majetku, po penězích, po rozkošech
nesmírně, ba u mnohých učiněn jest
cílem všeho snažení a práce. Tu ovšem
musila víra a její »darya v pozadí ustou—
pití. Svět hledá odměnu, hledá zisk zase
u světa, proto utuchla v tak mnohých
srdcích touha po požehnání z víry ply
noucí'm. Sobectví a světáctví hýbe myslí i
i srdcem přemnohých křesťanů; proto
slyšeti z úst jejich otázku: »A co máme
z víry?< Otázka tato však jest soudcem
jak světa, tak víry. Svět ptá se: »Co
mám z víry?< Protož dejme mu od—
pověď. Dříve však obratťme otázku ve
smysl záporný a ptejme se: »A co máme

: má lidstvo »bez virya; jako u zvířat pobe z viry?:
Co by se asi stalo, kdyby se nikdo ;

() víru nestaral, kdybychom kostely za—
vřeli, oltáře rozbořili, zpovědnice spálili,
kazatelny strhli a kněze vyhnali? A to
přece by se stati musilo, tot? je cílem
oněch lidí, kterým víra praničím není.
Kostely by se musily proměniti v to
várny, pracovny & hostince, kněze by
nesmělo býti ani viděti.

Nuže, pak jsme bez víry, a co máme
z toho?

Pak máme svět plný ohavnosti &
spuštění. Obraz toho jakož i pádný
důkaz podala nám Paříž právě před sto
lety. Zbujný lid sestavil si zbujnou vládu,
svrhnuv a zavraždiv krále svého — a
vláda svrhla Boha s trůnu velebnosti.
zhanobila kostely, zavraždila arcibiskupa
a velký počet kněží, loupila v domech
bohatších a hleděla hrůzou panovali nad
lidem. A hle, rozkacený lid učil se od
neznabožských vladařů; loupil sám a
činil ulice města místem nejhnusnějších
výjevů, ba i pohlaváry své jednoho po
druhém na popravu vedl. 'l'o zastrašilo
zbujníky u vesla vládního, i pospíšili
sobě a ustanovili slavně v sezení sně—

movním, »žc jest Bůh,a kdežto byli
před několika dny na témže místě slavně
vyřkli: »Není Bohala Ano, nebylo
Boha, neboť se byli od něho odvrátili —
Bůh je opustil. Krátký ten čas »bez víry.<<
»bez Bohac bude strašným svědectvím
pro vše časy, »co má lidstvo bez
víry.“ Nezahříváli víra božská svatým
plamenem svým srdce lidska, ochladnou
pro vše šlechetně, pro pořádek. pro
pravdu; člověku »bez víry: není nic
svatého, nic vznešeného; on vrhl po
chodeň vzpoury v klidná města a dědiny,
on podvrací trůny a všechen zákonitý
pořádek, nešetří ani životů svých bližních,
nejsouli s ním stejneho smýšlení. Hyneli
víra v srdci, stává se člověk zuřivcem.
zběsilcem mezi vlastními bratřímiý 'l'o

žíral by jeden druhého, silnější slabšího.

Či snad myslíš. že přeháním? Po—
zoruj jiný obrázek. Víra upomíná na
Boha & Boží soud. Víra ukazuje nám

prozřetelnost? nejvyšší lásky, _ale i hrůzu
spravedlnosti a udržuje svědomí v hrudi
člověka. Vezmi člověku víru a udusil

jsi v něm i hlas svědomí. A co si počneš
"s člověkem »bez svědomín? Neníli svě—



domívsrdci člověka, nýbrž musíli vedle
něho kráčeli s nasazeným bodákem, ó_
pak jest člověk ten učiněná šelma, které
jen žalářní mříž brání, aby nerdousila,
nevraždila a nepálila.

Či snad mi namítneš: »Vzdělanosť
a ten vrozený náboženský cit postačí
člověku úplně.: Nuže, považ jen toto:

Lidstvo nynější, alespoň převeliká jeho
většina, má sebe za vzdělanou, za »osví
cenou.a A kterak to přichází, že všecky
státy naše stále nové' a nové zákony

!©

vydávají, nová a nová nařízení vymý- ?
šlejí, ba i přísných prostředkův užívají,
aby právě ty »osvícenéa udrželi v po
řádku a kázni? Dokud byla ještě živá,
pevná víra v srdci, žilo s vírou i svě- ,
domí a nebylo potřebí tolik hlídačů práva
a pořádku, nebot? víra a svědomí zdržo
valy lidi od zločinů. Dokud víra rozum
osvěcovala & srdce zahřívala, byly
zákonníky zemské a státní příliš tenké
a malé, neboť ten pravý, věčný zá
konník, jejž Bůh na Sinaji dal a Syn Boží j
blíže byl vysvětlila krví svou spečelil. ten
pravý, věčný zákonník byl v mysli i v srdci
každého; z toho četlo svědomí člověku

před i po činu a světská spravedlností
měla méně práce. Člověka bez víry a
svědomí zdržuje jen moc branná. žalář,
poprava; nemálí se té co báti, pak paše
zlo dle llbOSll. Smutné jest, že tak člověk
klesá, že se více bojí moci světské, nežli
soudu onoho nad hvězdami, jenž ne
toliko tělo, nýbrž i duši soudí a trestá.
Co máme bez víry? Plné věznice a
trestnice, přeplněné nemocnice &chudo
bince, a prodajnou, bídnou sběř.

Bez víry Kristovy nemá budova zá—
kladů, lodi scháží kormidelník, a jako
dům tak i lod“ jdou ke zkáze. Marně
hledáš poctivosti a spravedlnosti u slu—
žebných, marně pracovitosti“ a pilnosti
u pracovných, marně jistoty v obchodě..
Dokud bylo-ještě >Věřím< každému
svatým, tu nebylo o úpadku ani slechu.

Dané slovo platilo více, nežli nyní úpis
s několika kolky a podpisem notářským.
Tehdy byly hypotéky jisté, nebot“ slovo
bylo svaté; kolek zastupovalo svědomí.
Či pochybuješ ještě o tom? Pohleď jen
a uvidíš bídu »bezvěrnoua den co den.

Odkud pak vzala se ta nespokojenost
v tolika-rodinách, ta nešťastná manžel
ství, kdo rozvolnil ty svaté svazky dělí
s rodiči? Odkud přišla neúcta k církvi
a kněžstvu, odkud to požitkářství? Či,
řekni mně, neomlouvá se nyní nevěra
manželská po způsobu pohanském, ha
nenalezáli i zjevných zastancův a ha
jitelů? Nevymizela víra a poctivost' již
tak, že k vůli malíčkostem již se při
saha vyžaduje, což jistě k tomu vede, že
tak mnozí křivě a lehkovážně přísahají?
Jak bylo jindy? .lindy přistupovaliWěřící
muž jen nerad, se svatou hrůzou ku
kříži, aby se přísahou svědectví Božího
dovolával; nyní? nyní nabízejí mnozi
přísahu svou za malé .zpropitné!

Strašně rozmaha se počet lichvářů
na jedné abankrotářů na druhé straně.
Utlačená chudina sténá a pláče, nebot?
den co den menší se sousto, které hlad
utišiti má— a lichváři mají hojnou žeň.

Ale dosti toho. Kdo již z toho, co
řečeno, nepoznává, kam spěje lidstvo
bez víry, »bez víry Ki'istovy,x ten jest
jistě vší pravdě nepřístupen. Co se, pro
Bůh, musí ještě stati, aby se pochopilo,
co máme bez víry? Anebo, kdo nedá
nám za pravdu, nuže, at? poví nám o
jiném prostředku účinném, a budeme
mu za to vděčni.

Či snad má tak zvaná »lidskos ť,“
»humanitaa nahraditi »víru<<? Ukažte

nám jen skutky a výsledky této »čisté
lidskosti,<<již tak do nebe vychvalujete.
Jest to jen náplast, vymyšlená na—rány
lidstva, která je sice na čas přikrývá,
ale nehojí; nebol; bez víry není ani po

5 žehnání s hůry.
[ Dřívepracovali jednotliví šlechetuíci



z lásky k Bohu, »z víry,“ na ulehčení
bídy & nouze, & dokázali tolik, že se
tomu až posud obdivujeme. (Přečti si
život sv. Vincence z Pauly.) Nyní vy
nalezl holý »humanismus<< »plcsy,<<
koncerty, loterie »-——vše pro chudé, a při

tom kvílí a sténá chudina a svíjí se
hladem; humanisté šimrají sluch svůj
čarovnými koncerty, ale koncert nářku

wii“Nu

lili/f
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hané.<< Ale to se děje u křestanův. A to
je právě hrozné. Kde víra spí, tam spí
iláska. Či může kdo tancovati, smáti se
a zároveň s láskou na chudinu mysliti?

Avšak dosti. C0 máme bez víry?
Spuštění, bídu, nářek a nesmysl!

A nyní snadno nám bude vypově
díti: »Co máme z víry“?c

Víra Kristova »obnovila tvář
n os !“z e m é.c Před směšnými nékdytyran
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chudých, ubohých rodin neslyší. Tučné
a pěkne výhry rádi shrabují, ale chudiné
dostane se jenom kůl-ky. Ples stojí tisíce,
ale ohudiné dá se ztoho jen několik
grošův, a přece by se celá chudá rodina
ošatiti mohla za to, co stojí jediný plesový
šat. Kdyby se tak stalo někde v Indii
nebo u Číňanů, tu bychom snad mohli
říci: »lnu, neumějí to jinak a jsou po

skými modlami leželo pohanstvo, vraždilo
otroky z kratochvíle, krmíc masem jejich
ryby; žena byla služkou aotrokyní, ne
řestmi a zločiny ctilo se jejich božstvo.
'l'u přišel Kristus, kázal novou, neslý
chanou víru, vyslal posly své ——a hle,
v ssuliny obrátily se chrámy pohanské,
do výše vyšlehly plameny z hořících
hájů posvátných, oltáře bůžků zmizely a
kříž zaskvěl se na místě bohoslužebném.
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K jemnějším mravům přilnulo lidstvo,
milovalo Boha a bližního srdcem upřím
ným. Víra Boží přemohla »nábožen
ství přírodní a vrozeně,<< osvítila
rozum, posvětila vůli, a dobře se vedlo
lidstvu. Co bylo bláznovstvím po

Kristův a svaté jeho učení zvítězilo a
stalo se moudrosti a spásou světa. Kdo
vymýtil ohromné lesy našich vlastí, kdo
naučil národ náš pokojnému. klidnému
životu, kdo prorazil mu dráhu ku vzděla
nosti? Kněží to byli, kněží vírou Kri—
stovou nadšení! Kdo slezl nebetyčné

m ír v duši naši. Ukazujet' člověku určení
jeho na tomto světě, cíl jeho ve světě
nadpozemskěm, vypravuje mu o otcovské
pečlivostí Boží a dává mu na ruku, jak
by odpuštění hříchů dojíti mohl. Proto

*_také snáší věřící katolík klidně všecky
hanům a pohoršením židůín;kříž='

hory asijské, kdo prošel horkou pouští ;
africkou, kdo navštívil divochy v brlohách '

jejich, aby z nich učinil lidi? Kněží, :
sluhové Kristovi, věrou jeho nadšení!
Jak dlouho tomu, co vlády otcovsky se

tlivee nabyl práv lidských a svobody?
Od té doby, co vlády křesťanské zákony
vydaly a víra osvěcovala vladaře. Co
může jediné pomoci ubohým otrokům
v Americe a v Africe? Víra Kristova a

nadšení její kazatelé, kteří vše nasazují,
aby ubohým ulevili, čehož důkazem jest

proměny osudu svého. Víti on dobře, že
nemáme zde stálého bydliště, že jen
jsme poutníky na této zemi, a těší se po
hledem vzhůru a naději na lepší věčnost.
A jakým hrdinou stáva se člověk slabý,
jeli jeho víra pevná! S trpělivostí aod
danosti, bez reptání a nářku snáší chudý
kříž chudoby, nemocný bolesti, proná
sledovaný zlobu svých nepřátel. »Děj se
vůle Páněla pomyslí si v trudu svém a
spěchá k oltáři. aby vylil bolest" srdce

, svého před trůnem Nejsvětějšího, jenž
; ze svatostánku volá: »Pojďte

. , _, , . l

počaly staratí o národ. eo kazdy jedno

za dob našich slavný kardinál a arci- '
biskup kartaginský, Lavigerie, jenž po
celé Evropě hlásá svatou válku na vy
svobození ubohých, opuštěných otroků. ?

Vira jest to, jež živi a sílí citlivé
svědomí v hrudi člověka. Lákej všemi
možnými prostředky ke hříchu, hroz
ctnosti vším zlým, křesťan ve víře své
skálopevný nepoddá se, neporuší po
vinn0st? svou a věrnost? k Bohu. Celý
svět radovánek odhodí od sebe, bojíli se,
aby nebe neztratil; celý svět běd a sví
zelů rád vezme na sebe, doufali tím nebe :
sobě zasloužiti. 'Bůh jest jeho životem,
víra jeho světlem a silou, ctností jeho

e mně

všichni, kteří obtižení jste, & ja vás
občerstvím.- Ano, zde hledá pravověrný
křesí'an úlevu a nalezá ji.

Víra Kristova přináší lidstvu po
žehnání. Ona jest to, jež utvrzuje
trůny ne bodáky astraží, nýbrž věrnOsti
poddaných; ona jest to, jež drží ohromná
vojska pohromadě svatou přísahou a na—
plňuje srdce vojáků plamennou hrdin
ností. Víra dodává představeným vážnosti
a poddaným poslušnosti. ()na upevňuje
pásku lásky v rodinách. věrnost? vlévá
v srdce manželů, lásku, úctu &poslušnosti
v srdce dítek.

Víra Kristova omlazuje, obnovuje
tvářnosí' země. 'I'ak činila již po osm
náctc století, tak činiti bude až do skon
čení světa, nebot“ síla její neochabne.
Víra vede člověka k Bohu a svolává

království Boží mezi lidi na tuto zemi.
'.l'o, milý příteli, máme z víry, z víry

božské, z víry Kristovy. Nuže, uváživ
toto, budeš se ještě tak ledabyle ptáti:

cílem a útlé svědomí vůdcem k cíli. Ve ! »Co mám z viry?: O padni na kolena,
světě věřícím jest mír, poctivost, věrnOsf, ; klan se lásce Boží & bije se v prsa,
láska, poslušnost, požehnání & spása.

Víra Kristova vlévá také nebeský

„

i volej: »Ú Bože, rozmnož víru moulc
B. Handl.
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Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc. Drbohlav.)

Předmluva..
%$. „, dyž poutník jednotvárnou planinou římskou cestuje, tu často pozvedá zraky své

“* % do modré dáli, zdali uzří již světovou metropoli, matku nás všech, kolébku

.v

, spásy naší —- svatou Romu. Konečně zazáří mu skvělá kopule svato-Petrského
dómu — první známka Říma. Do prsou jeho vstoupí nový duch, jakási

%$- 303 nevysvětlitelná sladkosti rozechvívá nitrem jeho — rázem zapomíná na útrapy
(a cesty, na úpal slunce, a na křídlech svaté touhy spěchá ke svému cili vstříc.

69 A hle, zlatá kopule stále roste, vyrůstá do obrovské výše, až se mu zjeví
v plné kráse a majestátnosti své a na ní znamení vlády světa, věčného vítězství ——kříž.
() co tu vzpomínek zašumí hlavou; 6 co tu obrazů mihne se rozechvěnou duší jeho!

S posvátnou úctou béře se ulicemi & naslouchá slovům hovorného průvodce, jenž
vede ho na místo, kde otvírá v duši jeho obrazy minulých časů, minulých události a činů,
kde každá stopa skropena krví svatých mučeníků; na místa, k nimž pojí nás jenom
nejsvětější vzpomínky; na místa plná štěstí, plná spásy pro veškeré lidstvo.

šťasten ten, komu popřáno zlíbati prahy tyto, komu popřáno opojiti se nadšením
v síních těchto! On vše živě před sebou vidí, v něm znova obžiwje minulost. On vidi
zápas, jak pohanství krok za krokem zoufale ustupuje, znaěíc kročeje své ukrutnostmi '—--
vidi konečně vítězství a rozžehnutí světla ctnosti a spásy naší : křesťanství.

Podobné city snad i tobě, milý čtenáři, v duši povstaly, když ti byl líčen
v několika tazích ten světodčjný boj tmy se světlem, modly s křížem, hmoty s Bohem —-—
ty jsi poznal jasně ono tajuplné působení moci božské; proto jsi se radoval a těšil.

A chcešli opět tyto blažené city v srdci svém probuditi, pročti tuto knihu, v níž
každé století oné obrovské píle církve se ti objeví v rouchu povídky — ty uhlídáš veliký
obraz jejiho tichého a rozdílného působení. —-—Nuže, zajdi duchem tam ke žlutavým vodám
tiberským, následuj chutě pokynů tohoto vůdce. který tě vésti chce vznešenými svatyněmi
minulosti — jeho přání jest, abys zaplanul láskou k matce všeho pokolení lidského -——
k církvi svaté. „Jestli jenom dvě hodiny na březích tiberských duchem prodlim, budu právě
tak moudrým, jako bych po osm dní studoval“ — snad se tato slova proslaveného spisovatele
novověku i na tobě vyplní, a ta chvilka, již uvažování dějin římských včnuješ, přinese
bohatou odměnu včdomostem tvým i duchu tvému.

Dům senátora Pudensa. , staly tu jako zkanienělí strážcové ráje.

(42——76-Po Kr-) i Střehly spící květiny, bděly nad tichem
Bylo to v září r. 42. Vlažný, polední _ipřírody.

vzduch ukolébal květiny pallatianské za- Í Avšak klid tento dlouho netrval. —--
hrady v tichý spánek. Pojednou zazněl z pavillonu (v lehkém

Ani větvička se nepohnula. slohu vystavěný zahradní dům) vábný
Ptáci ztichli ve svých hnízdech. A zpěv. Vznešena píseň řeckého básníka

kdyby nebylo bzučivé včely, která obleto—f vznášela se unašena jsouc balsamicknu
vala kalich květinový, zdalo by se, že ; vůní točivými stezkami. Nadšeně tóny
veškeren život na chodnícíehavjeskyníeh lyry spojily se s měkkým hlasem muž
tohoto nádherného sadu odumřel. ským a chvalily vládkyní světa, pyšnou

Ticho, ono tajuplné ticho leželo na Romu. — Ještě zněl ladný zpěv.
Eskvilinu. % města sem jenom dozníval Tu přicházel zdolejší části zahrady,
ztlumený šum, jakoby to bylo šeptaní ; tam, kde hrcivý pramenzústdell'ínových
laškovných vlnek tiberských. vyvěral, k pavillonu letitý muž. .

Sloupy se sochami a poprsí soch Byla to dosud statná postava. Smělý
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duch zářil jí z očí, v ostrých tazích
obličeje sídlila pevná odhodlanost. Mohla
čítati více než 40 let.

Avšak co hledal tento cizinec v za—

hradě císařského miláčka?
Ani si nepovšimnul divů římského

umění zahradnického, které ho obklopo

valo, ale spěchal do domku, z něhož ;
zněl zpěv.

»Konečně tě, Krispe, nalezám. Teď
odlož lyru a ustaň ve zpěvu, a přispěj
mi ku pomoci. Proběhal jsem skoro půl
města, bych tě nalezl. Chci ti svou nouzi
povédítim

Těmi slovy oslovil příchozí mladíka,
jenž stál u okna, z něhož se otvírala
krásná vyhlídka na sedmipahorkově město.

»Julie, nechápu tvojí řeči. Rei jen,
jaké neštěstí tě stihlo. Víš, že jsi srdci

Právě teď položil ošumělý stařec
svou ruku na rámě Juliovo a pravil:

»A ještě jednou opakuji, že ty,
.lulie P'aestane, jsi ode mne vypůjčil
600.000 sestercův (asi 40.000 zl.) a když
jsem tě o úroky upomínal, drze jsi mi
celý dluh zapřel.c

Obžalovaný odmítnul toto nařknutí
a opakoval, že si od pověstného Volsunia
ani nejmenší sumy nevydlužil. Na to byly
rukopisy od decemvirů (znalců) zkoumány.

Ale ruka padělatele byla tak do
; vedná, že sotva oko znalcovo mohlo

mému jako otec, drahý _. odvětil mu j
překvapený mladík.

»Nuže, p0slyš! Můj letohrádek u
'.l'ihuru zalíbil se lakomému Volsuniovi.

Bídák tento dal si padělati moje písmo ':
a teď žádá na mne nesmírnou

peněz, kterou mu nejsem s to beze

se 'ma naše pře rózhodnouti. Slyšel jsem,
že bude soudnímu jednání i císař pří
tomen. Tvůj přítel Pallas jest jeho mi
láček. O spěj k němu a pros ho, aby se
císař naklonil pro moji věcl<<

'l'o řka, podal zamyšleněmu Krisvai
ruku a věda, že přítel učiní pro něho
vše, odešel právě tak rychle. jak byl
k němu přišel.

Krispus pověsil lyru na stěnu a šel

rozdíly písma Juliova od listiny Volsu
niovy rozeznati.

Mezitím, co se dál proces ve vší
právní formě, seděl císař Klaudius na
svém trůně a dosti pozorně naslouchal
soudnímu jednání. Časem otazoval se
žalobce i obžalovanéhof Ale když se mu

' přezdálajiž poněkud dlouhou, zdřímnul si.
Julius pohleděl častěji k Pallasovi a

; čekal úzkostlivě, brzoli se za něho u

sumu "*
císaře přimluví. Avšak tento stál při něm
tak ledově. tak cize, jako mramorová
socha. Ba zdálo se, že se i rozpakům

ztráty otcovského dědictví zaplatiti. Dnes 1

se ptáti dozorce, 'jestli se nacházi Pallas
v řeckém domě v zahradě, nebo v paláci '
císařském. _,

Na římském foru (náměstí), kde
zvedala se kolumna rostrato (sloup, u
něhož se odbývaly soudní pře), vlnilo se
množství zvědavého lidu. Často jej musil
accensus (dozorce) k tichu napomenouíi,
aby se soudní jednání nerušilo. !

.Iuliovým (:asem škodolibě vysmívá.
A podivně, i Krispa tu nebylo!
l')odplacení svědkové mluvili proti

.luliovi, atak výpovědi písařů, kteří po
važovali psaní za podvržené, značně se—
slabili. rl'olik přísah složili, že decemvirově
pokládali žalobu za pravou.

Den se již klonil. Slunce stálo nad
horami. Brzy se měl soud ukončiti.

'.l'u vzbudil Pallas lehkým pohnutím
císaře, a ten, když se poněkud vzpa
matoval, zvolal:

>Kdo má právo, at“ vyhrajeh
Soudcově rozhodli při ve prospěch

lakomce. 'l'o ohromilo Julia. Stál tu jako
užaslý, jako bleskem zasáhnut. Ani ne—
viděl, že osm bithynských nosičů přišlo
a císaře v nádherných nosítkách od
nášelo, ani neviděl, jak z očí Pallasových
vyšlehl blesk tajně zášti a radosti. Teprve



když lid hlučně forum opouštěl, přišel
k sobě a hněvem se chvěje, dupnul nohou
o zem a pozvednuv pravici, zahrozil:

»Běda tobě, bídné město, jež právo 5
a spravedlnost nohama šlapešlc

Již chtěl prodajné město opustiti,
když před ním stanul Krispus. Prosil ho,
jemně ho odváděje, aby se mírníl ve
svém hněvu, poněvadž ho obklopují vy- :'
zvědači, kteří jsou lačni na každé slovo.

Bez vůle následoval Julius svého

přítele. Náhle zastavil se před ním a
zahleděl se mu pátravě do obličeje, a
klamu v něm neuzřev, tázal se:

»U všech bohů, Krispe, kde jsi byl?
Mé oko tě hledalo všude, když jsem byl i
v síti nepřátelské zachycen. Od tebe :
čekal jsem pomoci, od tebe aspoň jednoho
pohledu těšivého. Ale marně! Mluv, ho
vořil jsi s Pallasem? Proč se za mne
nepřimluvil? Proč starého lakomce i
s jeho stvůrami neodstrašil?<

»Ach, můj drahý Julie, dnešní den
jest dvojnásob nešťastný. Tobě přinesl
chudobu, mně však odhalil hroznou za
rytost'. Jak jsem pokořen! Jak hořce
oklamán, že jsem doufal v tomto bídném
dvoření se nalézti věrného přítele! Proč
jsem nezůstal raději na Rhodu, kde mne
umění a věda ve svět ideálův unášely?
Proč prahnul jsem nalézti štěstí své ve
stínu císařského majestátu? Chceš zvě—
děti, jak jsem pochodil u Pallasa? Stihl
jsem ho ve společnosti dvou mužů,
kterých se Rím bojí jako nejhroznějších
udavačův. Jakmile jsem vkročil, umlkli
zarážení. Pallas však přišel jim ku po
moci se slovy: ,Jest to můj přítel Krispus,
který jest mi tak oddán, že se nemusíte
obávati, jestli se stane účastníkem vašeho
tajemství.“ Stvůry tyto chtěly dále po—
vídali. Ale přerušil jsem je, prose Pallasa,
by se za tebe u císaře přimluvil. ,Ach,
.lulius Paestanus je tvým přítelem? Ten
jest 'již ztracen. Zdali nevíš, že mne
nazval pletichařem a tyranem? Milý

fpříteli, tací lidé jsou zralí pro svou
záhubu a jsem přesvědčený dodával, ke

! mně se obraceje, ,že budeš nato hrdým,
budešli míti přátely a nepřátely se mnou
společně a pomůžešli mi potrestati ty,
kteří mne urazili smělou řečí. "Od vás

pak,“ doložil velitelský udavačům, ,oče
: kávam, že svým povinnostem zadosť uči

níte? Mne pálila půda pod nohama.
Spěchal jsem pryč. Pádil jsem na forum,
abych ti mohl dáti výstrahu. Ale nikde
jsem tě nenalezl. Hledal jsem tě u všech
přátel, ale nadarmo. Když jsem později
do forum přišel, viděl jsem právě ony dva
bídaky předstupovati a na tebe svědčiti.
Viděl jsem, jak Pallasův hrozivý zrak
soudce pomátl — a tak jsem seznal, že

5 jsi ztracenal

».laký to netvor—!: zvolal Julius
s ošklivostí. »A Rím, šlechetný Rím trpí
takové zločince?a

»Obávám se, milý příteli,“ ozval se
zase Krispus, »že plán tvých nepřátel
sahá dále, nežli na tvé jmění. Majetek
tvůj dnes přiřkli lakomci, kdo ví, neníli
příští den nebezpečím tvému životu.
Hrozím se všeho. Raději bych tě viděl
kdesi u Parthův a Gothů, nežli zde na
Tibeře.<

»Ano, chci se vzdáliti, Krispe, a
v cizině čekati dne, kdy bude Roma
prosta těchto tyranů. Pojďme k Rufinovi.
Viděl jsem ho častěji ve společnosti jud
ského krále Agrippy. On má spojení
s orientem (s východem), snad mi poví
0 útulku, kde bych byl jist před slídiči
Pallasovými.<<

Oba přátelé brali se do ulice saburské,
v níž Rufinus bydlel. Potkali známého,
jenž právě z domu Rufinova vycházel.
Tento jím sdělil, že není doma, že jest
u senátora Pudensa.

Julius umínil si k němu jíti, neboť
byl Pudensovi také velmi nakloněn.
Krispus dal se pohnouti a provázel svého
přítele do neznámého domu.

I,.
I
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viminalským a eskvilinským. Byla to:
vkusná, řeckými ozdobami

zrazovala blahobyt majetníkův.
Krispus s potěšením pozoroval, že

strážce dveří nebyl zde, jako jinde na
řetězu připoután.

Spokojený obličej sluhův věstil, že
se mu ve službě líbí.

V domě panovala nejvetší čistota.
Všude znáti bylo vznešenou jednoduchost.
Vše dýchalo blahodatným pokojem.

Tak nebydlí muž, jehož štěstí po
zvedlo včera z nicoty; tak nebydlí ten,
jenž zbohatl z mozolů cizích, jenž úlisností
si jmění získal.

Otrokyně, které v atriu (v předsíni)
byly zaměstnaný ženskou prací. zdálo se,
že nalezaly v ní jenom své potěšení,
nebot pracovaly bedlivě a pozorně.

Největšího překvapení dostalo se jim
v impluviu (v nádvoří).

Zde nalezli celou rodinu a Rufína.

Všichni kupili se kolem muže, jehož ze
vnějšek prozrazoval cizince.

Jeho ztepilý vzrůst, bledý obličej,
přímý,poněkud však zahnutý nos, zkrátka
celá vznešená postava jeho prozrazovala,
že není vlastí jeho zelená Tibera.

Majestátní čelo, sídlo myslícího a

černým vlasem zastíněno. Pod úzkým
obočím měl dvě klidných očí, které zdály
se v lesku svém vypravovati o bědné
minulosti.

Mluvil měkkým, dojímavým hlasem.
Neužíval vybraných slov, ale řeč jeho
byla v prostotě své tak vábivá a svůdná,
že Julius a Krispus, byvše toliko němým
pozdravem uvítání, ihned pozorně slovům
cizíncovým naslouchali.

okrášlená E

budova, která svým zevnějškem pro— ,

a zmínil se o ukřižování a z mrtvých
vstání. vzpomněl si, že již cosi podobného
zaslechl.

Zamyslil se.
Ano, teď si vzpomněl, že slyšel na

Rhodu, že povstala v Jerusalémě 0 let—
nicích židovských podívuhodným zjevením
společnost“ lidí, kteří vzývali ukřižovaného
a z mrtvých vstalého Ježíše, jako nej
vyšší božství.

Napadlo mu, že se tehdy mnoho
o tom hovořilo a že mnozí této sektě

předpovídali velikou budoucnost“, tvrdíce,
že takové divy, jaké se v Judsku udály,
mohou pocházeti toliko od mocného boha.

Radoval se, že se mu poštěstilo na
jíti takového muže, z jehož úst by uslyšel
o této podivné společnosti.

Brzy však ustoupila zvědavostí jeho
jakémusi nevysvětlitelnému vnitřnímu po
hnutí.

Ze slov cizincovýclfplynula taková
odevzdanost' a pokora, ale také taková
mocná síla, že si veškeré myšlení a cítění
podmaňovala a srdce široce“otvírala, by
všechny vznešené myšlenky a učení,

, které z úst jeho a z výmluvného oka ply
nuly, přijalo a v nejtajnějším záhybu
svém ukrylo. Jak dovedl cit posluchačův

„»opanovati! On probudil blažené tuchy,
„i ale také tajemný žal.

rázného ducha, bylo hustým, kučeravým, :

Z počátku považoval ho Krispus za
stoika, nebot mluvil, že přemahání sebe
sama je svatou povinností každého. Ale
když vyslovil jmeno Ježíše Nazaretskélío

Ona protiva mezi světem a říší Boží
zdála se býti Krispovi zcela novou. On
tušil, že jižjednouotom přemýšlel a to
pociťoval. Ano, byl si toho zcela dobře
vědom, proč své svaté přesvědčení tak
často v srdci utajil, aby tím nebyl svět
znesvěcen. Ostatně chod myšlenek tohoto
muže byl mu zcela cizím, a přece zase
tak známým — cítil, že právě v té době,
kdy v odloučeností žil, také tak myslil.

Upjal svou pozornost, aby mu ani
slova neušlo. Jeho řeč byla mu tak
drahou a milou, jako vzpomínka na
dávno uplynulé štěstí.

Julius, tento klopotami válečnými a



stoickým přemaháním otužilý muž, skryl
obličej svůj do dlaní, & oči jeho, dosud
od dětství pláčem nezvlhlé, zalévaly se
nyní přívalem slz.

l Timoteus a Novatus, synové Pu
c'lensovi, nemohli se ubránili pohnutí.

Lepe vedlo se sestrám Praxedě a
Pudentii. Tyto stály tu zmužile, jako
hrdinky. V růžové líci a v čarném lesku
oka plály jim nadšené a svaté úmysly.

To bylo Krispovi hádankou. Jak to
mohlo býti? Hle, otužilci podlehli slzám
a něžné panny nabyly tak vznešené
zmužilosti ! Nemohl si vysvětliti, že Julius,
který před několika hodinami přišel o svůj
majetek, ani slzy neuronil, a ted' pouhým
slovem jako děcko lkal.

Když cizinec po krátkém napomenutí
ku pokání a polepšení řečsvoji ukončil.
všichni poklekli, prosíce ho () požehnání.
Po krátké modlitbě jim požehnal a vzdálil
se, mír Páně všem oznamuje.

Timoteus a Novatus doprovodili oti
hodneho kmeta do jeho komnaty. Teprve
po krátkém pomlčení odvážil se Julius
přerušiti ticho a tázal se, kdo jest ten
Bohem osvícený muž, jehož řeč tak
mocně ho dojala.

».lest to Šimon Petr z (_šallileje,
apoštol Ježíše Kristan odpověděl Pudens.
»Včera mi ho Rufinus přivedl.<<

».lak jsi ty k němu přišel?“ tázal
se Julius, obraceje se k Rufinovi.

»Známo vám,<<vykládal Rufinus, »že
jsem se častěji scházel s králem Agrippou
a tím seznal jsem mnohé vznešeně židy.
Použil jsem té příležitosti, abych něco
zvědel o mravech a obyčejích tohoto
zvláštního národu. Brzy jsem se s nimi
spřátelil. Tu mi vypravoval žid Jan, že
hlava nove židovské sekty Nazarenů
přibyl do Říma a že požívá v židovstvu
velike vážnosti. Příchodjeho oživil všechny

5.

židy. Jedni hlasatele nového náboženství
chválili, druzí zahořeli k němu zášti. Tak
povstaly dvě strany. Mne pudila zvědavosti
uzříti toho cizího mistra. I poprosil jsem
Jana, by ho uvedl do mého domu. Slyšel
jsem ho. Učení jeho mnou otřáslo. Svěřil
jsem se tím příteli Pudensovi, který
uslyšev ho jednou, naléhal na něho tak
dlouho prosbami, až mu slíbil, že bude
v domě jeho bydleti. “Jan mi dále po
věděl, že Simon Petr je zvláště v Jerusa—
lemě velmi cten a že slova jeho dlužno
pokládati za slova Boha samého.<

»To také musí býti pravda!: zvolal
Julius. »Nebot' slova jeho mi padla do
srdce jako řeřavý déšť a mne zcela ne
známý život ovanul. Nemohu se opravdu
od toho muže již odloučiti. Bůh sám
mne k němu připoutat. Zůstanu v Římě
i kdybych zitra snad měl hlavu ztratiti
pod sekerou liktorovou.-<

»Jaká to slova? Chceš Řím a své

pratety opustiti? Či se bojíš sekery,
která jen zločincům a osobám císaře ne
návidějícim hrozi?a

»Ach, drahý Pudense, Krispus moje
poměry zná. Dnešní den učinil ze mne
nespravedlivým rozsudkem žebráka a
zítřejší může mne obviniti z velezrady.
Pallas, ona krvelačna stvůra, dychtí po
mě zkázelc

Krispus obávaje se, aby se přítel
jeho příliš nerozohnil, přerušil mu další
slova a vypravoval přítomným, co se
dnes bylo přihodilo. Udiveni a nevole
zmocnily se všech. Každý tisknul Juliovi
soustrastně ruku, každý mu sliboval oka
mžitou pomoc.

Julius byl až k slzám pohnut; dě
koval za takové důkazy přátelství a vy
jádřil se, že zůstane u .Rufína, by mohl
častěji Šimona Petra slyšeti.

(Příště ostatek.)



_Hymnus ke chválám na Jméno Ježíš.

Ježíši, zdobo andělská, Ježíši, ty sladkost! moje,
ty písni sluchu přosladká, duše touží v sídla tvoje,
ty's medem v ústech zázračným, k tobě slzy zbožně řinou,
ty's nektar duším oblačným. touhy mysle k tobě plynou.

Kdo tě zkusí, má. hlad trýzni, Sctrvej tu s námi, Pane,
kdo tě pije, ještě žízní, a, v nás Boží světlo vzplánc.
ten touhy nezná jediné, zažeň mlhu mysle naší,
než v Ježíši když spočine. a svět bude mnohem krasší.

Ježíši, ty květe panny,
uvádíš nás v lásky stany,
tobě chvála. — sláva. jmena,

říš' to blaha rozvětvena. v
(!ermdle-Slivíckgí.

Devatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova.

Bůh s vámi, milí čtenářové!

_“řed několika lety přicházel do stoličního chrámu Páně orleanského ve Francii
každého dne v určitou hodinu 0 poledni mladý vojín a stoje\_před hlavním
oltářem, pobyl tu dvě i tři hodiny v tiché pobožnosti. Jednohoidne navštívil

chrám ten setník téhož pluku, a duchovní správce chrámu vypravoval mu mezi
jiným také o podivné návštěvě vojinově. Setník, jsa muž dobrého srdce & křesťan
věřící, umínil si přesvědčiti se o tom. Jakmile odbila jedna hodina po poledni,
dostavil se vojín na své místo. Přistoupiv k němu, tázal se ho setník: »Co zde
děláš'h Neohrožený vojín odpověděl: »Pane setníku, stojím zde každodenně jako
čestná stráž Pánu Bohu v nejsvětější Svátosti oltářní. Mrzít' mne nemálo, když
vidím, že jsou všude ve městě čestné stráže postaveny: u pana presidenta čtyři,
u pana generála dvě, u pana plukovníka jedna, a zde ve chrámu u Pána Boha
žádná! ] pomyslil jsem si: ,Ten milý Bůh tvůj v nejsvětější Svátosti jest přece
mnohem více, nežli všickni jmenovaní páni dohromady, a nemá zde míti žádnou
čestnou stráži“ Stojím zde tedy aspoň sám, jakmile mám .volného času, na stráži,
a mohu upřímně říci, pane setníku, že mi zde před Pánem a Bohem mým není
čas dlouhý, poněvadž jej miluji, jakož i vyjej milujete la Tak odpověděl zbožný vojín.

A hle, tato živá víra ve přítomnost“ Ježíše Krista v nejsv. Svatosti oltářní,
tato láska k Božskému Srdci jeho, která onoho vojína pobádala k vykonávání
čestné stráže jemu, vedla vždy i jiné zbožné duše ke svatostánku na oltáři, aby
božského Spasitele v opuštěnosti chrámové navštěvovaly a jemu svou lásku
osvědčovaly. Za tím účelem přicházela sem častěji i blahoslavená Markéta Alacoque
z řehole »Navštívení Panny Marie,< a když tu tak pohřížena v tichou modlitbu
uvažovala, kterak Pán Ježíš v nejsv. Svátosti přítomen zasluhuje naší nejhlubší
pocty, naší nejvroucnější lásky a nejvyšších díků, kterak však místo toho lidé a
křesťané jen chladně k němu se chovají, buď dočista naň zapomínajice, jakoby ho
tu ani nebylo, bud' jej hrubě ve tvář urážejíce: tu si vzpomněla, jak by se této

Škola n. s. P. 1889 2
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dvojí povinnosti k Pánu Ježíši — lásce a díkůčinění — zadost?učiniti dalo.
A hle; Spasitel neváhal sděliti věrné služebníci své, čeho by si v ohledu tom přál,
Píšeť otom světice následovně: »Božskému Srdci Ježíšovu bylo by nade vše milé,
kdyby věřící duše spojily se duchovně s oněmi svatými anděly, kteří ktomu
zvláště určeni jsou, aby mu v nejsv. Svátosti přítomnému úctu a lásku prokazovali,
jemu se ustavičně klaněli a tak s námi úzce spojeni za nás vřelé vzdechy &
modlitby k němu vysýlali, jeho za nás a za všechny, kteří tak nečiní, co nejvroucněji
milovali, atak mu jakousi náhradu podávali za neuctivosti & hany, jež se co
den před božskou tváří jeho dějí.:

Tato slova žákyně nejsv. Srdce Ježíšova dala mnohým jeho ctitelům podnět
k ustavení spolku lásky ku stálé úctě téhož Božského Srdce. Devět údů totiž
—nápodobíce devatero kůrův andělských— střídá se v klanění před svatostánkem
a vykonává zároveň devatero rozdílných služeb k poctě Spasitele tu přítomného,
kteréžto služby každého měsíce mezi sebou rozdělují.

K témuž účelu má sloužiti následujících devatero rozjímání.

Vedle toho mohou pak rozjímání těch horliví ctitelové nejsladšího Srdce
Páně dobře použití u vykonávání svých pobožnosti měsíčních, devítidenních' atd.
Rozjímání tato pojímají v sobě veškerou poctu nejsv. Srdce Ježíšova tak, jak si
ji Kristus Pán, zjevivší se blahosl. Markétě Alacoque, byl ustanovil a naznačil, a
jak ji sv. církev byla schválila a potvrdila; podávají zároveň jasné výklady o
vznešeném předmětu této úcty i 0 svatém abohumilém účelu jejím, a konečně

nejvhodnější\pobudky, jež nás k uctění Srdce .ležíšova co nejmocněji nutkají.
A to jsou zajisté věci, jež každý pravý ctitel Božského Srdce Páně dobře znáti má.
Proto doufáme bezpečně, že se články těmito všem čtenářům »Školya zavděčíme.

Nepozastavuj se nikdo nad těmi devatero rozličnými službami jako nad
jakousi novotou! Žádná to, prosím, novota! Hled' jen, milý čtenáři, netoliko
zběžně čísti, ale též, co čteš, konati, v ducha té které služby vniknouti, a brzy
se přesvědčíš, že z toho svěžího kvítí vane prastarý, prakatolický duch! Nebot'
když na př. Rodička Boží Maria Panna a sv. Josef v hluboké pokoře klečeli před
Nejsvětějším v jeslích, zdali tu nekonali službu kořitelův? Anebo když pastýřové
své dary a svatí tři králové poklady své božskému dítěti přinesli, nebyla to služba
obětujících? Aneb, abych věc zkrátil, nekonal onen světový apoštol Božského Srdce
Ježíšova, sv. Pavel, všech devět služeb Pánu svému? Nebylliž obětí, sluhou,
žákem, milujícím svého'Pána ten, jenž říci mohl o sobě: »Živ jsem, avšak nejá,
nýbrž živ jest ve mně Kristus?!a

Avšak nebudu déle mluviti o výbornosti tohoto způsobu uctívání nejsv.
Srdce Páně, poznáť ji brzy laskavý čtenář sám, toliko připojím zde ještě některou
dobrou radu o tom, čeho tu třeba šetřiti. '

Abys, milý křesťané, tu kterou službu lépe a prospěšněji mohl konati,
vzyvej k pomoci onen kůr andělů, jimž tatáž služba tam v nebesích uložena, &
spoj se s nimi takořka v jedno, jak to již blahosl. Markéta Alacoque činívala.
A svatí andělé doplní nedostatky a opomenutí tvá.

A dále; poněvadž nejsv. Srdci Ježíšovu není žádné jiné srdce tak podobně
a tím zároveň tak milé & drahé, jako neposkvrněné Srdce Panny Marie, proto
hlediž při všem, cokoli k poctě Božského Srdce Páně konáš, také povždy i Srdce
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Matky jeho býti pamětliv jakožto výborného prostředku k oživení tvé horlivosti
v uctívání Srdce Kristova.

Avšak při tom všem nezapomeň nikdy, že nejlepší služba, již kdo Srdci
tomuto prokázati může a spolu nejlepší ovoce celé této pobožnosti není nic jiného,
nežli přičiňovatise ze všechsil, abys povinnosti svého stavu a povolání
co nejdokonaleji plnil! Tak ujistil Spasitel blahosl. Markétu, když pravil:
„Ničím mi nemůžeš tak velikou radost“ a potěšení prokázati. jako tím, když ve stálé
& nezměněné věrnosti a dětinné prostotě kráčíš cestou. již tě řehole tvá vede.:

A nyní již přijmi, horlivý ctiteli Božského Srdce, listy tyto jako vzkaz,
jako poselství, jež ti vyprávěti bude () Srdci tvého upřímného Otce, o Srdci tvého
nejvěrnějšího přítele, o Srdci tvého přelaskavého učitele a Vykupitele — o Srdci
tvého věčného Boha!

I. S 1 u ž "b a.. ; milost?mi dej, adosti mi na tomla (Sv.

Milujici. : Ignác.)— »K tobě pak, o Maria, Matko
"Kristus miloval „me „ vydal krásného milování, se utíkám o pomoc,

sebesaméhozamne-“Gal-2.20 abys roznítila v srdci mém ten božský
."MllanřeJe—li“eb“ 0“ dmg oheň. Nelze mi nikdy Ježíše milovati

miloval misi“ LJan 4.19. , _, . , ..
, „ pravou laskou, nehorili srdce me drivePriprava.

. . . k tobě. o Matko ne'dražší!<<Comábýtiúlohou milujícího ' ')
Srdce Páně? Milující má láskou svou 5 Rozjímání.
Spasiteli nahražovati chlad n 0 st' a ne- : _ '
tečnost' nesčíslnýchlidí, zejména pak 534013 láSkY
těch, kteří se mu byli zvláště zasvětili. 1. V této službě má se tedy milující
Vždyť nevejde nikdo do oné říše věčné přičiňovati, aby uskutečnil první a nej
lásky, jehož tato věčná láska tam ne- hlavně jší úmysl, za jakýmž Spasitel
provodi. pobožnost' k nejsv. Srdci svému byl na

Vzývej Ledy, kdo tuto službu konáš, svět uvedl. Učiniltak, jak známo, vúmyslu,
nebeský kůr Seraf ínův o pomoc ve aby zjevením své lásky vodznaku Srdce
službě té a pros Pána Boha o milost, svého nás lidi ku vzájemné lásce
aby všechny tvé úmysly, všechno tvé : roznítíl a láskou tou nás přeměnil,
jednání a počínání jedině a. výhradně obnovil, osvítil, posvětil atak ku věčnému
směřovaly k jeho cti a chvále, řka: spasení přivedl. Úmysl ten zřejmě a
»Činy naše, prosíme, () Pane. milostí zřetelně sdělil blahosl.Markétě Alacoque.
svou předcházej a pomocí svou provázej, Zjeviv se jí jedenkráte, v den sv. Jana,
aby všecky naše modlitby a činy od ' evangelisty Páně, ukázal jí Srdce své.
tebe se počínaly a jako tebou započaté »jako na trůnu z ohnivých plamenův
i skrze tebe se dokonávaly.c utvořeném, jenž vrhal na všechny strany

A nyní si představ, jakobys viděl paprsky nad slunce jasnějšíanad křišťál
nejsv. Srdce Ježíšovo tak, jak je viděla průhlednější. l bylo vidět ránu v Srdce
blahosl. Markéta Alacoque, jako výheň kopím bodenou a koruna trnová vinulá
plápolajícího ohně lásky. a pros je, by se kolem Srdce,- svrchu pak byl kříž,
ti náležitě poznali dalo, jak naší lásky ' jenž zdál se býti jako zasazen v Srdci.
hodno jest, pros je. by i srdce naše Pán jí dal poznali, že pouze veliká touha
tímto ohněm lásky se roznítila ajím jeho, býti ode všech lidí doko
strávila. — »O Pane, tvou lásku, tvou nale milování), přiměla jej k tomu,

0.1:
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zjeviti jim Srdce své, a napnouti v po
sledních těchto časech lásku svou takořka

na nejvyšší stupeň tím pravě, že jim
nabídne v Srdci svém předmět a spolu
prostředek nejvhodnější k tomu, aby je
pohnul k milování jeho a k se
trvání v lásce té.c

Zadal pak služebníci svou, »aby
obraz-jeho Srdce, tak jak je byla spa—
třila, byl veřejně vystaven k tomu cíli,
aby se necitelná &chladná srdce
lidská pohnula.<

A toto láskyplné Srdce Ježíšovo mi
lovati jest úlohou této první služby.

2. Důležitou jest především otázka:
'V čem asi záleží pravá láska
vůbec? _

Pravá láska záleží vtom, že člověk
v někom nalézá své zalíbení a jemu
přeje, aniž by při tom dbal vlastního
svého prospěchu.

Jest tedy vlastní sídlo lásky ve
vůli člověka, a vůle ta jeví se láskou
rozličným způsobem. Na př. vůle mi
lujícího se raduje z každého dobra,
jež osoba milovaná má a přeje jí je,
ano přeje a žádá jí Opatřiti i to dobro,

si milované osoby nad všechny ostatní
statky ajest ochoten raději všechny statky
ztratiti, nežli ji. Milující rmoutí se,
vidíli osobu milovanou trpěti bolest“aneb
urážku, a cítí se puzena všeliká utrpení

svěcuji srdce své! O jak bych si přál
viděti tebe ode všech lidí milovánu!

Ježíši, smilování! odpust? mi hříchy mě
a nedej mi již odloučiti se od tebe!
o Božské Srdce, dej, at“ tě miluji vždy
víc a více!< atd.

Za druhé jeví se vnitřní láska často
tím, že ve smyslné časti člověka, v srdci
a myslí, vzbuzuje jakousi něžnost,
rozkoš, sladkost. Druhu tohotojcst
na př. láska matčina k dítěti., [ my
bychom měli lásky nejhodnější Srdce
Ježíšovo s celou něžností citelné „své

lásky milovati, nebot jest nám více nežli
srdce naší matky nebo přítele našeho.
Avšak on jest k nám tak dobrým a
shovívavým, že od nás takové citelné
něžnosti nepožaduje, ale uspokojí se,
když jen jinému tvoru nedáváme před—

; nosti před ním! Také nezávisí ony city
. něžnosti a sladkosti od vůle člověka, ale

od ní odvrátiti, urážky zameziti a křivdy ž
jí učiněné všemožně nahraditi. Kde jest
pravá láska, takto se bude jeviti.

Odtud již snadno pochopíme, v čem
má záležeti pravá láska k Božskému
Srdci Ježíšovu a jak se má jeviti či
osvědčovati.

3. Jeví se hlavně trojím způsobem:
Předně vyjadřováním lásky

této, a sice buďto vnitřními povzdechy ,
aneb ústní modlitbou a ujišťováním lásky, '
jako na př.: »O Srdce Božské, tebe mi
luji nade 'všecko, tobě věnuji, tobě za—

l

spíše od povahy jeho více méně citlivější.
Ostatně dáli Bůh někomu okusiti

tuto sladkost lásky, jest to vždy milost:
od něho; poněvadž tato nebeská sladkost
aspoň na čas znechutí duši a zoškliví

; všelikou jinou lásku světa. Proto také
jehož dosud nemá. Milující ctí a váží ' ji uštědřuje Pán Bůh těm a takovým,

které chce od světa odvrátiti a k sobě

přitáhnouti. Jsou tedy takové vnitřní po
city sladkosti jako cukrovinky, jimiž chce
dítky své sobě nakloniti; jsou to léky
posilující, jimiž je chce utvrditi. Někdy
Ovšem jsou to i předtuchy odměny
nebeské.

A právě tato pobožnosť k Božskému
Srdci, jakož i vyznačení jeho lásky
v obraze viditelného Srdce jest zajisté
s to, by vzbudilo v srdci našem onu
citelnou, něžnou lásku (nebo, jak praví,
»pohnouti necitelná srdce lidská-) a tímto
sladkým pocitem přivésti nás k tomu,
bychom pak i vůlí svou jej milovali.

Za třetí jeví se láska ta činy .a
skutky, jež milujícípro Spasitele svého
a z lásky k Srdci jeho koná.
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4. Tážešli se však, milý čtenáři,
který asi z těchto tří výjevů jest n ej b e z
pečnější známkou pravé lásky,
odpovídá ti sv. _lgnác: »Láska se má
více skutky nežli slovy jeviti.: Atak
jest! Nebot' ústní ujišťování a vyznávání
lásky, jako na př.: »O Bože, já tě nade
všecko miluji!“ může čistí a pronášeti
i člověk, jenž nemá ani nejmenší chuti
vzdáti se hříchu. Ba i ony sladké po
city lásky jsou někdy klamné, alespoň
větší díl má při nich přirozenost“ než
milost. Člověk může Pána Boha velko

dušně, opravdově milovati, anižby při
tom nějaké sladkosti v srdci okoušel.

Tak na př. Spasitel náš pociťoval před
nastávajícím utrpením, jež podle vůle
Otce sveho na se bral, úzkost, strach,
zármutek a přirozený odpor; avšak přece
kráčel zmužile vstříc kříži, aby, jak praví,
»viděl svět, že miluje Otce.a

Tedy ani ústní Osvědčování a nej
krásnější modlitby, ani vnitřní sladké
pocity při tom nejsou vždy pravými a
neklamnými důkazy lásky, nýbrž skutky
a činy jsou pravým ovocem jejím! Kde
tito jsou, tam také jest pravá láska,
aspoň v počátku svém; a kde jest pravá
láska, tam jsou vždy i někteří její
skutkové. (Příště dále.)

Nebeský chléb.
(V rouše českém podává P. Fr. Klímu)

I. Nevýslovná láska.

Ěelikou láskoumilujírodičedítky;% miluješ nás, o Bože, snad také
M jako Otec? Nemůžeť oko naše

patřiti do hlubin Srdce tvého, aby lásku
tvou mohlo tam viděti; leč jednorozený
Syn tvůj, kterýzlůna tvého vyšel, označil
nám lásku tvou, poučiv nás zároveň,
abychom tě zvali Otcem pro tvou velikou
lásku k nám. A popředně tomu nás učil, '
abychom nikoho na zemi nezvali otcem; Ě
protože jeden Otec náš jest, jenž jest
v nebesích. Neboť jakož ty, 6 Bože jediný
jsi dobrý, pro neskončenou dobrotu
svou, tak jsi také jediný Otcem, a sice
Otcem tak dobrým a laskavým, že u
porovnání s tvou dobrotou a láskou
otcovskou nikomu na zemi název otce
nepřísluší.

Tím obíral se také prorok tvůj, an
pravil: Otec můj i matka máopustili
mne, leč ty, Pane, přijals mne. Ano sám
jsi tomu chtěl, abychom porovnávali
tebe s otci pozemskými, když jsi ústy
prorockými hlásal: Můželi žena zapome

,/
nouti na dítě svě, aby se nesmilovala
nad plodem života svého? A být“ i se
zapomenula, nicméně já nezapomenu na
tebe; nebot“ hle, vruce své zaznamenal
jsem tebe, a zdě tvé jsou stále před
zrakem mým. A že mezi ptactvem orel
proslaven láskou k mláďatům, volils, ()
Pane, lásku svou jeho lásce přirovnati
výrokem : Jakož orel ochraňuje hnízdo své,
rozprostíraje nad mláďaty křídla, nosí je
na ramenou svých. Tato láska tvá pře
vyšuje lásku ženicha k nevěstě. Opustí
člověk otcei matku, aby se přidržel
manželky, a budou dva v jednom těle.
Leč i tato láska nevyrovná se lásce tvé,
() Bože!

A kdyby snad někdo pochyboval o
této lásce, nechat uvažuje a rozjímá dary,
jimiž nás, óBože, zahrnuješ; vždyť jsou
vesměs důkazem a závdavkem tvé lásky.
Budešli o nich rozjímati, shledáš, že kolik
tvorů na nebi i na zemi, kolik kostí a
údů na tvém těle, kolik hodin a okamžiků
žiješ, ——tolik dobrodiní od Pána jsi přijal.
Dále rozjímej, žei veškerá dobrá vnuknutí,



že i hříchy, kterých jsi nespáchal, nemoci.
jimžto jsi vyhnul, nehody a neštěstí,
které by tě byly zasáhly, kdyby Pán tě byl
nechránil a neopatroval, zjevným jsou
důkazem jeho lásky. Ano i metly, ne
hody a klopoty, jimiž Pán tě navštívil,
jsou důkazem jeho lásky, jsout' projevy
otcovského Srdce, kterýž onoho, jejž za
syna přijmouti chce, pouze proto šlehá, by
jej ze hřišného spánku probudil, aby jej
očistil a v dobrém pocvičil. Obrat“ tolikéž
zraku i ke světu, jenž celý pouze pro tebe
jest stvořen. Vesmír a vše, co v něm,
hlásá a vypravuje a žádá lásku.

A byt) i toto všecko ti nedostačilo,
snad přece nechceš býti hluchým k vý
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roku Páně, jejž máš v evangeliu: 't'ak
Bůh miloval svět, že i Syna svého je- :
dnorozeného dal,
věří v Syna, nezahynul, ale měl život
věčný. Mezi yšemi důkazy lásky božské
bije tento nejvíce v oči, jak 1 učeník.
jejž Pán miloval, sám udává: Z toho
poznáváme lásku Boží, že jednorozeného
Syna svého dal na vykoupení naše-.

Tyto a mnohé jiné projevy lásky
Boží jsou podobny jiskrám. které z pla

aby každý, kdokolii

mene lásky Boží šlehají. Čím větší musí ;
býti utajený žár lásky Páně, anyt' pouhé !
jiskry jsou veliké? O té přenesmírné
lásky! O lásko nepochopitelná, hodna,
bys láskou byla splácena! Kéž bychom,
ó Pane, se všemi svatými pochopili výšku
ihloubku, šířku i délku tvé lásky, by
srdce naše docela a úplně láskou tvou
bylo přemoženo!

Máme snad nyní rozebírati velikost"
oné lásky, jakou nás zamiloval Syn tvůj,
jejžjsi nám dal? Nižádný jazyk nemůže í
lásky této vysloviti; neboť láska Kristova
převyšuje všeliký smysl a byt' i byl
andělský. Vždyť ani andělé nemohou
pochopiti lásky Kristovy. Leč mnohým :
nevědomým a zatvrzelým nedostává se
víry, by mohli lásku tuto chápati. Lze
často slyšeti námitky: Lásky mírou pravou

jest prý dokonalostí, jakouž předmět mi
lovaný se honosí, a žet? člověk podle
těla i duše jest tvorem hříšným, jakou
prý láskou může Kristus takového tvora
milovati?

Avšak takovou měrou nelze lásky
Syna Božího měřiti; nebot láska jeho
nevyvírá z dokonalosti, jakouž na nás
postřehuje, nýbržjest výronem dokonalosti
jeho vlastní, že totiž Otce svého má na
mysli. Musíš, óduše, pamatovati na ony
nepočetné milosti, jež nejsvětější Trojice
uštědřila Kristu ve chvíli oné, v nížto

byl počat, vždyt tuto dostalo se člově—
čenstvu Kristovu tré milostí, z nichž
každá jest nevýslovnou.

Předně má přesvaté člověčenstvo
Kristovo podíl na božské bytnosti, ano!"
s božskou osobou spojeno a sloučeno
jest. Bylot člověčenstvo s božstvím tak
sjednoceno, že právě můžeme říci: Tento
člověk jest Bůh a Syn Boží, jemuž
náleží na zemi i na nebi poklona nej—
hlubší.

Tomuto podivuhodnému Bohočlověku
i toho se dostalo, že jest všeobecným
otcem a hlavou veškerého pokolení lid
ského, aby mohl jako hlava duchovní
působiti na všecky. Jako Bůh jest věčnému

5 Otci úplně roven, ajako člověk jest po
čátkem a hlavou všech lidí. Tim dostalo

; se mu milosti, že všickni lidé z něho
jako z nepřeberného zřídla milosti a
přehlubokého moře svatosti dosahují.
Čímž nejenom všem předkuje, nýbrži
posvětitelem sluje; jestit' zajisté dárcem
svatosti, kteréž všem měrou vrchovatou
uděluje. Tato milost?nemá mezi ahranic,
protože veškerému člověčenstvu se uště
dřuje, nehledíc na počet osobností, pro
něž v požehnaném Srdci Páně zásluh &
milostí přehojně nahromaděno.

Konečně přesvatému člověčenstvu
Kristovu také té milosti se dostalo, kterouž
život jeho pozemský posvěcen & zdoko
nalen, &milost“tuto lze nazvati bezmeznou



a bežměrnou. Taktéž i té milosti jemu
uštědřeno, že nemůže zázraky konati

počtem neobmezeným. Jestiť člověčenstvo
Kristovo jako bělostná lilie, na néžto se
snesla holubice, Duch svatý, aby Krista
člověka perutěma zastřela a síly a mi—
losti přehojné mu udělila. Toto člově_
čenstvo jest onou nádobou vyvolenou,
do níž rozlit proud milosti se všemi

prameny vedlejšími, tak že ani jediné ?
krůpěje mimo ni neostalo. Tuto Bůh
vše vykonal svou všemohoucností, vše
uštědřil svou dobrotivostí, neboť tuto po
výroku sv. Tomáše Aquinského vrchol
moci a milosti objevil, uděliv přehlažcné
duši Kristově, v okamžiku, v němž byla
"stvořena, všeho, cokoliv dáti a uštědřiti
mohl.

Také tím obdařeno přesvaté člově
čenstvo Kristovo, že ihned v početí zíralo
na božskou bytnost' a velebu a slávu
_yěčného Slova, s nímž bylo spojeno,
"zřejmě poznalo, čímž tak bylo oblaženo
a oslaveno na zemí, jako nyní jest po
pravici nebeského Otce.

Nuže, když toto přesvaté člověčenstvo
Kristovo v okamžiku svého stvoření

prohlédlo, patříc a poznávajíc, jak už
svrchu řečeno, od koho takými dary

všemu se podvolil, čeho k vykoupení lidí,
jež zamiloval, bylo třeba, by jim práva
na věčnou blaženost a slávu opatřil.

Z pouhé lásky, kterouž chtěl zalíbiti
se nebeskému Otci, vrhal takořka pla
menné šípy lásky po lidech. Zajásal
jako obr, dí prorok, by mohl chvátati
cestou, vždyt z nejvyššího nebe jest
východ jeho a návrat od nejzazšího konce,
a není nikoho, kdož by mohl se ukrýti
před horkostí jeho.

0 lásko božská, kteráž jsi sstoupila
od nebeského Otce, bys zasekvěčněmu
Otci se vrátila, zamilovavši člověka ne
k vůli jemu, nýbrž k vůli věčnému Otci.
Této lásce podivuje se tvá svatá církev
v písni slovy: Ejhle, s jakým chvatem
spěchá! Poskakuje po horách a přeska
kuje pahorky. Miláček můj podobá se

: srně a jelenu rychlostí a chvatem.
Tentoť jest pramen a původ lásky

Kristovy k lidem. Chtělli by někdo zvě—
- děti, proč příčinou lásky této není ctnost?

bylo oblaženo, a když jako prvotvoru š
všickni kůrově andělští se mu klaněli,
nice padajíce na tváře své, rei, lzeli vy
sloviti a pochopiti, jakou láskou nebe—
ského Otce, jenž člověčenstvo Kristovo
tak oslavil, zamilovalo? Jak veliká byla
touha jeho podati dárci tak štědrému
nějaký dar, jímž by bylo lze mu zalíbiti
& posloužiti? Mohouli jazyky Cherubinů
a Serafinů lásku tuto vyjádřiti?

Nad to rozplameněna tato touha
nebeská slovy: Nebeský Otec chce a
žádá, by padlé pokolení lidské bylo po
zdviženo, a by jednorozený Syn Boží
úkol tento vzal na se, by neoblevoval
a neustával, pokud by přeslavněho tohoto
úkolu nevykonal. ASyn Boží přeochotně

člověkova, ani jeho dobrota, ani krása,
nýbrž pouze ctnosti Kristovy, nechat“
uvažuje výrok Páně, pronesený při po
slední večeři: Aby svět poznal, jakou
láskou miluji Otce, vstaňtež & pojďme.
—- Kam? — Na smrt kříže pro vykou
pení lidské.

Což jsi chtěl, () Pane, projádřiti neli
touhu lásky své bezmezné výrokem:
Musímt' býti pokřtěn křtem, a kterak
toužím po něm. Vždyť taková byla touha
tvá, s jakouž jsi chtěl v nevýslovných
bolestech býti pokropen vlastní krví, že
každá hodina odkladu byla jakoby tisíc
let. Odtud také onen slavný průvod pal
mový, jakýž byl ti uchystán dříve. než
jsi za nás trpěl, aby světu ozřejměla
radost“, s jakouž jsi se poddal útrapám.
Vždyť jsi, () Pane, volil, bys růžemi a
květy ozdoben jako ženich kráčel ke
svadebnímu loži svatého kříže. Zdálot'

se, () Pane, že ne k utrpení, nýbrž ku
svadbě se ubíráš, proto tak veliká sláva



na cestě tebe provází. Vykročte nyní
' dcery sionské! Vyjděte duše zbožné. mi

lující Krista, a uzříte krále Šalomouna
v koruně, jakouž jej korunovala matka
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jeho v den zasnoubení, v den radosti '
jeho srdečné.

Než, ó Pane, marně se pídím po
koruně jiné, než po oné, jakouž koruno
vala tebe matka tvá, sbor židovský, ko—
runou ne růžovou, nýbrž trnovou, by hlavu
tvou zranila. Jakž lze tedy den tento nazvati
dnem radostným, dnem, po němž toužilo
Srdce tvé? Snad necítíš bolestí z trnové

koruny? Zajisté pocítils, Pane, bolesti
nevyslovné jako každý člověk, jsa útlej
šího těla nežli synové lidští. Leč láska
Srdce tvého oslazuje tobě bolesti. tato
laska tebe tak roznítila, že jsi volil obnažen
umříti na kříži, potupen a posmíván od
celého světa.

Co nyní počnou tvoji věrní a praví
synové a přátelé, kteřížto lásku tvou právě
poznali, pocítili a pochopili? -— Láska
tva rozehřála útroby jejich takou měrou,
že dychtili po mukách a trápení, že
radovali se v soužení, že usmívali se
na ohnivém rožni, a že kráčejíce po
žhavém uhlí, domnívali se, že mají pod
nohama růže.

bená Kristu, a spojená s ním na loži
kříže, nezná nic slavnějšího nežli oděv

napnutý, by mohl diamant proniknouti?
Velemocná láska tvoje přemnoha srdce,
tvrdší nad diamant, rozpoltila. Tys, ()
Pane, mramorové srdce naše rozpůlil. Tys
veškeren svět plamenem lásky své roznítil.
Tys propověděl ústy prorockými: Ohněm
lásky mé veškeren svět zahoří.Av evangeliu

; zanechals výrok: Přišel jsem, bych oheň
vpustil na zemi, a co chci jiného, leč
aby hořel.

Předobře pochopil moc a sílu tohoto
plamene tvé lásky prorok, který zvolal:
O kéž bys protrhl nebesa, sestoupiv na
zemi! Vody klokotem by. vřely žárem
tvé lasky. O přesladký žare! () přelíbezna
lásko! O medová rano! O blahostný ohni!
() plameni, rozněcující útrobu, nad led
studenější! Vždyt'jsi proto s nebe sstoupil,
abys svět láskou naplnil, jak dí tvůj sv.
prorok: Tys navštívil zemi, spojiv ji
láskou. Tys ji obohatil výsostí a boha—
tostí lásky své. Tys opojil láskou nebeskou
lidska srdce.

O Pane přelaskavý, přesladký, pře—
dobrotivý, překrásný a nejvýš milosrdný,
opoj nitro naše tímto vínem, rozohni je
tímto plamenem, zraň je šípem lasky
své.a Nuž viz, duše má, že pravá příčina,

; pro kterou miluje nás Syn _Boží, jest
Duše, (tak di sv. Ambrož), zasnou- '

a slávu ukřižovaného, vždyť tobě, () Pane, '
lásky tvé jinak Oplatiti nemohu. Jenom
tím lze poněkud lasku tvou oplatiti,
bývali krev zase krví nahražovana.

Ojaký prapodivný způsob boje Pán '
vyvolil! vždyt nezískal lidí potupou, ne
ohněm s nebe, nýbrž předrahou cenou
pokoje a lásky své. Neusmrcoval Pan
lidí, nýbrž sám za ně smrti se podvolil.
Neproléval ani krve lidské, ale pouze

i

svou krev prolil, na kříži za nás za :
všecky.

O té nevýslovné &velemocné lásky!
Kdež jest meč tak silný, kde luk tak pevně

rozkaz nebeského Otce a touha činiti,
co Otec nebeský velí. Příčina, pro kterou

,nám Otec nebeský milost“ svou uštědřuje,
jest modlitba jednorozeného Syna a zá
sluhy jeho. _

A věříšli skutečné, že Otec nebeský
obětoval za tebe Syna svého, pak věř,
že i vše jiné tobě da, vždyť vše ostatní
jest pouhé nic. Nedomnívéj se, že Pan,
vstoupiv na nebesa, na tebe nepamatuje.
Vždyť láska a zapomenutí nemohou se
sdružiti. Jistý závdavek, jejž ti zanechal,
vstoupiv na nebesa, bys lásky jeho byl
pamětliv, jest plášt“ těla Páně.

Netrpělť Pán pro tebe jen tehda,
pokud žil na zemi; nýbrž právě po smrti
své pocítil bolest? největší. Chtěl nám
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dáti v životě i ve smrti neklamný důkaz ! apoštolových, tentýž — dnes i zítra,
svě lásky, měli jsme poznati, že jest je- Í
diným a pravým přítelem naším z výroku:
Dokonáno jest! — Tímto slovem ukon
čeny síce bolesti jeho, avšak neukončena ,
jeho láska. Kristus jest, po slovech

tentýž jest po věky všem, kteří po něm
dychtí, kteří usilovně Krista hledají. ——
Tomuto Pánu a miláčku kéž žije duše
má u věčném díkůčinění!

(Příště dále.)

Zprávy o sv. Hostýně
od konce dubna až do růžencové neděle 1888.

Sepsal na sv. Hostýně E'ant. Xav. Zimmerhackel T. J.

|, Začátek letošních pouti. První a druhá
hlavni pouť.Pouť „Literární jednoty.“

Poslední zprávy, které čtenáři »Šk.
B.S. P.c o sv. Hostýně četli, byly v mě
síci lednu t. r. pérem vřelého ctitele
Matičky Boží svatohostýnskě, vp. Ignáce
Zavřela, kaplana přerovského, podány.
Zatím se tam mnohé věci udály, i po
víme o nich čtenářům »Školy,—xkteří sv.
Hostýn návodem 1- P. Placida Mathona.
bývalého redaktora, modlitbou i penězi
tolik podporovali.

Jako každý rok, tak i letos začaly
pouti svatohostýnskěčtvrtou neděli
po Velkonocích. Nebot'v tu neděli
a po celý oktáv slaví se již napřed vděčná
památka na vítězství, kterého křesťanští
Moravané nad Tatary slavnou pomocí
Matky Boží svatohostýnské v měsíci
červnu 1) 1241. dobyli. Sv. Otec Pius IX.
udělil plnomocné odpustky všem poul—
níkům, kteří v ten čas její svatyni na
vštíví, sv. svátosti přijmou a za obecné
potřeby křestanstva se pomodlí. Vděčna
památka za tuto velikou milost, proká
zanou drahým otcům tenkráte ve svrcho
vané nouzi postaveným. vodívala po
všecka století a vodí podnes, at' prší,
at“ sněží, at je zima, jako na jaře často
bývá, takové zástupy poutnického lidu
na sv. Hostýn, že by člověk ani neuvěřil,
kdo to neviděl. Tak se počítalo loni ve
dvou prvních dnech nejméně 20.000 pout—
níků; letos pak, ačkoli počasí nepříznivo
bylo, připutovalo asi 60 průvodů z valaš—
ských, slováckých, hanáckých a jiných
krajin, přicházejíce již v pátek večer

1) Dle Středovského dne 12. května čili
v VI. neděli po Velkonocích.

před nedělí čtvrtou po Velkonocích. A
jak začali, tak putovali přes celý měsíc
květen na sv. Hostýn; zvláště silná byla
návštěva o svátcích svatodušních, neboť
dostavilo se asi 27 průvodů. Celkem tedy
připutovalo po celý měsíc Mariánský a
poslední dva dny dubna bez mála sto
procesí, z čehož čtenář posoudí, jaká to
byla znamenitá úcta a oslava Matičky
Boží na posv. Hostýně v onen měsíc,
který po veškerém světě jí zasvěcen jest.

V měsících červnu a červenci ne
minulo ani jedné neděle, v_které by se
nebylo dostavilo jedno nebo více procesí,
ač ne tolik jako v květnu; za to při
cházelo velmi mnoho poutníků soukro
mých.Dne 2. července, na svátek
Navštívení Panny Marie jakožto
výroční den svěcení znovuzřízeného
chrámu, kteréž roku 1845. vdp. Viktor
Šlosar, prelát rajhradský, konal, připadla
tak zvanáletní čili druhá hlavní
pouť svatohostýnská.1)

Jakkoli povětří bylo v ten svátek
špatně, přece kostel byl tak hojně na
vštíven a naplněn, že byly'aspoň 3000
poutníků. Na oltáři sv. Anny byl vy
staven krásný obraz Navštívení Panny
Marie, vdp. farář bystřický sloužil zpí
vanou mši sv. za asistencí dpp. farářů
bilavskěho a prusinovického; kazatel líčil,
že Panna Maria za svého pozemského
živobytí pomáhala v duševních a tělesných
potřebách: nyní v nebi povýšena jsouc
nezměnila se, a jak děje sv. Hostýna
svědčí, ve věčných a časných záleži
tostech pomáhá. Vynecháme to, co o

1) Dříve se slavívala na neděli po Nanebe
vzetí Panny Marie.



věčných záležitostech vykládal, ale nelze
pominouti-dojemný příklad,který za důkaz
uvedl,
v časných věcech pomáhá. »Když Bernard
Beger (1-1867.) v Bystřici pod Hostýnem

že Matka Boží SVatOhOStýnSkáil

posv. Velehradě; letos však jinak se
usnesli, vyvolivše sobě staroslavný svatý
Hostýn, kde »Máti Boží divy tvoří,< za

, cíl své společné pouti. Dne 31. července

zastával úřad farní, přišli k němu rodiče '
s dceruškou asi dvanáctiletou, která byla
hluchá, a prosili ho. aby za nemocné
dítě na sv. Hostýně sloužil mší sv. Pan
farář nemoha sám, poslal svého pana
kaplana na sv. Hostýn. Rodiče s dítkem
úpěnlivě při té mši sv. za zdraví dítka
se modlili s takovou důvěrou. že se do
mnívali, že ani nemohou býti oslyšáni;
a když odcházeli z kostela, nechtěli tomu
ani věřiti, že by jejich děvče ještě ne—
slyšelo. A proto dvakráte a třikráte se
do kostela vrátí, až chrám bez vyslyšení
Opustiti musili. Žalostně sestupovali shory
a u sv. pramene se zastavili a obličej
dívčin svatou vodou umyli. Když tak
sestupují, děvčestane ana strom vzhůru
se dívá. Otec pak se obrátí a dítěti
kývá, by šlo za nimi. A tu dítě praví:
»Což neslyšíte, jak krásně ten
pták tam na stromě zpívá?a Dítě
totiž při svaté vodě sluchu nabylo, a tak
důvěra rodičů k Panně Marii Hostýnské
slavně byla odměněna.:

, Četné obecenstvo s napnutou pozor
ností poslouchalo, a zajisté hluboce do
jati touto událostí, rozmnožili v sobě
nemálo důvěru k téže Maličce Hostýnské
a s nadšenou láskou její svatyni opustili.

Pro měsíc červenec sluší také za
znamenati pouť z Vyškova a z okolí;
nebot doposud ještě nikdy nezavítalo na
jednou tolik Vyškovanův a okolního lidu
na sv. Hostýn — bylo jich kolem 900 —
ač jednotlivci každý rok tam přicházeli;
a ještě nikdy nepřijali zvláštním vlakem '
jako letos. Mimo to bylo vyškovské procesí
leto—sprvní větší procesí z Brněnska.
& Asi týden na to, na den sv. Ignáce,
zakladatele Tovaryšstva Ježíšova, odbý
vala se na sv. Hostýně slavnost, která
takový rozruch působila, že nejen české
a moraVské čaSOpisy, ale i zahraniční
listy o ní se rozepisovaly a tak slávu

sešlo se za “tím účelem 96 účastníků,
z nichž bylo 14 kněží, a to 7 právě vy
svěcených. Již dávno nemeškalo tolik
kněží a kněžských kandidátů pojednou
na temeně svatohostýnském jako tehdáž,
a k tomu nemalého lesku dodávala pří—
tomnost“ několika vzácných hostů, kteří
v týž den na sv. Hostýn připutovali.
V předvečer sv. Ignáce o 1/29.hod. měli
slavné požehnání, kteréž odbýval vdp.
msgr. Vilém Blažek, kanovník kroměřížský
a ředitel pacholeckěho semináře; četný
sbor pěvecký, řízený jedním bohoslovcem,
krásně zapěl při tom čtyřhlasnou litanii
českou. Ráno dne 31. července bez mála
všichni bohoslovci šli ku správě Boží &
přistoupili k sv. přijímání; o 1/28. hod.
dp. sup. Jan Cibulka z T. J. zahájil slav
nostní řečí poutnickou slavnost. Obral si
za předmět slova sv. evangelia téhož dne:
»Žeň zajisté mnohá jest, ale dělníků
málo. Protož prosme Pána žní, aby děl
níky poslal na žeň svou< (Luk. 10, 2.),
ukázav na výroku Sušilově, jaký má býti
dělník na vinici Páně, proč je takových
málo a že je třeba o ně prositi. Výrok
však Sušilův, na kterém tu myšlénku
rozvedl. byl tento: »Život náš buď jedna
Boží chvála, slasti Kristus, tužbou ctnosti
krása, chotí církev a mzdou lidí spása.<<
Po kázaní sloužil vdp. prelát & probošt

, kroměřížský, Adam hr. Potulický, slavnou
mši sv. za asistence dvou novokněží,
kdežto se na choru pěkná mše svatá
»Exultetc od Witta zpívala. Ostatních

'. mší sv., které se v týž den odsloužíly,
bylo patnácté.

Zatím přiblížila se desátá hodina,
v kterou se páni hosté a bohoslovci
v oratoří nad levou sakristii shromáždili.
Schůzi zahájil předseda »literarníjednoty,c
bohoslovec Václav Kubíček, řečí, v které

Amluvilo »minulosti posvátného

naší Matičky Boží Svatohostýnskě daleko .
široko roznášely.

Bohoslovci tak zvané »Li
terární jednotyc z brněnské a
olomoucké diecése od r. 1874.rok ,
co rok odbývali si výroční schůzi na [

Hostýna.: Vylíčil staroslavné dějiny
sv. Hostýna, začínaje od zbožné zprávy,
že i ss.'Cyrill a Methoděj na něm byli,
modlářství zničili, křesťanskou víru učili,
kaplí Bohorodičky založili a takto úctu
k ní zde zavedli, vykládal pak tíseň
našich křesťanských předkův na téže
svaté hoře r. 1241., když tu od ukrutných



Tatarů sevření byli, a kterak Matička
BožíHostýnská, vyslyševši snažné prosby
křesťanů, zázračně pomohla; vylícil další
děje svatého místa, obzvláště jak chrám
od hraběte Františka Antonína z Rottálu
krásně a velkolepě vystavěn, ale za
smutné doby .losefinské r. 1787. rozbořen
byl a rozboř'en zůstal až do r. 1845.,
kdy svatyně zase postavena, opravena a
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obnovena jest, a jak zasloužilé »Družstvo ,
svatohostýnské,< k němužto náležel také a
b valy a teď v Pánu zesnulý redaktor
»škOlY,<<P. Placid Mathon,1) další péči
o povznesení svatého 'místa převzalo
a tolik dovedlo, že předloni (1887.)
konečně obsazeno bylo duchovními strážci
z Tovaryšstva Ježíšova. Řeč svou pak '
skončil návrhem, aby bohoslovectvo a
kněžstvo moravské důstojnou sobě pa—
mátku na sv. Hostýně postavilo obno
vením zpustlé kaple svatého Jiljí, v ten
způsob, že by se na stropě vymaloval
obraz Marie Panny jakožto Stolice
Moudrosti, kolem ní by se družili přední
svatí Otcové a hlavní učitelé církevní
jako vzorové bohonadšene' moudrosti, po
které moudrosti má duchovní stav, tu
v letech přípravných, tu v úřadě kněžském
stále a bez unavení toužiti.

Po ukončené řeči na přítomné pány ;
veřejná otázka učiněna. zdali by měli co '
namítnouti proti tomu návrhu. Když na
to všichni mlčeli, jal se dp. superior
P. Jan Cibulka hovořiti o zmíněné kapli
sv. Jiljí hlavně stran jejího praktického
účelu,"že by se tam mohlo snadněji 0
velkých poutích zpovídati a Velebná
Svátost“ oltářní podávati. Obnova. dala
by se dle přání bohoslovců provésti a '
nestála by více leč asi 1600 zlatých.

Druhou přednášku měl Antonín
Wagner. bohoslovec a předseda brněnské
»Růže Sušilovy,< podav »Črtu ze ži
vota Sušilova.: Řečník vypravoval
zajímavě podrobnosti o posledních'dnech
tohoto na vždy slavného, vzorného a
učeného kněze, kterýž pro svůj neduh
hledaje úlevy, trávil pod sv. Hostýnem

1)Tento vřelý ctitel a zvelebitel sv. Hostýna,
zemřel právě ve výroční den, kdy kardinál-biskup
Ferdinand Julius hrabě z Trojerů posvětil onen
svrchu zmíněný & velkolepý chrám Rottálský,
_t.j. 28. července 1748. Povšimnuti 110an je také,
že týž na výroční den, kdy vys. dp. pan praelát
l'ajhradský, Viktor Šlosar, žehnal (2.července 1845)
obnovený kostel, byl na kněžství vysvěcen.

dny své peslední, jsa zvláště zde jako
vůbec po celý život svůj vroucím ctitelem
MateřeBoží svatohostýnské; ano výslovně
prosil ji o tu milost, by směl v jejím
stínu skonati a s Kristem se spojiti,
an v jedné básni tak psal:

Č ty Panno přečistá.,
Matko na Hostýnu!
Nechť tvá. láska. uchystá.
byt mně ve svém stínu!
Nechť tam duši chorou kojím,
až se láskou s Kristem spojím.

Po přednášce nastal živý rozhovor
o tom, kde se budoucí pouti bohoslovecké
mají konati; i usnesli se konečně na
tom, že společné pouti bohoslovecké mají
se konati každým třetím rokem vždy na
posvátném Velehradě, druhá dvě léta
jednou v diecési olomoucké na svatém
Hostýně, po druhé v brněnské.

Odpoledne, když slunce příjemně
svítilo, shromáždili se všichni účastníci
pouti ve chladu věkovitých buků a dubů.
Tarn odbývali si páni bohoslovci besedu:
předneseny vzletné básně o sv. Hostýně,
z nichž jedna složena byla od poutníka
bohoslovce, druhá vzata z Kralodvorského
rukopisu »Jaroslaw; a zpívané pěkné
sbory »Salve Reginax (Zdrávas královno)
& »Křižáci na moři.c

Zvláštního rázu dodala této besedě
přítomnost vzácného hosta, Dra. Majunkea,
který pro své rozhodné katolické smýšlení
po celé Evropě proslul a v kulturním
bojí německém proti Bismarkovi zna—
menitě vynikal. Protož bohoslovci, když
k nim zavítal, pozdravili ho, nadšeně
provolávajíce třikráte »slávalc

Bylot' při besedě pozorovati vše
obecné slavnostní naladění a milé veselí,
když doba odchodu nastala. Na roz
loučenou promluvil dp. superior P. Jan
Cibulka k poutníkům, uváděje slova„jež
sv. Cyrill umíraje k bratru Methoději
pronesl: »Ujmi se toho dobrého lidu
moravského,c i doložil: »Stoje tu Moravan
na půdě hrdinskou krví svých zbožných
předkův napájené a hledě s výše svato
hostýnské na tu široširou milou vlast
svou, nemůže než milovati ji a lid ten
věrný. 0:

Tak skončil jeden den z nejslavněj—
. ších pro sv. Hostýn po letošní dobu
? poutnickou. (Příště dále.)
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Milodary Božského Srdce Páně.

Od Litovle. Byla jsem po několik let
nemocna a brala jsem radu u několika
lékařů. Na radu jejich odebrala jsem se
do lázní. Po několika lázních cítila jsem
úlevu, ale vždy jen krátký čas. Opět a opět
se starý neduh vracel. Jsem čtenářkou
»Školy B. s. P.. Nikdy jsem neopome—
nula čísti »Milodary B. S. PA l myslila

jsem si. když tolik lidí došlo vyslyšení
ve všech strastech, že i mne nehodnou
nejlaskavější Srdce a Maria Panna vy
slyší. Zároveň jsem slíbila, že to v tomto
časopise uveřejním. Cítím se mnohem
zdravější. Konala jsem i těžší “práce,

Í jakych jsem dříve konati nesměla. Při
. tom necítím již dřívějších příznaků ne—

moci. Na uveřejnění jsem poněkud za
pomněla; byla jsem však náhle upama
tována nebezpečnou nemocí krční a
kašlem, a to bez všelikě příčiny. Někdy
byvaly záchvaty tak silně, že se mi zdálo,
že se zadusím. V této tísni brala jsem
útočiště k Božskému Srdci Páně a Panně *'
Marii s ohnovením svého slibu. Nemoc

náhle přestala bez lékařské pomoci.
Plním tímto svou povinnost a uveřejňují
své nejvroucnější díky.

O necht“ každý prosí s důvěrou mi

lostivě Srdce Páně aMarii Pannu, &jistě
bude vyslyšen! MŽ.

Siebenhirten u Vidně. Nejvroucnější
díky vzdáváme nejsv. Srdci Pána Ježíše
a nepOSkvrněnému Srdci Panny Marie,
sv. Janu evangelistovi za ochranu, kterouž

: poskytli našemu dvouletému synáčkovi
při pádu do skla a za brzke a šťastné
vyléčení. Chváleno a velebeno budiž
nejsv. Srdce Pána Ježíše a nejčistší
Srdce Panny Marie po všecky věky!

[+a/fu. a Marie Šlmnr.
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ZBuda ešti. Moje matka byla raněna * a sv. Josefa za zachování a uzdravení
mrtvicí na jedné straně, a sice tak ne- ,
bezpečně, že levou rukou ani hýbati !
nemohla a velmi těžce a sotva sroz—

umitelně mluvila. Lékař “pravil, že jest i
to velmi nebežpečný neduh a že sotva
se úplně uzdraví. l počala jsem konati
za svou matku pobožnost' k Panně Marii
Lurdské & dávala jsem jí též lúrdskou ;
vodu píti. Chvála Bohu a nejsv. Pomoc
nici, moje matka jest nyní skoro úplně
zdráva. Abych slibu svému, ve »Školec
vyslyšení uveřejniti, dostála, činím tak
z vděčnosti, aby i jiní, kteří v nějaké
nouzi se nacházejí. ku Pomocníci kře
stfanův a potěšení zarmoucených útočiště
brali, a nebudou oslyšeni. EH.

Z Domažlic. Jistá osoba děkuje Bož
skému Srdci Páně, přímluvě Panny Marie

nebezpečně nemocného dítka. N.L.
-— Jistá osoba vzdává vroucné díky

neposkvrněné Panně Marii Lurdské za
vyslyšení prosby. Po pět let trpěla jsem
hostcem a všecky prostředky domácí i
lékařské nemohly pomoci. Nemoc trochu

; pominula, ale vrátila se zase. Nejhůře
bylo v zimě. Na radu duchovního otce
vzala jsem útočiště k neposkvrněné Panně
Marii Lurdské; Vykonala jsem sv. zpověď,
započala devítidenní pobožnost' a při tom
užívala vody ze zázračného pramene
lúrdského. A ejhle, nemoc přestávala. [
konala jsem pobožnosť podruhé, a nemoc
úplně přestala. Nyní jsem úplně zdráva.
Velmi povděčna jsem za radu přítelkyni,
jakož i duchovnímu otci svému. F. 1).

Zájmy Krista Pana v různých zemích.

Řím & Italie. Sv. Otec snaží .se*

docíliti dohodnutí s nejmocnějšími říšemi *
světa. Říše anglická obnoví vyjednávání
s Vatikánem prostřednictvím
z Norfolku. Zvláště však „hledí ruské

kruhy s napjetím na výsledek toho vy
jednávání se _sv. stolicí; a jak se pro
slýchá, spěje vyjednávání to ku přízni
vému konci. — S Čínou vyjednavalo se
již loni; shoda však mezi sv. Otcem a
čínským zástupcem ve Francii vypraco
vaná a přijatá nedodělala se žádného
prospěchu, poněvadž tehdy Francie po
hrozila zrušením banky lyonské, ode
které římská propaganda dostává ročně

',

1

před nedávnem ještě ucházeli se 0 za
chování pokoje sv. Stanislava v Římě;

;jest jim světnice tato národní svatyní.
vévody Ž

pět milionů franků podpory. Nyní vy- g
jednává se opět s Čínou o převzetí
ochrany nad katolickými poddanými
jakékoliv národnosti. Již 1 Německo a
Italie uzavřely smlouvy s Čínou, aby
misionáři němečtí a italští nestáli více

pod protektorátem francouzským. —Poláci

Přes to přese všecko bude pokoj ten
částečně rozbourán, a sice ona čásť, kde
stojí oltář nejblahoslavenější Panny, na
němž před jedenapadesáti lety sloužil
sv. Otec první mši sv. Platí tu slova
nejd. biskupa mohučského, Dr. Haífnera,
kteráž pronesl ve svém pastýřském listu,
jednajícím o římské otázce, že město
Řím od dvaceti let jest hanebně pustošeno.
— České kollegium v Římě, v němž jest
letos chovanců 24, bylo 4. listopadu
slavnostně otevřeno a posvěceno. Sv. Otec
poslal jak představeným tak chovancům
ústavu své blahopřání a požehnání. Mat“

, [nyní česká kolej svůj vlastní dům, kterýž
vzdálen jest jen pět minut od ústavu
propagandy, kde chovanci konají studia
svá. ——Italský senát přijal 17. listopadu
nový trestní zákon italský. Není více
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pochybnosti, že nový tento zákon již od
nového roku v Itálii platnosti nabude.
Jak jsme již oznámili, vystoupila ve
sněmovně dosti silná oposice, která
platila především zrušení trestu smrti a
nařízením proticírkevním. Po celé Italii
rozšířeno jest podnes brigantství, ve
“střední a jižní Itálii pak panují dosud
strašné tajné spolky, před nimiž nikdo
ani životem ani majetkem svým jist není.
Velmi tudíž povážlivo jest zrušiti naprosto _

l

l

l

i

den oslaven jen skutky lásky k bližnímu.
Takto i císař náš dobrotivý nejlépe uctěn
byl; vydalt' on doposud ze své soukromé
pokladny k dobročinným účelům již přes
čtyřiadvacet milionů zlatých. Do dne
3. prosince dosáhly prý dary na oslavu

i jubilea věnované obcemi, sbory ájedno—

|

!

Í

i
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trest smrti. Avšak články zákona trestního,
které krutými tresty stíhají kněze, obírající
se s otázkami politickými, dotýkají se &
nejen Vlachů, nýbrž též celého katolického
světa; nebot“tyto zákony porušují hrubým
způsobem ony garanční zákony, které
sama italská vláda vydala v roku 1870.
na ochranu sv. stolice a které též věrně

plniti přislíbila. Kdokoliv by se nyní
odvážil buď mluviti bud' psáti ve prospěch
práv sv. stolice, bude potrestán penězi
nebo vězením. Tímto zákonem jest
sv. Otci odňata možnost“ svobodného

jednání jak s katolíky italskými tak
s ostatními katolíky celého světa. -—
] angličtí biskupové přidali se již ku ?
všeobecnému ruchu a k výjevům proti
tomuto trestnímu zákonu. Zaslalí dne

10. listopadu sv. Otci adresu obírající se
jmenovaným zákonem. V této adrese
praví biskupové: »My, kteří žijeme
v zemi, v níž církev katolická požívá“
neobmezené svobody, hluboce jsme dojati
auraženi, vidouce onu nespravedlnost“ a
násilí, jakým utlačována jsou posvátná
práva nejvyšší hlavy církve.c

Rakousko. Dne 2. prosince bylo ;
' radil se se sv. Otcem o odbývání tohototomu čtyřicet let, co přijal císař a král

náš František Josef I. z rukou strýce
svého, císaře Ferdinanda, žezlo a vládu
nad národy rakouskými. ] proto děly se
po všech končinách naší říše velikolepé .
přípravy k oslavení vladař—skéhojubilea. ;
Avšak dle přání císařova bylo upuštěno
od slavností okázalých a tento památní l

; tlivci obnos patnácti milionů zlatých. _
I ostatní dvory evropské výraz daly své
radosti u příležitosti této. Sv. Otec poslal
císaři našemu skvostný dar, který mu
nuncius vídeňský s vlastnoručním psaním
sv. Otce doručil. Jest to krásná práce
musivní (mosaika) představující nej—
světější Pannu obklopenou květinami.
Na obrazu tom pracováno prý dvanáct let.

Francie. Při rokování o rozpočtu
ministra osvěty dne 5. a 6. prosince
bylo též mluveno o konkordátu obnoveném

1801.

Ministr vyučování a osvěty pro—
hlásil, že vláda se bude zasazovati o
odloučení církve od státu, ale že musí
dbali konkordátu, dokud jest v platnosti.
Někteří poslanci prohlásili, že jak dříve
budou hlasovati pro rozpočet kultu, po—
něvadž mají za to, že konkordát, jímž
se stát zavázal uhražovati výlohy s kultem
spojené náhradou za skonliskované cír—
kevní statky, jest pro republiku fran—
couzskou výhodnější než svoboda kultu.

Afrika. Jak se z Říma píše, rozešle
sv. Otec všem mocím pamětní spis o
potlačení obchodu s otroky, v němž
navrhuje mezinárodní sjezd, jenž by
ustanovil nejvhodnější prostředky ke
zdárnému výsledku. Dne 22. listopadu
přibyl kardinál Lavigerie do Říma, aby

r

mezinárodního protiotrokářského shro
máždění. Tentýž odevzdal též sekretáři
britské společnosti k potlačení otrokářství
50.000 franků z daru papežského; k zá
sylce přiložen byl list svědčící kardinálu
Manningovi, v němž kardinál naději své
výraz dává, že křesťané všech zemí spojí
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sekpotlačeníhanebnéhoobchodusotroky. [ vyslovil ochotu podporovati opatření,
— I na sněmu německém podal ka- která podniknou spojené vlády k tomu
tolický střed návrh, 'aby sněm říšský i cíli, aby zničeno bylo otrokářství.

ll měsíci lednu modleme se, aby práva a zákon Boží ode všech uznány byly.

na hroznou událost" dějinnou, kteráž zahýbala téměř celou Evropou, jejíž
následky až posud cítí národové všickni. Míním tu revoluci francouzskou

r. 1789., jejíž stoletou památku zamýšlí zednáři s okázalosti velikou oslaviti.
Nedivím se tomu! Jest čas jubilejní, jestit' modou, abych ta'k řekl, všecko oslavovati.
Co dobrého a záslužného jest, zasluhuje také slávy, ale co zlého jest a co bylo
příčinou tolikera neštěstí, nezasluhuje nikterak nižádné oslavy od přátel Kristových.
A kdo může dokázati, že by revoluce francouzská co dobrého Způsobila? Doufám,
že ani zednáři sami by toho dokázali nemohli. Či bylo to co dobrého, když lid
zuřil jako draví tygrové na poušti asijské? Když zavraždil krále i královnu, když
nástupce trůnu v žaláři sužoval; když lidi, kněze a biskupy vraždili, když chrámy
plenili a zneuctili, když samého Pána Boha s oltáře strhli, prohlásivše: >Není
Boha: a když za svého boha vyvolili špatnou, nemravnou ženskou? Člověk se
musí v útrobách svých zachvěti, povážíli, že lidé tak zaslepeni mohli býti nevěrou,
že práva a zákon Boží nohama šlapali, že pak následkem toho ani žádného zákona
lidského uznati nechtěli.

Ovšem, kdo popírá zákon Boží, na němž všecky ostatní zákony lidské
zakládati se mají, ten nemá zákona žádného, jako hlásají zednáři, socialisté &
nihilisté'. Se zákonem Božím padají i lidské zákony. Nebo kdo neuznává nad sebou
moci Boží, ten neuznává ani moci lidské, či kterak se bude báti člověk lidí,
nebojíli se Boha samého? Kterak bude ctíti své představené, nectíli Pána Boha?
Kde nabere poslušnosti ku zákonu a právu lidskému, neznali žádné poslušnosti
k Bohu všemocnému? * .

A přece nad slunce jasnější jsou slova sv. apoštola Pavla k Římanům:
>Každá duše mocnostem vyšším poddána bud'; neboť není mocnosti, leč od Boha,
a kteréž jsou, ty od Boha zřízeny jsou. Protož kdo se mocnosti protiví, zřízení
Božímu se protiví; a kteříž se protiví, odsouzení sobě dobývají. Nebo knížata
nejsou ke strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chcešli se nebáti mocnosti?
Čiň dobře a budeš míti od ní chválu; Boží zajisté služebník jest, tobě k dobrému,
Pakli zle činiti budeš, boj se, nebot ne nadarmo nosí meč; Boží zajisté služebník
jest, mstitel zuřivý nad tím, kdož zle činí. Protož z potřeby poddání buďte: netoliko
pro hněv, ale také pro svědomí.< (Rím. 13. 1—5.)

Pán Bůh velí nám, jeho poslouchati dlužno, protože jest Pán nebes a
země, k jeho slovu poslušni jsou všickni tvorové; a kdo poslušen není, kdo nešetří
práva a zákona Božího, jest protivník Boha všemohoucího. Kdy bylo, táži se, tolik
protivníků Božích, jako nyní? Co zednářů, co socialistů, co nihilistů, tolik protivníků
Božích, protože podrývají zákon Boží a zákony společenské, podrývají autoritu
církve Boží a trůny panovníků.

ŠB' amátným jest nový rok, na jehož prahu stojíme. Památným jest upomínkou
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Sv. Otec Lev Xlll. vjedné encyklice poukazal dobře věřící, že »pobouření a
nepokojní duchové jsou i společnosti občanské nebezpečni.a Dějiny jsou nejjistějším
svědectvím, co takoví lidé zlého způsobili, a co nyní zlého působí. Jestliže nynější
poměry tak pokračovati budou, jak skutečně pokračují, pak nečekejme dlouho
převrat veliký, kterého se zednáři dočkati nemohou. A aby urychlili úmysl svůj,
pronásledují tajně i veřejně náměstka Kristova, podrývají trůny panovníků, pod
kopávají všeliký řád společenský.

Protož v jeden šik seřaďte se, apoštolé modlitby, proste nejsv. Srdce Pána
Ježíše, aby obrátilo srdce těchto protivníků svých, aby zjednalo zase platnosti
právu a zákonu Božímu ve všech rodinách, ve všech vrstvách a u všech národů,
aby všickni Pána Boha, stvořitele a zachovatele všeho, poznali, ctili, milovali,
jemu se klaněli, jemu sloužili, jeho poslouchali. Budiž vám všem zákon Boží nade
všecko; buďte hotovi 'všecko obětovati i život ztratiti, než abyste jednali proti
zákonu Božímu. »Přikázaní, praví sám Bůh, kteréž přikazuji tobě dnes, není nad
tebou, ani daleko položeno, ale velmi blízko tebe jest řeč, v ústech tvých a v srdci
tvém, abys činil jia (5. Mojž. 30. II.) A dále slibuje Bůh, kdo zákon jeho
zachovávati bude: »Jestlíže uposlechneš hlasu Hospodina Boha svého, abys činil
a ostříhal všech přikazaní jeho, přijdou na tebe všecka požehnání tato: Požehnaný
ty v městě a požehnaný na poli . . . požehnana úroda země tvé i plod dobytka
tvého a požehná (Hospodin) všechněm skutkům rukou tvých. Slyš lsraeli, a hled',
abys činil, co přikázal tobě Hospodin, aby dobře bylo tohě.<r (5. Mojž. 28.) Buď
tedy, () Bože, vůletvá jako na nebi tak i na zemi!

Modleme se:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětuji Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři 0l)étUj€Š.——Obzvláště je obětují na ten úmysl, aby lidé co nejdříve uznali práva
a zákon Tvůj, který jediné uzdraví nemocné lidstvo a zabezpečí mu spravedlností,
pokoj a spasení. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852.) '

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

ZaČÍnej, MlLý Čtenářl, nynější nový rok v erCI Krlsta
Ježíše u trVánÍ v pravé VÍře!

\e!
.

\„iš %.
„%"-1“

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Hromnice.

Nad Betlémcm aj sc rozbřcsknje.
Temno věkověků- mine,

Světlo zářné již se objevuje ——
Lidstvu spása s nebe kyne.

Matka Boží dítko ve chrám nese,
Dítko nade slunce záři:

Kmet a vdova úžasem se třese.
Se zbožnou se blíží tváří.

Simeon svá. ústa otevírá
Spásu i pád mnohých hlásá,;

Anna., v mysli jejíž víra čirá,
Mluvíc o něm všechněm jásá..

Podej nám své mocné ruky, Pane,
Víra živá v naší hrudi

Jako světlo jasné vždy ať plane
A nás ke ctnostem vždy budí.

Plamen naděje ať vzhůru šlehá;
Tam ať mysl těchy hledá,

V nižádných ať strastech nepodlehá.
Kc zlému ať svésť se nedá.

() kéž srdce láskou k Bohu hoří,
Hříchů zprostiť ať se snaží,

Světlu světel ať se vezdy koří,
Spásy věčné dojíť baží!

'ši—r—Ý

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 33 roků'véku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává, kněz Mat. L. (

Rozjímání.

Život Ježíšův pod
Srdcem panenské

nejčistším
své Matky.

1. Maria. živa jest v Ježíši. 2. Ježíš živ jest
v Marii. 3 Život 'Ježíšův a Mariin jest život

úplně vnitřní.

Nejsladší Srdce Ježíšovo. ali
t_ebe vždy více miluji!

O Maria, bez hí-íírhu prvotního po
čatá, oroduj za na.—',jenž se k tobě
utíkáme!

dej ._

Č. (l.)

1. Maria živa jest v Ježíš.-i.
Vy všickni, jenž jste dítky Marie._
poctili jste ji zvláštními chvalami &
obzvláštní láskou. Radujte se, nejblaho
slavenéjší Matka Vykupitele uvede vás
u svého Syna, a to až do svatyně. jeho

vy

3 Srdce! Příkladem svým naučí vás krásné
pobožnosti k nejsv. Srdci .ležíšovu, ano
svou přímluvou dobude vám jí; vždyt?
právě v srdci jejím pobožnost' la napřed
přebývala. A vskutku, pakli pouhá pří
tomnost Ježíšova dostačovala již, po—

3



34

svétíti Jana Křtitele, pakli učeník, jejž ; vuje srdce dítka, a ze srdce toho Syna
' Božího vycházela milost, kterážto jeho

panenskou Matku posvěcovala. Obě ta
podivuhodná Srdce co nejkrásněji se
shodují; každé hnutí a každou působnost
sdílejí spolu, a úplný souhlas panuje
v jich

Pán miloval, apoštolem lásky se stal,
poněvadž několik okamžiků na Srdci
svého Mistra odpočinul, což máme teprve
říci o Marii, kteráž po devět měsíců
takořka jedno s Ježíšem Srdce měla?
Ze srdce matčina proudí krev, jež oži mysli, v jejich přáních a pocitech,

_anoobé Srdcejako jediný toliko život *,jsem již ne já, ale živ jest ve mně
mají. Zdali však právě k tomu ke všemu
uctíváním nejsv. Srdce Ježíšova nesmě—'
řuješ a směřovati nemusíš? Jistotně!
Protož přijmi od Marie nebeské to na
učení a hleď po příkladu jejím také
docela se říditi Ježíšem; v něm hledej
svůj život, svou sílu & svatost“ svou,
abys s apoštolem říci mohl: »Živ pak

Kristus.: (Gal. 2.) »Můj milý jest můj
a ja jsem jeho.c (Pís. S. 2.)

2. Ježíš živ jest v Marii. Pro
středkem přeslavné své Matky přišel
Spasitel k nám a chce, abychom mý
také skrze ni k němu přišli. V živoucím
tomto chrámu Ducha svatého soustředilo

Slunce spravedlnosti všecky své ohnivé



paprsky, a ono světlo, jež temnosti světa
rozptýliti mělo, svítilo tehdy takořka
jenom pro Marii. »O lide',c tak volal
Kristus již tenkráte, »zde jest Matka
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vaše; ovšem jesti ona Matka moje; ale ,
od lidí, kteří jej později jen proto pojá vám ji daruji; ctěte a milujteji tedy;

odevzdávám vás její mateřské 'něžnosti.
_Spolehejte na její lásku; mějte důvěru

v tuto svou Matkuta

Neposkvrněné Srdce Marie jest trůn
milosrdenství: vy, hříšníci. přistupte
k němu a nebojte se; vejděte do sva

_ jen opovržení . . .

tyně, již Duch sv. za příbytek Boží při—,
pravil. 'l'u »posvětil stanu svého Nejvyššía

Avšak, můj křestane, onen, jenž
Marii se dal, daruje še i tobě. Onen,
jenžv Marii živu býti volil, také v srdci
tvém přebývati chce. Ale ach! jest srdce
tvě takového hostě hodno? Jest ozdo—

beno čistotou, pokojem, pokorou a svatou
spravedlností? To všecko naleznul Ježíš
v srdci Marie, tak že tím zachvácen
zvolal: »Všecka jsi krásná. přítelkyně
má, a poskvrny není na tobě.<<(P. S. al.)

Panna toliko za obyčejnou osobu se po
važuje, jelikož nikdo netuší pokladu,
jaký v ní jest. Ježíš, Král nebe izemě.
přichází v podobě služebníka na svět a
po devět měsíců zůstává docela nepoznán

znají, aby ho pronásledovali. () světe
zpozdilý, ty lichotiš se nejnižším otrokům
svým, oslavuješ mrzkost', ověnčuješ ná—
ruživosti, ctíš hřích & pro ctnost“ máš

Odstup ode mne, já
opovrhuji chválou tvou a praničeho si
nedělám z toho, pakli mnou- pohrdaš 'a
mne v posměch uvádíš. Tebe, tělem
učiněné Slovo Boží, a tebe, Královno

? nebes i země, k vám se znám, vás chci
ctíti. O duše moje, nedej se omámiti
zdáním; uznej Ježíše a jeho nejsv. Srdce.
vnikni do vnitř této svatyně, obdivuj se
jeho božským krásám & vynasnaž se
vésti život opravdu Bohu milý: život
dle víry, život vnitřní, život. sjednocení
s Bohem, život ustraněný, svatý! O ty,

: jenž v Marii živ jsi, Ježíši, přijď a buď
Tak tedy musí zřízen býti příbytek Krále
všech králů. Srdce, kteréž jej přijmouti
chce, musí se rovnati arše v Starém
Zákoně, v níž by Bůh svatosti takořka
chráněn byl jroti všem hřichům a
mrzkostem, jt'Ž jako vody za potopy
světa celou zemi pokrývají. Ježíš pak !
žádá i v 'srdci tvém odpočinoulíi, aby 3
nalezl v něm náhradu za urážky, jaké
se mu tolikráte činí. Ježíš to žádá,
odepřeš mu to? 0 nikoli, Pane můj a
Bože, šťasten, přešt'asten jsem, mohuli
vyhověti přání tvému! A aby se mně
to lépe podařilo, chci se spojiti s pře—
slavnou Mati tvou a obětovali tobě její
ctnosti & její lásku, abych nedokonal05ť
ctností svých vynahradil.

3. Život, Ježíšův v Marii,
jakož i život Marie v Ježíši jest
světu neznámý, jest to tajemný, docela %
vnitřní život. Ač nevýslovna jest
důstojnost Matky Boží, přece nejblahosl.

živ ve služebnících svých!

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha Il. Hlava. I.)

0 vnitřním obcování.

1.»Hle,království Božíjestit'
mezi vámi,: di Pán. (Luk. 17. 21.)
Obrat“ se celým srdcem k Pánu, zanech
tohoto bídněho světa, _a duše tvá na
lezne odpočinutí. Uč se zevnějšími věcmi
pohrdati a vnitřním se oddati, a uzříš
království Boží k tobě přicházeti. Neboť
kráIOVStví Boží jest pokoj a radost“
v Duchu svatém, které bezbožným dáno
nebývá. Přijdeť k tobě Kristus a ukáže
tobě útěchu svou. jestliže mu v srdci
důstojný příbytek připravíš. Všecka sláva
& krása jeho jest uvnitř, a tam si také
oblibuje. On vnitřního člověka často na
vštěvuje, sladce s ním rozmlouvá, mile
ho těší, hojný pokoj i předivné přátel—
ství mu prokazuje.

3%!—
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2. Nuže, duše věrná, připrav tomuto

ženichu srdce své, aby k tobě zavítala
v tobě přebývati ráčil. Neboť takto dí
Ježíš: »Milujeli kdo mne, mou
řeč zachovávati bude, a k němu
přijdeme a příbytek u něho uči
níme.<< (Jan 14. 23.) Dej tedy Kristu
místo a všemu ostatnímu přístupu odepři.
Když Krista máš. jsi bohat a netřeba ti
ničeho více. On bude tvým správcem a
věrným opatrovníkem ve všech věcech,
že ti nebude potřebí v lidi doufati. Neboť
lidé brzy se mění a rychle odstupují;
Kristus však zůstává na věky a pevně
při tobě až do konce setrvá.

3. Nemát' se velká důvěra v člověka

křehkého a smrtelného klásti, byti pro

mohou zítra proti tobě býti, a často
jako vítr se mění. Skládej všechnu svou
důvěru na Boha a on budiž předmětem
bázně i lásky tvé. On bude za tebe od
povídati a učiní, jak nejlépe bude. Nemáš
zde města zůstávajícího; & kdekoli bys
byl, cizincem jsi a poutníkem; aniž kdy
odpočinutí dojdeš, leč když se s Kristem
co nejvroucněji spojíš.

4. Co se zde ohlížíš, an tu není
místa odpočinutí tvého? V nebesieh má
býti přebývání tvé, a jen mimochodem
máš na všecky pozemské věci pohlížeti.
Všecky věci pominou a ty s nimi po
dobně. Viz, abys neuvázl a v tenata
lapen nezahynul. U Svrchovaného budiž
myšlení tvé a modlitba tvá vznášej se
ke Kristu bez přestání. Neumíšli rozjímati
o věcech vznešených a nebeských, od
počin v umučení Krista Pána a v jeho
svatých ranách rád přebývej. Nebot?
jestliže k ranám a předrahým jizvám Je
žíšovým pobožně se utíkáš, veliké po—
silnění v souženíeh pocítíš; nebudeš
mnoho dbáti na potupy lidské a snadno
sneseš slova utrhačná.

!

5. Kristem bylo také na světě od
lidí pohrdáno, & v největší potřebě byl
od známých a přátel v pohanění opuštěn.
Kristus chtěl trpěti a opovržen býti. &
ty sobě chceš na někoho stěžovali?
Kristus měl protivníky a pomlnvače, &
ty chceš všechny míti přátely a dobro

, dince '?Kterak bude korunována trpělivost
tvá, jestliže tebe nic protivného nepotká?
Nechcešli nižádneho protivenství trpěti,
kterak se staneš přítelem Kristovým?
Snášej s Kristem a pro Krista, žadášli
kralovati s Kristem.

6. Kdybys byl jen jednou dokonale
vešel do nitra Kristova a jen maličko
zvroucné jeho lásky okusil, pak bys se
nic nestaral o vlastní pohodlí nebo ne

spěšný a milý byl; aniž se máme proto i
příliš rmoutiti, když se nám protivuje a ,
na odpor staví. Kteří dnes s tebou jsou, „

pohodlí, nýbrž raději bys se radoval
z protivenství utrpeného, poněvadž láska
k Ježíši člověka k tomu má, by si ni—
čeho na sobě nezakládal. Pravý a vroucný
milovník Ježíše a pravdy, který všech
nezřízených náklonností jest prost, může
se k Bohu svobodně uchýliti a v duchu
sám nad sebe se povznésti a v tomto
požívání odpočinutí nalézati.

7. Kdo všecky věci považuje tak,
jak jsou, a nikoliv jak jiní o nich mluví
a soudí, ten v pravdě moudrý jest a od
Boha více než od lidí vyučený. Kdo jen
uvnitř žíti a zevnějších věcí málo sobě
vážiti umí, ten nehledá míst aniž na
jiné časy čeká, by svou pobožnost? vy
konal. Člověk vnitřní brzy se opět vzpa
matuje, poněvadž se nikdy všechen do
věcí zevnějších nezabírá. Jemu nepřekáži
práce zevnější nebo zaneprázdnění na
čas potřebně, nýbrž jak věci přicházejí,
tak se do nich vpravuje. Kdo uvnitř
jest dobře srovnán a uspořádán. nedbá
na podivné & převrácené tváření lidske.
Potud člověk se!,-ě překáží a roztržit
bývá, pokud na zevnější věci mysl obrací.

8. Kdybys byl náležitě uspořádán a
dobře očistěn, všechno by ti k dobrému
a ku prospěchu sloužilo. Proto mnohé
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věci se ti nelibi & tebe kormoutí, že

posud nejsi dokonale sám sobě umrtven
aniž odloučen ode všech věcí pozem- Í

ských. Nic tak velice neposkvrňuje a;
nezaplétá srdce člověka, jako nečistá

laska ke stvořením. Jestliže se odřekneš

utěchy zevnější, budeš moci se ohlížeti
po věcech nebeských a často zaplesati
uvnitř.

(Příště dále.)

IvDevatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova.
(Část: další.)

5. Ale kterými vlastně skutky a ] a nad čím se rmoutí. A co zatim takto
jakými činy osvědčuje se láska k Bož— *
skému Srdci Ježíšovu?

pilně čte a zkoumá v knize života a
; všech ctností, snaží se účinlivě tah za

Odpověď na otázku tuto nalezneme
snadno, když považíme, že pravá láska
snaží se předevšímpřipodobniti se ;

by chtěl, co Kristus chce. Jeho jedinouúplně tomu, jehož miluje.
Protož i křesťan, milující

Ježíšovo, snaží se všemožně miláčku
svému ve všem se podobati, se při
způsobiti.

Protož předně hledí odstraniti od
sebe vše, co se Božskému Srdci nelíbí.
Očistí tedy srdce své ode všeho smrtelného
hříchu, štítí a hrozí se ho, a užívá všeli
jakých prostředkův, aby se ho i budoucně
uvaroval. poněvadž i Srdce Miláčkovo

“veškerý hřích nenávidí. Ano, vynasnažuje
se a dává bedlivý pozor, aby nikdy
dobrovolně a s rozmyslem ani všedního
hříchu se nedopustil, poněvadži ten se
Božskému Srdci protiví. Tak naplňuje
milující slova Miláčka svého: »Kdo při
kazaní moje má a je ostříhá, ten
jest, kterýž mne miluje.< (Jan 14. 21.)

A když byl všechno odstranil, co by
se Božskému Srdci nelíbilo, když tak
srdce své milostí Boží vyzdobené učinil
aspoň v hlavních obrysech podobným
Srdci Páně, snaží se milující za d ruh é,
aby podobu tu na sobě čím dál tím více
doplňovala zdokonaloval. Ktomu
cíli upírá ustavičně duchovní oko své na
Ježíše, svůj vznešený vzor, aby viděl, co
jeho Srdce miluje a jak miluje. co vy
hledává, z čeho se raduje a co' nenávidí

Srdce

tahem ve svém srdci napodobiti ; aby
miloval, co Ježíš miluje, aby nenáviděl
a zamítal, co Ježíš nenávidí a zamítá,

otázkou života jest nyní: »Co se ti líbí,
milované Srdce?! Co si přeješ, co si
žádáš, abych činil?a

Za třetí. Touto vroucí snahou,
jediné Srdci Ježíšovu se zalíbiti, vyvine
se v srdci milujícího ona vroucí láska,
která obě srdce takořka v jedno spojuje.
Následkem tohoto spojení náleží pak
jeden navzájem druhému, jak praví duše
v písni Salomounově: »Můj milý jest
můj a ja jsem jeholx A zajisté panuje
mezi nimi vzájemnost“ ve všem, co
každému z nich náleží. Pán dává duši

milující vše, což jeho jest: své božství
i člověčenství, tělo své i svou krev,
Srdce své, utrpení a zásluhy své, své
učení, svého Otce, svou Matku, své nebe!
— Milující pak navzájem věnuje milova—
nému Srdci Ježíšovu také vše, co jest a
co má: svou duši, své srdce, svůj rozum,
svou vůli, svou svobodu; tělo své dává
mu za příbytek ve sv. přijímání, srdce
sve za sídlo svaté, čisté lásky, tělesné
síly své k vykonávání jeho vůle; isvou
čest“ a své vlohy duševní, své statky po
zemské, své zdraví, svůj život, vše nabízí
Kristu Ježíši v oběť, jsa vždy ochoten
a připraven všeho toho vynaložiti tak,
jak si to jeho Božské Srdce přeje.



Tim způsobem společně mají ve
spolek všechna dobra; avšak právě tak
společné jsou íjejich zájmy; nebot?
»láska,- dí sv. Pavel, »nehledá, co
jejího jest.a Slechetnétoubyazbožná
přání duše milující činí Ježíš Kristus jako ;
svými tužbami; její potřeby, prosby &
oběti, i její radosti a žalosti béře za své,
a cokoli dobrého nebo zlého »učiněno

tomu nejmenšímu z miláčků jeho, po—
važuje tak, jakobyjemu samému učiněno
bylo.: Ano, i její mravní nedostatky po- .
važuje za nedostatky jednoho z údů na
svém duchovním těle; béře proviny jeho
na sebe, »jeho tresty &bolesti sam nese:
(lsai. 58. at.), 2 pokladu zásluh svých
splácí dluhy jeho 11Otce nebeského a
usmiřuje ho s ním. — S druhé strany
však i milující považuje zájmy Božského
Srdce Ježíšova za zajmy své a tak o
uskutečnění jejich se přičiňuje. Ježíš si
žádá, by oslaven byl jeho nebeský Otec;
totéž si i milující žádá &zasvěcuje sama
sebe Otci nebeskému v oběť lásky. Ježíš
hledí spasiti lidi, totéž činí i milující;
proto při každé příležitosti učí a cvičí
nevědomého slovem i příkladem, napo
míná chybující, prosí, žehře, varuje před
hříchem a dle možnosti podporujei dilo
misionářské, a nemůželi ničeho podobného
činiti, tedy Vstoupí aspoň do »apoštolátu
modlitbya a tak s Kristem Pánem a
skrze Božské Srdce jeho prosí Otce
v nebesích, aby přivedl lidstvo k po
znání pravdy v Kristu Ježíši. ——Božské
Srdce miluje všechny lidi, a milující
taktéž, spatřujet' je v Srdci Kristově. —
Božské Srdce jest od lidí nemilováno,
nectěno, nenáviděno, uráženo a tupeno,
a milující tak to považuje, jakoby jemu
samému hana la platila, rmoutí se z toho
a snaží se lidský nevděk láskou svou
Pánu Bohu nahraditi. — Zkrátka, duše
milující může vším právem říci: »Moje
srdce miluje, moje srdce se raduje nebo
se rmoutí; avšak ne tak srdce mé, nýbrž

Ježiš miluje, .ležiš se raduje nebo se
rmoutí v srdci mem la Tu se uskutečňuje
slovo, jež milující apoštol Páně sám o
sobě byl napsal: »Živ jsem, avšak ne
já, ale živ jest ve mně Kristuslc A jinde
opět: »Kristus umřel ža všecky. aby ti,
kteří živi jsou, již ne sami sobě živi
byli, ale Tomu, který za ně umřel a
z mrtvých vstal.a (ll. Kor. 5. Lb.)

Viz, moje duše křesťanská, taková
má býti, tak se má osvědčovati i tvoje
láska k nejsladšímu Srdci .ležišovu!

(i. Avšak v roztoužení po ní tážes
se dychtivě: »O rci mi jen, co mám
činiti, abych takovéto lásky k Božskému
Srdci dosáhl?<<

Na to ti odpovídám: užívej. duše
moje, pilně těch prostředků, které k oné
lásce vodou; nejhlavnějsí pak z nich
jsou následující:

Předně. Každodenní prosba
0 milosf, milovati Božské Srdce.
Neboť slovo Páně: »Beze mne nemůžete
ničehož učinilic a »Proste a bude vám

danOc platí i zde. Čím častěji, čím horli
věji, čim toužebněji, čím doléhavěji budeš
prositi o svatou lasku. tím rychleji, tim
jistěji dojdeš vyslyšení. Obzvláště však
při každé ranni své modlitbě obnov &
opakuj Božskému Srdci ujištění o své
lásce k němu a pros vroucně, aby v srdci
tvém a všech lidí, kteří je tak chladně
milují, sám roznítil oheň lásky své a
volej z hloubi srdce: »O láskyplné Srdce,
necht? rozníli se srdce naše láskou k tobě

nyní i na věkyla — Opakuj také častěji
za den povzdech: »O nejsladší Ježíšovo
Srdce, dej, at“ tě miluji vždy víc a více!:
Abys pak tím snadněji došel vyslyšení,
zvol sobě sv. Terezii za vzor

přímluvkyni.
Za druhé. Jiný prostředek k do

sažení oné lásky jest častější na
vštěva Božského Srdce ve Svá
tosti lásky. Nebot' tak jako u lidí
přátelství a láska se zachovává a oživuje

a SVOU
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častějšími návštěvami a společnými roz
mluvami, podobně i láska k Božskému
Srdci. A proto, počínali v srdci tvém
ohen vyhasínati a chladnouti, () pak ne- *

meškej a zajdi k věčně hořící výhni :
Božského Srdce ve Svátosti oltářní a tam
ohřej a zahřej zase ochladlě srdce své;
nebot“ odtud vysýlá Ježíš onen oheň do
světa, a »co chce jiného, nežli aby hořel
a zahříval !<<

_ Za třetí. Ještě učinliv pro
středek k dosažení oné svaté lásky jest
časté a hodně sv. přijímání. Či
nevíš, moje drahá duše, co toho pří
činou, že časem bývá srdce tvé tak

vov,

lásky prázdné, tak utuchlé, tak vyprahlé? !
Žalmista Páně odpovídá: »Uvadlo
srdce me, protože jsem chleba
svého _jísti zapomněl.: (Žl.101.5.)
A víšli, proč srdce světcův a světic
Božích tak vroucí láskou hořelo? Po

něvadž často, eo nejčastěji tělo Páně '
přijímali. Neboť »můželi člověk skrýti
oheň do klína sveho tak, aby roucho ;
nehořelo?<< (Přísl. 6. 27.)

Za čtvrté. Avšak nevyhnutelným
prostředkem k dosažení lásky jest —
láska sama. Nediv se tomu zdánlivě
odporujícímu rčení; sv. František Sal.
praví: »Jako se učí člověk studiím studo
váníin, řeči mluvením, běhu běháním,

práci pracováním, tak i lásce přiučí se
milováním; a kdo se dá jinou cestou za
láskou, bloudí! Učeník necht“ jen do—
opravdy začnela

Nuže, moje drahá duše, toužíšli po
pravé lásce k Božskému Srdci, žádášli
si jí opravdu dosíci, tedy jednej a po
čínej si tak, jako bys je už milovala!
Mášli tedy na srdci nějaký těžký nebo
všední hřích, zbav se ho ještě dnes, a
již miluješ Ježíše! '.l'rpíšli mnoho. buď
jen trpělíva, odevzdej se úplně do vůle ,
Boží, a již miluješ Ježíše! Děkuj mu za
kříž ti'seslaný, & miluješ ho ještě více!
Požádášli ho však, aby ti seslal ještě

více utrpení, tolik křížů, že ti zajde všecka
radost? světa tohoto, pak miluješ Ježíše
dokonale! Modli se za obrácení hříšníků,
pohanův a kacířův, a již miluješ Ježíše!
Navštiv jej častěji, možnoli každodenně,
ve chrámu Páně, popřej mu radosti, aby
skrze hodné přijímání mohl do srdce
tvého přijíti, ajiž miluješ Ježíše! Neboť
známo, že toho, kdo nám jest lhostejným,
nenavštěvujeme a nepřítele svého dobro—
volně také do domu a příbytku svého
nevezméme. O učiň, učiň tedy, moje
duše, dnešní den dnem lásky, a již mi—
luješ Ježíše!

Zdajíli se ti tato cvičení z počátku
trochu namahavými býti, neopomeň, ne—
zanedbej jich proto, ale pokračuj jen
dále, po celý měsíc, a brzy zakusíš
blahodárných účinků jejich.

Nuže, učeníku v lásce, začni jen
jednou zmužile a doopravdy milovati,
užívej pilně uvedených tuto prostředků,
hleď se zalíbiti Božskěmu Srdci Kristovu

sebezapíráním, skutky milosrdenství, trpě—
livým snášením křížův, a brzy počne se
srdce tve rozehřívati láskou!

Konečně nesmím ti zamlčeti ještě
jeden prostředek, a ten jest: časté roz
jímání a uvažování () lásce, jižto Božské
Srdce Páně k nám chovalo a podnes
chová! Podám ti zde něco o té jeho
plamenné lásce k nám, prodlívej při ní,
hled' ji úplně proniknouti a často si na
paměť uváděti.

7. Které jsou ty důvody, jež nás
pobádati mají k horlivému milování Bož—
ského Srdce Páně?

Uvedu zde jen nejčelnější.
»Ty však, o Božské Srdce, dej, aby

slova ta jako jasné blesky osvítily noční
temnost' duší lidských, dej, aby celý svět
zanítily sladkým ohněm tvé láskyh

Proč máme milovati Srdce
J ež í š o vo ? O považ, člověče, především,
že jest to Srdce Boha tvého! A můžeš
říci, že miluješ Boha, když bys nemiloval
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Srdce jeho? Můžcli říci dítě. že miluje ! proč vlastně je miluješ? T_v odpovíš,
otce, matku. nemilujeli srdce jejich? A
naopak, milujeli dítě rodiče své. kterou
část? jejich více miluje, nežli to dobré
otcovské a mateřské srdce. od něhož

jest sumo milovano? Přemýšlej. rozjímej
o tom ještě dále., že milovati Srdce
Ježíšovo jest vlastně milovati Boha,
jehožto nevýslovna láska k nám v Srdci
tom se soustře

i

\

své rodiče že miluješ pro jejich lásku
k tobě a péči, že ti život dali, zachovali
a dle možnosti zpříjemnili. Příbuzné pak
proto. že jsou ti spřízněni a nad jine
las-kou nakloněni: na příteli že miluješ
věrnost a oddanost, na dohrodinci jeho
dobročinnost. na učenci moudrost? &
věhlas, na vojínu udatnostf, na umělci ne

obyčejné vlohy
dila . .. Ptáš se,
proč maš milo
vati Srdce Je—
žíšovo? Pomni
jen, člověče, a
uvaž, že Srdce
Ježíšovo jest
vlastně Srdcem
jednorozeného
Syna Božího,
jež Bůh Otec
tak vroucně mi

luje, v němžto
své největší za—
líbení má!

Vždyť i otec
lidský miluje
svého hodného

syna. Nuže, co
jest tedy před
mětemvěčného
zalíbení Boha

Otce, předmě- Cl

“15% duševni,načlo
„věkuctnostném

jeho čistotu, po
koru, skrom
nosť atd. Nuže

dobře, a což
ono Srdce, v
němžto všecky
tytojmenované
důvody lasky
nalezaš sou

středěny a k
tomu mnohem

ještě více než
u lidí — jak,
člověče, Srdce
toho bys nemi—

loval?! Tedy
považ dále, že
jest to Srdce
tvéhoSpasitele.
(Čti, prosím,

M.,)

tem jeho nej
něžnější lásky -— může & smí to býti
tobě. () člověče a křest'ane, předmětem
lhostejným? Kdo opravdu miluje Otce,
miluje rovněž i Syna — & Srdce Jeho.

Proč máme milovati Srdce
Ježíšovo? Považjen, člověče! '.l.'ymi
luješ otce svého, matku svou, bratry,
sestry: přátely, učitele. dobrodince své.
neníliž pravda? Ano, miluješ i udatného
vojína, věhlasného učence, proslulého
umělce, člověka ctnostného a šlechetného.

pomalu, rozvaž
dobře při kaž—

dém slově hluboký jeho smysl a přesvědč
se o tom z vypsani o životě a utrpení
Páně! Slova ta jsou popelem, pod nímž
tli oheň lásky!)

Tedy jest to Srdce Spasitele tvého,
který ti smrtí svou dal život milosti!
Ano, jest to Srdce tvého nejvěrnějšího
přítele, »který miluje své a až do
konce je miloval. Jest to Srdce tvého
bratra prvorozeného mezi bratřími.

_ ()r!

5 Jest to Srdce tvého učitele, jenž ti
Ale rci._ co vlastně na nich miluješ anebo ! jest pravdou, cestou a životem! Ano,
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jest to Srdce ze všech srdcí nejtišší.
nejmírnější, nejlaskavější. nejlíitrpnější,
nejčistší, nejdobrotivější, nejdokonalejší!
A jen toho Srdce bys nemiloval? 0 pak
přestaň milovali ijiné lidi; nebot" mi
lujěšli lidi pro jednotlivé jejich dobré
vlastnosti, pak musíš nutně milovali i
toto Srdce Ježíšovo, v němž veškerý
tyto vlastnosti v nejvyšším stupni sou
středěný jsou!

Tažeš se opět, proč máš milovati
Srdce Ježíšovo?

() člověče, nevíš, že lásky této jest
k spasení nevyhnutelně třeba,
že nikdo nedojde oné říše věčné lásky,
jehož tato láska cestou neprovází? A
kde, kdy, moje duše, chceš se lásce této
přiučiti, neli'ted', na zemi, v tomto ži
votě? Věz, na věčnosti nebudeš moci
tohoto Srdce milovali a na věky věků ne
budeš moci od něho milovanu býti, ne
začnešli již nyní s milováním tímto!

Proč milovali Srdce Ježíšovo? Vždyť
jest to Srdce, které touží býti od tebe
milovánu! Proto ukládá a přikazuje ti
výslovně, ubýs je navzájem miloval;
proto li slibuje hojnou odměnu zato,
ano, v roztouženosli své prosí _tě ()
lasku tvou! Slyš jen tajuplný hlas. jenž
ze svatostánku k tobě dnem i nocí za

znívá: »Sýnu, dej mi srdce tvé, chci ti
za ně" nebem splatitil<< — Proto jen a
k tomu cíli uvedl na svět tuto úctu
k nejsladšímu Srdci svému!

Nužě. tý ledové, kamenné Srdce
lidské, troufáš si ještě déle .ležíše Krista,
jenž i teď a právě v této chvíli na dvéře
srdce tvého tluče a o lásku prosí —
troufáš si ho odehnati & od sebe za

pudili?! O člověče, boj se takové stále
a stále odmítané lásky, neboť se obrací
posléze v nejurpulnější hněv!

Proč milovati Srdce .leží
šovo? Vždyť milovali Božské Srdce .le—=
žíšovo neznamená nic jiného, než milo
vati Ježíše pro lásku Srdce jeho! Jako

oheň zas oheň rozžehá, tak i láska lásku;
= a čím větší laska, tím větší i její ohlas

a opětování! Ano, tak bývá u lidí na
světě. 1 ptám se: kde, () člověče, na
lezneš na celém světě srdce. jež by tě
větší láskou milovalo. nežli tě miluje
Srdce Kristovo, v němž hoří láska
s celou silou božské lásky a spolu
s celou něžností lidské lásky k tobě?
Ú t'ci, člověče, a vysvětlí mi ten záhadný
úkaz, odkud že to přichází, že takováto
božsko-lidská láska žádné lásky v tobě
nevzbudí? Tý přecejinak miluješ všechno
na světě, 00 tebe miluje; ano i zvíře,
jevili k [Oi'lě příchylnost', vzbudí. získá
lásku tvou. Jen Srdce Ježíšovo není s to,
by toho dosáhlo na srdci tvéml? O rci,
co tu vlastně leží v cestě? .laká asi

překážka braní lásce Ježíšově vstoupiti
do tvého srdce? ——»O synové lidští,
dokavad budete tak těžkého (tvrdého)
srdce, že milujete marnost? a hledáte
lež?!e (Žalm 4. B.) — »Těžkoli nam mi
lovali o své ujmě, tož alespoň nebudiž
nám za těžko lásku opětovatilx (Sv.
Augustin)

Avšak nejsem ještě hotov! Proč
milovati Srdce Ježíšovo? Hle,
sýnu lidský, darujeli ti někdo na př. šat,
obrázek, knihu, peníze, pokrm, nápoj
nebo cokoliv jiného užitečného, nelze ti
jinak, nežli milovati dárce za to! 0
viz pak, co ti dal darem Ježíš Kristus!
()n ti dal své sv. učení, svou milostf,

svůj příklad, svůj život, své zásluhy,
své Srdce, slovem, vše, co jest a co má,
vše ti dal, poněvadž sebe sama dal za
tebe. Ovšem můžeš všechny tyto jeho
darý zneuznali & jimi pohrdnouti, jak
to mnozí lidé skutečně činí; ale že ti
je dalo vlastně Božské Srdce, že tě ledy
vroucně miluje, to, člověče. nemůžeš za
příti, nýbrž Význati musíš sr sv. Pavlem:
»Kristus miloval mne, neboť
vydal sebe samého za mnelc

Nuže, rei, člověče, a vysvětlí mi,
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odkud to a co toho příčinou, že dárce
takových darů nemilujes? Jak se to.
srovnává? Dáli ti člověk nepatrnou ma
ličkost, miluješ ho; jiný pak dává ti
celý svět a více nežli celý svět, a ty
ho nemiluješ! Tot“ přece nesrovnalost,
tot“ záhada nepochopitelná! Či miluješ
už Srdce Ježíšovo doopravdy?

Poslyš, co ti ještě povím!

Považ, že jest to Srdce toho, který
pro tebe tak často a tak mnoho
trpěl! O toho zármutku, té úzkosti a
sklíčenosti, toho soužení a trápení po
33 let! A když měl již opustiti svět,
ještě na tebe myslil a nemohl toho snésti

, tvého úhlavního nepřítele, musil bys je
milovati pod trestem věčného zavržení;
nebot“ přikazuje Bůh: »Milujte nepřátely
svélc Ale zde jest to Srdce toho, který
tě poslední krůpějí své krve od věčného
zahynutí vykoupil, toho, jenž láskou
k tobě sebe sama až k smrti zmařil —

a ty bys ho nemiloval?! Vším právem
vola apoštol Páně: »Nemilujeli kdo Pána
našeho Ježíše Krista, budiž proklatla

' (l. Kor. 16. 22.)

viděti tě na světě opuštěného, a proto
vymýšlí nový zázrak lásky a zůstavuje Í
se ti vonom tajemství na oltáři jakožto
oběť,jako společník, jako pokrm. Potom
vychází na horu Olivetskou a
smrtelnou íizkosť —- pro tebe; odtud
zase béře se hanbou a potupou, bičo
váním a trním korunováním k hoře

Kalvarii — pro tebe; s hory Kalvarie
na kříž — pro tebe; zde umírá, t. j.
Srdce mu puká láskou — pro tebe! Nyni
pní ve výši! 0 viz, jaký to obraz lásky
i po smrti! Tělo od paty do hlavy

Nyní jdi, milá duše, a vol si buď
tuto kletbu, nebomilovati Srdce
Ježíšovo!

Zpytoránt sebe.

.liž tedy, milý křesťané, obrati zrak
svůj do nitra svého a zpytuj především,

.jak to vyhlíží v srdci tvém ohledně
snáší

samá rána a krev — na svědectví lásky ;
k tobě; rámě rozpjata — by tě láskou '
obejmula; hlava s kříže skloněna —
aby ti vtiskla políbení lásky a odpuštění;
bok otevřen — aby tě uzavřel v lásce
do Srdce svého! O křest'ane, o člověče,
slyš, kdyby nejbídnější žebrák umřel za
tebe, zasluhoval by zajisté lásky tvé;
ba kdyby některé domácí věrné zvíře
sešlo smrtí pro tebe, ty bys je miloval.
A pro tebe trpí, dokonavá smrtí pře—
hořkou Srdce tvého krále. Srdce tvého

Boha, a ty — je nemiluješl? Ono ti je
úplně lhostejným, anebo je snad dokonce
nenávidíšl?

O světe,slyš: Lásku nemilujíl;
Láska není milována!

O křesťané, kdyby to bylo i srdce“

smrtelného hříchu; jsili pevně odhodlán
nikdy již a za žádných okolností se ho
nedopustiti a raději umříti? Jak se chová
srdce tvé k přikázaním Božím, jak ke
hříchům všedním? Ovšem není možno

se jim naprosto vyhnouti, ale není ně
který hřích všední, k němuž je srdce
tvé zvláště nakloněno, k němuž má
jakousi lásku a zálibu?

Zkoumej a zpytuj, vjakém poměru
stojí srdce tvé k Pánu Bohu, k Ježíši
Kristu? Cítíli při upomínce jeho radost
a slasti? Jest ti potěšením u něho pro
dlévati? — Včely zdržují se rády při
čistém medu, ale mouchy shromažďují
se na hnůobě!

Jak smýšlí srdce tvé s bližním,
miluje ho upřímně a pro Boha? Či snad
ze samolásky a jen k vůli sobě? . ..

Pomalu, milý příteli! Pozastav se
a nepokraěuj dále, dokud si na tyto
předložené otázky nedáš takovou od
pověď, jakou bys musil dáti před Bohem
na posledním soudu! A naleznešli ve
svém srdci nějaký nepořádek, pak žaluj
na sebe před Bohem a pros skroušeně
za odpuštění. Pak si učiň pevné předse
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vzetí o tom, co dnes a v tomto měsíci ; na sobě chybu, lásce k Božskému Srdci
hodláš činiti, abys náležitě konal službu odporující, ustanov si pevně zvláště
.Milujícího.< Ustanov si určitě den a v tomto měsíci ji přemáhati.
hodinu, kdy bys některý (pod č. 5. a 6.) i l tu, milý čtenáři, počínej si zvolna
uvedený skutek vykonal. Raději méně, a rozvažně, sice se vše rozplynevdým!
ale doopravdy! Zejména však shledášli _ (Příště dále.)

00 máme z víry?

Elhostejný a vlažný katolík, jenž pravého učení sveho; proto také při
cenu všeho podle toho měří, co ; stupno jest. všem a netoliko majetkem

mu hmotně. vynáší. Ukazali jsme mu = snad jen učených avznešených. Aučení
v čísle předešlém, jak smutně by to i toto stojí pevněji, nežli pevná skála
vyhlíželo s lidstvem, kdyby nebylo víry ? v moři, o niž se rozrážejí i sebe silnější
Kristovy; ukázali jsme, že jen tato víra a prudší vlny. Víra Páně neviklá se jako
Syna Božího obrodila svět, že udržuje učení lidské, neboť jest to dílo Boží.
lidstvo pohromadě, že jak celku tak Každý člověk dychtí po pravdě, po
jednotlivcům ohromným,nevyčerpatelným ; pravém poznání, zejména věcí nad
jest pokladem. Avšak dá se ještě více smyslných, vznešených. Hle, víra tvá
v ohledu tom řící, tak že otazka: »Co ; ukojuje tuto dychtivosf, neb'oť ona jest
mám z víry ?a ukáže se býti neroz- pravé, ryzí poznání pravdy, poznání
umnou, a do té duše žastyděti se musí Boha, poznání cíle i účelu tvého života
katolík, jenž by ještě tak pošetile se tážal. na zemi, poznání budoucího na onom

Ty's křesťan, milý příteli, a to ka- i světě. To jest ten pravý život, abychom
tolik —- víšli, co to znamená? Ty's Boha a Ježíše, jejž byl poslal, dobře po
členem pravé církve Krista Pána, ty*s znali. Ano »dobře, v pravděc znáti Boha,
povolán Bohem samým k životu věčně toť pravým, člověka důstojným životem.
blaženému, máš i prostředky účinné l pohané minili Božstvo žnati, i nej

-k cíli tomu vedoucí, prostředky, které moudřejší z nich namáhali se dopíditi se
napomáhají tobě k míru pozemskému i pravdy v ohledu tom; avšak jak vetché
věčnému. Totí hodnost, totí důstojnost“ bylo jejich poznání !Či nevzbuzujez jedné
tvoje jako katolického křesťana; nuže, strany útrpnost', z druhé však ošklivost
nemusíšli Boha za to chváliti a velebiti? pohan, ležící před modlou? Kde jest tu

Ty*s katolík ——pohleď na učení ná— důstojnost“ lidská, kde světlo rozumové?
boženství tvého! Najdešli kde něco do- Nuže, pochopuješlijiž, co víra tobě dává?
konalejšího,vznešenějšíhoazároveň něco Že osvěcuje vnitro tvé světlem Božím,
jednoduššího? Učení náboženství Kristova tak že v pravdě poznáváš bytost nej
přístupno jest všemu lidstvu í všem vznešěnější, všemohoucí,všudc přítomnou,
vrstvám jeho. Nejdůmyslnější mudrc a nejvýš svatou a spravedlivou; že v pravdě
myslitel může ponořiti rozum svůj v jeho „ poznáváš Boha svého, v Trojici jediného?
Pravdy, ale i každé dítě může zároveň Kdyby ničeho již nebylo, již to by bylo
z nich naučení bráti. velikým dobrodiním a užitkem z »víryc

Kristus Pán, Syn Boží, přišel, aby ] plynoucím.

omám zvíry?e< táže se tak mnohý f všecky lidí bez rozdílu osvítil světlem
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'l'ýís katolík, Bůh sám jest tvojím
()lcem a ty“s jeho dítětem skrze Ježíše
Krista, jeho jediného Syna. jenž stal se
člověkem. tvým bratrem, jenž nyní i
lidské přirozenosti v nebi kraluje. Ejhle.
z prachu pozvedl tebe sám Syn Boží,
z prachu nicoty a zavržení; obětoval se
za tebe, aby ze ztraceného syna učinil
zase miláčka Božího. Spásy se tobe do—
stalo Vykupitelem, spásy, po níž celý
svět tolik tisíc let dychtil; Syn Boží
smyl s duše tvé nečistotu hříchu, otevřel
tobě bránu nebes a zajišťuje tobě ne
smrtelnost věčnou a k tomu blaženou

v říši své. Ovšem na tobě záleží také,
nebot“ nejsi bezvolným nástrojem v rukou
Božích, nýbrž tvorem rozumným s vůlí
svobodnou, jenž rozbodnouti se může
pro dobro nebo zlo. Avšak chcešli ty,
pak zajisté i dokážeš toho & dosáhneš,
po čem prahne duše'tvá, nebot“ v zá
kladu svém od Boha pro Boha stvořena
jest a nenajde pokoje, až spočine “vBohu.

Nahlížíšli již tu velikou milost? vy
koupení? O jak kvíleli, jak bědovali
starozákonní světcové nad hříchy světa i
svými vlastnímí,ale dokud Kristus nepřišel
a nezemřel, nespomohlo jim to pranic. A
tak by se i nám nyní vedlo, kdyby ne
bylo milosti vykoupení! Nyní však proudí
sedmerým proudem milost? Boží posvě—
cující do duše tvé, sedmerým proudem
sv. svátostí, pakliže tyto hodně přijímáš.
Bůh sám tě vola k dobrému a odstrašuje
tě od zlého, a rozumíšli volání jeho a
nasleduješli, pak vede tebe rukou silnou
k blaženému dokonání, hojí rány, které
duší tve hřích zasadil, a zdobí tě šatem
svatebním, šatem čistoty svědomí. Naděje
tvá v život blažený není jako bublinka,
která brzy splaskne, nýbrž pevná jako
skala, nebot“ slovo Boha Otce, smírna
smrt“ Boha Syna a milost Ducha sv. ručí
tobě za to, a miliony svědků volají:
»O katolíku, chcešli, můžeš dobojovati
se věčnosti bh. zené, chopíšli se jen ve

!

doucí ruky Božílc Nuže, tažeš se ještě;
»Co mám z víry?<<

'l'yls katolík a jakožto takový ne
obcuješ jen zevně s Bohem a Pánem
lvým, nýbrž můžeš se s ním co nejúžejí
spojití, tak uzce, že nejsi sám, nýbrž že
Bůh žije v tobě.

Vídíšli tam na oltáři stanek Boha

živého? 'l'am přistupuje kněz Pane a
počíná sv. oběl'. skutečné obnovení oné
přesvaté oběti, již Syn Boží za všecky
přinesl na hoře Kalvarii. A obec kře
sťanská modlí se a pěje, křesťané stojí
s knězem u brany nebes a klepou a
prosí. aby Bůh sestoupiti ráčil v jejich
střed. A ejhle, jaký div! Nebes brána
se otvírá; z úst kněze plynou slova
Spasitelova: »Totot' jest tělo mé, totot'
jest krev má,a a Beránek Boží spočívá
na oltáři v prostých způsobach chleba
a vína. Modlitba i zpěv umlka, kněz
padá na'kolena a s ním celý sbor, a
klaní se v prachu Bohu Spasiteli, nebot
Ježíš Kristus sam přítomen jest zde
v nejsv. Svátosti oltářní . . .

Ve svaté tužbě spěchá lid k oltáři,
aby se srdcem milujícím přijal Spasitele.
A z ruky kněze svého vchází Beránek
Boží v duši a srdce přijímajících, aby
bydlil v obydlí čistém, aby se co nej
úžeji spojil s milujícím jej, a tak aby
žil v nich a oni v něm.

Nuže, zdaž nemusíš zde zvolati:
»Pocbvalen budiž Pán, pochválen buď
Ježíš Kristus; jsem katolíkem a tak ve
likých milostí účastným --—-tělo me i
duše má jsou chrámem Božím! Komu
je Bůh tak blízek, jako mně ?a

Ty jsi křesťan, a to katolík. Život
omilostněný může býti život tvůj po
zemský, jestliže jen s Bohem a. Kristem
kráčíš. Den co den jest přístup ke trůnu
Pana nejvyššího tobě dovolen, ke stánku
jeho, v němž se ukrývá, můžeš se utí
kati' ve vší bídě & zármutku svém,

'zde můžeš vylíti tužby srdce svého a
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Pán nejmilostivější slyší tebe, ba on zve
|

svatých a požehnání celé církve __ všetebe k sobě slovy. které byl sám pravil,
dokud ještě v těle mezi námi chodil: i
„Pojďte ke mně všichni, kteří umdleni
a obtiženi jste, & ja vás občerstvímw
Zdali to není pro tebe sladkou útěchou,

když svět tebe pronásleduje, když ne
štěstí se na tebe řine, když duše tvá

pod tíží kříže klesá, že máš místečko,
kde jsi jist před zlobou světskou, kde i

nejtěžší kříž ulevuje?
Ty*s křesťan, & to katolík, nejsi ,

Í bez těžkosti a obtíží. Či jest růže bezosamělým na této veliké zemi, nejsi
cizincem mezícizincí. Páska svaté lásky
spojuje tě 5 miliony souvěrců, baísdu- ,
šemi těch, kteří dávno před tebou svět %

opustili, kteří buď v nebi u Boha dlí
nebo ještě v očistci strádají. () jak po
vznášející jest to myšlenka! Celé zástupy
blažených duchů, kteří, pokud v těle
dleli zde na zemi, věrně při Bohu stáli
v krutém boji, kteří však za to nyní
koruny vyvolené na hlavě nesou; celé
tyto zástupy blažených duchů jsou moji
bratří, kteří v lásce nezištně u trůnu
Páně za mne orodují, aby i můj bot zde
byl záslužný. Jejich příklad svítí mi na
cestu tak jasně a poučně, a tuží mne
v boji proti světu a hříchu. A hle, v čele
těchto skvělých oslavenců Božích stojí
Matka moje, Matka Boží, Panna vy
volená, duše i těla přečístého, Královna
nebes i země — Maria. Ona jest to,
jež nezapomíná na syna svého, ona jest,
která slyší i vyslyší každého, kdo k ní
voláa k ní se utíká; skrze ní nejsnadnější
jest cesta ke trůnu Božímu. A andělé
Boží, kteří stále vidí tvář Otce nebeského,
provázejí mne na pouti pozemské, opa
trujíce tělo i duši, varujíce před hříchem
a posilujíce v dobrém.

Ty*s křesťan, a to katolík, ejhle, co
vynáší tobě víra tvá? Všecky vroucí
modlitby, které denně ke trůnu Hospo—
dinovu se vznášejí, všecky zásluhy vě
řícíchna zemi, neposkvrněná obět' Nového

Zákona, smrt“ Páně na kříži, přímluvy

to jest také tvým, na všem máš podíl;
nebot“v církvi Páně platí pravidlo: ».leden
za všecky, všichni za jednoho.“

Nuže, není život věrného katolíka
životem v pravdě radostným? Ba ano.
po katolicku jest. dobře žíti. nebot“ po
moci a požehnání dostává se nám od
Boha jak ve velkém, tak i v nejmenším.
Ovšem není život ten bez boje. jakož
vůbec zde na světě nic dokonalého není

trní? Či může se kdo kochati pře
rozkošnou vyhlídkou s vysokého vrchu,
nežli dříve obtížnou cestu naň byl vy—
konal? Trnitá jest cesta křesťana, kato
líka věřícího avěrného, ale víra činí, že
z trnů rostou růže. Ani jednu slzu ne
roníš nadarmo, nebot" Otec nebeský čítá
je; ani jediný vzdech nedere se z prsou
tvých, aby Pán () něm nevěděl. Co trpiš,
co činíš, trpíšli a konašlí z lásky k Bohu,
pak je to vše záslužným pro život věčný.
Láska jest to, která tobě v ucho šeptá:
»Pán sám zve tebe, abych kříž svůj,
jenž láskou jeho křížem jest, za ním
trpělivě nesl.: — »Kdo učeníkem mým
býti chcea pravil božský Mistr, »zapři
sebe sám, vezmi kříž svůj na sebe a
následuj mne.a Láska jest to, která nás
pobádá dobré činiti, utrpení trpělivě sná
šeti. Tentýž, jenž o sobě pravil: »Až
povýšen budu, potáhnu vás za sebou,;
tentýž Kristus Ježíš se nás také ptal:
»Můžeteli piti kalich, kterýž já pití mám ?e

Netolíko žití jest dobře po katolicku,
neboť život ten jest životem omilost
něným; po katolicku se také dobře
umírá. »

Dokud se člověku dobře daří, dokud
je silen a zdrav, dotud mnohdy neumí
ocenítí těch velikých milostí, jež víra
Kristova mu skýtá. Avšak když těžká
nemoc na něho ulehne, když lékař vrtí
hlavou, dávaje na jev že dny, ba ho
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diny života jeho jsou sečteny, tu teprve j
vidí, že marné jest všecko pozemské, i
vidí nicotu statků světských, prázdnotu
světských věd a světské učenosti, nebot“
vše to dohromady nemůže jej potěšiti,
nemůže mu naděje poskytnouti, opuštěn,
sám sobě zůstaven vidí se na smrtelném

loži. Ojak chudým, jak nešťastným jeví
se nám v této trapné hodince ten, jenž
za života 0 Boha nedbal, víry sobě ne
vážili Jak rád by tak mnohý neznaboh
v posledních okamžicích života svého
vše odčinil, co byl zlého spáchal ne
věrou svou, kterou byl na odiv stavěl
svými řečmi a spisy rouhavými, ale není
vždy ani hoden, ani účasten této milosti.
Tu tane mi na mysli jeden znejvětších
neznabohův a rouhačů všech věků, t'ran
couzský spisovatel a, jak mu řikali,

mudrc, jménem Voltaire. Člověk tento, Ž
jenž z mládí byl hodným a zbožným
katolíkem, tak se později byl zvrhl, jsa
sveden špatným přítelem svým, že ne
bylo většího neznaboha a rouhače nad ;
něho v minulém století. Spisy svými,
jimž dovedl dáti nátěr učenosti, oslepil
skoro celý vzdělaný svět, který při ,

zajisté šklebilo se naň již jako zasloužený
trest. Avšak jeho přátelé, kteří důmi
lože jeho střežili a které byl svými ná
zory napájel, nepustili k němu kněze, ač
se farář jeho okresu několikráte o to
pokoušel. »Kněze, knězelc volal ne
mocný, »smilujte se, zavolejte knězeh
sténal, blíže se k smrti. Když však se
mu po vůli nedělo, dal se do klení,
proklel sebe, rodiče, hodinu narození,
proklel i své učení a přátele, řval o
pekle, jehož hrůzy již viděl, a v návalu
horečném popadl nočník, vypil obsah
jeho a skonal r. 1778.

Hle, jak strašný ajak odporný jest
konec toho, jenž neváží si Boha a víry,
jenž lhostejně se táže: »Co mám z viry?
K čemu je víra dobrá?: Ale jak utěšený,
klidný jest odchod člověka věřícího,
katolíka zbožného! Nejen pro něho sa
mého, i pro okolostojící jest zde víra
velikým dobrodinim. Vždyt? mu praví,

. že smrt? jest jen přechodem v život jiný,
věčný, kde vševědoucíla nejvýš spra—
vedlivý Soudce odplatí vše dobře, (:o

. z lásky k němu bylo vykonáno. Katolik

tehdejší lhostejnosti náboženské beztoho :
jen jiskry potřeboval, aby do nevěry
upadl. Ze lhostejnosti k úplné nevěře jest
jen malý krok. Tak pracoval Voltaire

_, na zkáze církve Páně, již jinak ne
jmenoval, nežli »hanebnicí,a a nejoblí
benějším jeho heslem bylo: »Zničte tu
hanebnicih t. j. církev katolickou. Za
jsadil ovšem veliké rány cirkvi Páně,
neboť byl mnoho lidí svedl, avšak zničiti
ji přece se mu nepodařilo. A jak to s ním
dopadlo? I jemu vypršela lhůta životní
a nastal 'přechod v jiný svět. O jak
strašná byla jeho smrt! Až posud se
člověku vlasy hrůzou ježí, když o ní čte.
Voltaire upadl do smrtelné nemocí, a tu
přečasto žádal si kněze. Přišlo mu zajisté
na mysl všecko to zlo, co byl spáchal
na lidech icírkvi Boží, a peklo samo

není cizincem v říši duchů, jemu o ní
byl zjevil, co potřebno věděti, sám Syn
Boží. A mali na sobě hříchů tíži a třeseli

se před soudem Božím, tu je to zase
víra, která mu k pomoci spěchá. Svaté
svátosti Kristem ustanovené očisífujíduši

, jeho, smiřují jej s Bohem uraženým a
odívají duši jeho šatem svatebním, aby
vpuštěna byla v síň hodovní na nebi. l
starostí 0 pozůstalé mírní mu víra, nebot“
jej ujišťuje, že je Bůh neopustí a že se
s nimi po nedlouhém čase zase shledá,
by jich již neztratil. O kdo chce věděti
a zkusiti, co víra Kristova zmůže, ,at“jen
přistoupí k loži umírajícího katolíka po
hodném přijetí sv. svátostí. Mír a klid
na jeho tváři, a byt' bolesti sebe více
svíraly tělo, duše jest bez bolestí, nebot
hledí již tam, kam za chvíli zalétnouti
má — ke trůnu Božímu. Tu i nevěrec
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musí zvolati: »Velikým divotvorcem jest
víra katolická, nebot“ pomahá tam, kde
celý svět pomoci nemůže: pomahá v ho—
dině nejhorší, v hodině smrti !<<

Nuže, milý příteli, uváživ toto vše,
budeš se ještě jen tak ledabyle ptáti:
»Co mám z víry“?a Mášli zdravý. lidský
rozum, záležíli ti na blahu časném a
ještě více na věčném, () tu padni na
kolena a volej k Pánu: »Nevážil jsem
si dosud daru tvého, ó Pane, avšak
otevřeny jsou oči moje a vidím jasně,
že jen v tobě a s tebou lze šťastně žíti

ašťastně umříti. Ú dej, aby hvězda víry
tvé v duši mě vždy jasným světlem
plála, by svaté slovo tvoje proniklo mysl i
srdce moje a já živ byl podle vůle a při
kázaní tvých. Se svatým Pavlem volám:

„Vím,komu jsem uvěřilst-em pře
svědčen, že po katolicku dobře se žije
i dobře umírá, a proto chci s celou duší
býti až do posledního vzdechnutí kře
sťanem, a to katolíkem netoliko dle
jména, nýbrž i dle skutků. K tomu mi
dopomáhej Bůh Otec, i Syn, i Duch
svatý. Amen. a

B. Handl.

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc. Drbohlav. — Ostatek.)

,—

;? d té doby “uplynuly dva roky.“ Ro
dina Pudensova, Julius a obajeho i
přátelé byli v křesťanské nauce

vyučení, křtem a skládáním rukou apo- ;
štolských do církve přijati. Se svatým ,
zápalem plnili slova sv. evangelia a schá- š
zelí se v modlitebně, kterou zařídil Pudens
ve svem domě, aby zde byli přítomni
oběti svaté, aby se tu sílíli chlebem ži
'vota věčného.

Krispus se radoval, že byl .lulius od

tento na něho již zapomněl.

l

Oba počali působiti proti němu
pletichami. Avšak Messalina a Narciss
byli sami nehodni a zkaženi. tak že
kdyby Pallas podlehl, následovala _by
řada nových zločinů.

Mnozí z přátel Juliový'ch padli již
5 jako obětí piklů Pallasových. 'l'oliko nad

ním bděla dobrotivá prozřetelnost. Alei
jemu měla odbiti hodina zkázy.

Jednoho dne vydal Klaudius edikt,
, aby se obecní kázeň zlepšila. Četl- seÍ

úkladů Pallasových zachován. Doufal, že : v senátu. Po přečtení jeho rozlehlá“ se
síní hlučná pochvala, v níž byl veleben

Téměř každého dne se dovídal, co
tento císařský miIec zamýšlí zlého. Vy
pravovalo se, že on jest vlastně císařem
a že Klaudius, který se jen učeným;
bádáním a hostěním přátel svých za
býval, to podpisuje, co mu Pallas před- '
loži, aniž to byl přečetl. Často se prý
stalo, že byly pozvány k hostině osoby,
jichž ortel smrti příštího dne nečten byl
podepsán.

Kdo se nelíbil Pallasovi, mohl jistě
na svůj pád pomýšleti. Jediná naděje,
osvoboditi město od tohoto zuřivce, byla
v rukou manželky Klaudiovy a propu
štěnce Narcissa.

moudrý věhlas císařův. rPento „však
oznámil, že tvůrcem ediktu jest jenom
Pallas. Nyní velebili všichni jeho mi
láčka. Konečně byl učiněn návrh, aby
se mu pro zásluhy o vlasť udělilaýodel
měna 15 milionů sesterciů. _

Všichni návrh ten schválili,=-.mimo
Pudensa a Rufína. Císař to zpozoroval
s nevolí. To by však ještěqťneohroženým
mužům neuškodilo, ale viděl je jakýsi
senátor, který chtěl lichocením a udavač
stvím nabytí od Pallasa výnosného úřadu.

Ještě toho dne dozvěděl se o tom

Pallas. Zuřil. Umínil si, že daru nepřijme,.
což ovšem snadno oželel; nebo't' měl ne
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smírné jmění —---ale těšil se. že oba
přátely zničí.

LTRufína se mu to snadno podařilo.
.ludea byla vždy nepokojna p-ovineie.
Pokusy, zbýti se římských pijavic, ne—
přestávaly. Poněvadž Rufinus stýskal se
častěji se židy, musil nezbytně kouti
spiknutí proti císaři a proti státu. 0
soudce nebylo zle a hanebné předivo '
ukladů bylo pojednou nastrojeno. Zkrátka,
Rufinus byl zatčen, odsouzen a odpraven.
Zároveň s ním jako účastník spiknutí
byl obviněn Julius a v mamertinskěm
vězení uzavřen.

Pallas se nemohl ubránili škodolibe

radosti, že se mu přece poštěstilo zmocniti
se svého nejuhlavnějšího nepřítele. Nahla.
rychla smrt“ ho stihnouti nesměla, ale
pozvolna, u velkých bolestech měl život
svůj dokonali. Netrpěliva msta zkrátila
Juliovi hrůzy žaláře — ve čtyrech dnech
měl býti na hranici upálen. Nesl'astnika
se zmocnil hrozný strach. Marně se od
volával, že jest římským občanem a že
tak potupna smrt“ mu nepřinaleži. marně
dovol-aval se císaře — smrt“ na hranici '

byla jista.
Julius nalezl pak útěchu a sílu ve

víře. Upokojil se. S dětinnou důvěrou
odevzdal se Bohu, a když mu přátelé
přinesli sv. večeři, radoval se, že brzy
bude stolovati s Bohem samým.

Ale prozřetelnost Boží jinak uza—
vřela.

Popraviště se nacházelo na poli
Marsově,poblíže skupení štíhlých platanů,
tak že bylo se obavati, že tyto stromy
plamenem snadno mohou býti poškozeny.

Již byl Julius ke sloupu na hranici
přivázan, již sklaněli pochopově ke dřevu
pochodně — když pojednou octnuly se
nosítka císařova u hranice.

Císař se ptal, co to znamena.
»Bude zde jakýsi Julius Pastaenus

upálen; zněla kratka odpověď.
»Kdo jest ten Julius ?. vyzvídal císař.

»íT-epokojný občan a přítel židům“
odvětil Narciss.

Císař se podivil, že má býti po—
praven občan, aniž by o tom sam věděl.
V tom pohlédl ku hranici a vida, že
jeho zamilovaně platany jsou v nebezpečí
ohně, rozzuřil se. Hlasitě kazai hranici
rozházeti a provinilce propustili.

Za ním stojici l'alias skřípěl vztekem
marně zuby. Obět' mu ušla.

Julius octl se v objetí jasajicich
přátel.

Pallas přísahal všem bohům, že se
na Narcissovi krvavě pomstí a že mu
i Julius ujíti nesmí.

Nyní byl Julius spojenými prosbami
pohnut. aby Rim opustil. Umínil si zajíli
do Asie, kde již utěšeně kvetlo křesťan—
ství v jednotlivých obcích.

Za několik dní opatřen vsím po—
třebným odcestoval do Brundisia. Kríspus
zůstal v Římě, kde horlivosti v kře
sťanské obci na:! jine vynikal.

Uplynulo třicet roků. Messalina &
Narciss vlastní vinou a úklady Palla—=o
vými zahynuli. Agrippa, kral židovský,
byl zavržen.

Klaudius pomýšlel, aby svému synu
Neronovi pojistil trůn.

Brzy i on zmizel,
s dějiště světového.

Nastoupil Nero.
V,počátku vzbuzoval krasne naděje.

Myslclo se, že se vrátí zpět zlatě, krasne
časy. Ale za krátko ukázala se ohyzdnost
duše jeho v pravém světle.

Tomuto netvorovi nebylo dosti, že
zavraždil matku svou a vychovatele, že—
celý okršlek zemský svým ukrutenstvim
naplnil —- on si chtěl divadlo hořící
Troje opatřiti. K tomu účelu poručil za
paliti Řím. A když zoufalství a žal ne
štíastníků daleko široko se rozlěhal, a
když jizlivě plameny chrámy a paláce
římské ničily, přednášel tento šílenec,
oděn jsa v herecký sat, verše Aeneidy,

byv otráven,



v nichž básnik římský Vergil záhubu
Príamova města opěvuje.

Kletba národu a neštěstí tolik tisíc

lidí postrašily samého Nerona, proto
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Na okamžik je zbavilo pohnutí řeči.
* Jenom slzy draly se jim do očí.

musili to býti křesťané, kteří zapáliliŠ
město. Tak byl jeden zločin zastíněn
druhým. S úžasem se vyprávělo o stra
šlivém osvětlování zahrad císařových.

Ale co prospívalo bídníku, že pro
následoval křesťany, že dal apoštoly Páně

pomstou zvášnělého obyvatelstva.

císařové. až konečně vítězné legie v Judsku
zvolily statečného Vespasiana za císaře.
“On věhlasem svým zjednal Římu ký
žený mír.

Byl opět smavý. zářijový den. Slu
neční paprsky skvěly se touže krásou
nad Římem jako tehdy, kdy zvěděl
Krispus poprvé o nehodě Juliově.

Sloupovim foru ubíral se zamyšleně
kmet. Lesk stkvělých síní a pestrý život
v nich neučinil na něho žádného dojmu.

Byly to jistě vzpomínky z dávno
minulého času, které tak zaujaly ducha
jeho. Pro přítomnost“ zdál se býti úplně
netečným. Pojednou zaujala ho jedna

.postava. Oko jeho utkvělo na ní. _Ruka
jeho přejela čelo. Zdálo se, jakoby tím
odhalila s obličeje jeho zavoj, na němž
přes třicet let spočíval.

Ah, ted' se tahy jeho změnily ——
oživly; zasvitla v nich radost", překva
pení. Spěchal krokem téměř mladickým
k neznámému.

»Krispe, Krispelx volal hlasem touhy
& radosti plným.

Udiven stanul volaný muž a hleděl
na kmeta.

Konečně první mocen byl slova
Krispus. Tázal se přítele po jeho pří
hodách.

»Jenom trpělivost, můj drahý,< od
š větil kmet, »vše se dovíš, ale na pravém

Avšak i jemu jiskřila se v hlavě ;
vzpomínka. Krispus ocitnul se v objetí
Juliově.

Škola B. s. P. 1889.

místě a v pravý čas. Jak pozoruji, máš
na pilno. Hle, dva jinoši, koše nesoucí,
již se k tobě obracejí. Nuže, nestůjme.

' usmrtiti, že zbudoval na ssutinách Ríma i Půjdu s tebou _ potom “ budu moci
"nové nádherné budovy ——osud jeho byl vše Hc“
spečetěn. Meč otrokův dal mu ujíti před i _ . _ ,

; dal divadlo stavěti, aby tak zvěčnil dilem

V krátkém čase následovali ho tři ; svym Flaviovce, z nichž pocházel.

Kráčeli k místu, kde císař Vespasián

U staveniště bylo živo. Tisíce děl
níků zaměstnávali se stavbou nádherné

budovy. Jedni přinášeli mohutné kameny,
druzí hladili mramor, jiní zvédali sloupy.
Všude panoval-chvat, všude “jevil se
přísný pořádek. Nad zástupy bděli dozor
cové. Ve tváříchdělníků bylo zříti utrpení.
Namaháním vyvstával jim pot na čele.
Zoufale se zvedl mnohý zrak k nebesům,
mnohý v hněvu i nástroj zahodil. Avšak
bič dohlížitelův brzy ho k nové práci
přinutil.

Byli to zajatí židé, kteří z Palaestiny
byli sem přivedeni, aby potem a krví
svou stavěli témuž vítězi pomník, který
spoutal vlasť jejich železnými okovy a
národ naplnil postrachem.

Tu tisícové žízní prahnouce &hladem
a horkem mořeni jsouce pracovali. Před
nimi stáli biřici s biči a za těmi kohorty
(čety) praetorianské, hotovy jsouce každý
odpor potlačiti krví.

Tak obětovali nešlastníci poslední
síly_své cizímu městu, lidu nepřátel
skému, aniž nalezli tu milosrdenství.

Hrozně mstila se ruka Hospodinova
nad národem hříšným!

Ozvalo se troubení.

Dělníci se vyměňovali. Hned se pra—
covníci seřadili v tlupy a odcházeli odtud,
aby jiným místo učinili. Radu jejich kon
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čily káry, na nichž se mrtvoly nebo těžce ':
nemocní nacházeli. Když kráčeli ubozí
okolo Krispa, otevřel tento koše a roz
děloval mezi ně sílící pokrm a nápoj.
Oni byli překvapeni. Nemohli pochopiti,
že nalezli v Římě trochu soucitu. Skrá

pěli ruku dobrodincovu horkými slzami
& palčivými polibky.

Když byly koše vyprázdněny, odebral
se Krispus s Juliem do svého obydlí?i
v ulici suburbské. Í usadim.

Jakmile spatřil Julius sličné průčelí
domu Pudensova, neubránil se poznovn ?

' vnějšek jeho zdál se mi býti jaksi pomocnému dojmu.

»Viz tam!: zvolal nadšeně, »tot"
kolébka mé spásy! Nikdy nezapomenu
na hodinu, v níž mi Pán ústy apoštol
skými srdce otevřel. Ano i ta šlechetna
rodina jest předmětem mé nejvřelejší
ílcty, avšak netoliko mojí, nýbrž i všech
římských občanů.:

Tam nalezl apoštolský kníže náš
laskavého přijetí. Ten dům stal se
útulkem prvních oveček Kristových; on
jest slavnější a vznešenější, nežli celý
hrdý Kapitol se všemi svými pomníky
minulosti pohanské. '

»Navštívil jsi též hroby apoštolské ?.
přerušil ho Krispus.

»Nikoli. Dnes pravě vrátil jsem se
do Říma. Strážný anděl můj uvedl mne
nejprve do tvé náruče. Avšak doufám,

Při skrovném obědě vypravoval Julius
příběhy svého vyhnanství.

Krispus utajené naslouchal.
Julius líčil. jak se všemožně na—

máhal, aby unikl vyzvědačům Pallasovým,
kteří ho i v Asii pronásledovali.

Zvláště dojalo Krispa, když Julius
povídal:

»Delší čas zdržoval jsem se v Efesu.
Tam jsem doufal, že se v pilné práci

Jednou jsem šel, abych se
občerstvil v čerstvé přírodě. 'l'u jsem
nalezl ležeti v jamě starého muže. Ze

vědomým. Pozoroval jsem ho bedlivěji.
V tom bídném muži poznal jsem —
Volsunia. Z počátku mne hnala ošklivost
od něho. Ano, vzpomínka na utrpené
bezpráví nesla mi již na rty dík Bohu,
že mého nepřítele potrestal — ale brzy
zvítězil můj strážný anděl nad city mého
srdce. Vrátil jsem se a donesl jsem ne
šťastníka do svého domu. Tu mi vy
právěl, že jeho nezvedený syn, nemoha
se dočkati jeho jmění, obvinil ho z vele
zrády. Ze Říma podařilose mu uprchnouti,
a tak na svá stará léta musil se v cizině

jako žebrák potlllovati. Dva dny již skoro
. nejedl, protože bídná postava jeho každého

&od sebe odpuzovala. V jámě té přál si
? již smrti. Objevil jsem se před ním, abych

že ještě dnes navštívím místa mučeníkův
apoštolských.
'Bohu, jakmile uslyšely, že oba bojovníci
křesťanství nad smrtí zvítězili. Mne pak
jala touha, bych se na hrobech jejich
pomodlil! Dnes mi buď, příteli, vůdcem
na této šťastné pouti.

»Ano, to také s radostí učiním. Ale
nejprve povinností každého jest unave
ného poutníka přijati, jej posíliti 'a klidu
mu popřáti. Ty víš, koho míním. Nuže,
vkroč do domu mého a pokládej za své
vše, co náleží tvému příteli.<<

Asijské obce děkovalyl

mu zlé dobrým odplatil. Po několika
dnech jsem ho pochovah

».leho syn,“ přejal mu další slova
Krispus, »není již také mezi živými.
Jednoho dne bylo ve tlamínském cirku
dáváno představení. 'l'oho času budil
všeobecný obdiv lev, kterého v Barce
chytili. Lev hleděl uprostřed svých obětí

; vzdorně kolem. Tu si vzpomněl císař
I

Nero, který míval ve zvyku syny nej
vznešenějších Římanů nutiti v boj s di
vokými zvířaty, na syna Volsuniova a
poručil mu, aby se lvem zápasil. Hrůžou
se třesa, musil zbabělec uposlechnouti.
Co každý předvídal, stalo se. Mohutným



skokem zničila šelma nezvedeného syna.
.lmění jeho připadlo státu a s ním i tvůj
bývalý stateček v Tiburnu.:

Za chvíli brali se oba přátelé ke
hrobům sv. apoštolů.

Když přicházeli k císařskému paláci,
jejž dal Nero vystavěti, popisoval mu
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Krispus všechny divy umění, jež tajil =
nádherný tento dóm ve svých zděch.

. »Nadarmo se palác tento nejmenuje
zlatým domem. Pohltil zlata strašnou
sílu. Jeho rozsáhlé zahrady, parky a
jezera, vinice, pole, louky, lesy, nádherné
stavby zaujímají tak velikou prostoru,
že by se v ní celé město ukrylo. Tři ,
sloupové síně, každá tisic kročejů dlouhá, „
zdobí dvory tohoto obra. V prvním ná
dvoří stál 120 stop vysoký kolos, který
představoval Neronovo poprsí. Po smrti
tyrana zničil lid tu sochu. V budovách

kamy aperlamí vykládáno. Na stropech
jídelny lze spatřiti točivá pole, aby mohly
květiny a vonné šťávy na sedící dolů
padati. Nejkrásnější z těchto jídelních
sálů jest kulatý, otáčející se ve dne
vnoci jako obloha. Lázně, divadla, ano
každé místo je vzácnými obrazy pokryto.
Umělecká díla z mramoru & Z kOVU :

zdobí výklenky i střechy všech síní. Na :
: seté vydalo hojné ovoce. Jméno Petrovosloupech, jež dle řečí mnohých básníků

by mohly nebe unésti, spočívá Skvostný
sál, který jest drahokamy & mramory
všech druhů velmi uměle ozdoben. Jest

tak rozsáhlý, že byly v něm zástupy
římských senátorův a rytířů- na 1000
stolech pohostěny.<<

»A všechna tato sláva,: ozval se
Julius, »jest na poddaných krvavě vy
nucena. Kdo ví, kolik otroků, kolik
zotročilých občanů tu zahynulo, když
tato nesmírná budova k nebi- dospívalá.c

Zamyslili se.
Kráčeli k cíli. Konečně přišli do:

vatikánské zahrady. Tu v jednom koutě

jejím zvědala se jeskyně. V ní byl hrob

Petrův zazděn ve výklenku. Byl podoben
velikému stolu. Na zčernalých stěnách
jeskyně bylo zřítí stopy hořících svící.
Jedná tam právě planulá. Matné světlo
její osvěcovalo slabě kobku. Panovalo
tu hrobové ticho. Krispus a Julius po
klekli a pohřížili se u vroucí modlitbu.

V jednom koutu jeskyně seděl na
židli ctihodný kmet, ustanovený od řím
ského biskupa za strážce svatyně.

Julius nemohl se ubrániti slzám.

Před ním vznášela se ctíhodná po
stava "hlasatele nového učení v domě
Pndensově.

Zdálo se, že stojí svědek utrpení
a vzkříšení Kristova, Šimon Petr, před
ním — že slyší jeho vroucí, jímající
slova . . .

Ten slavný vítěz nad pohany, jenž
. ' A ... _ . UL . .; Š k

samých je vše bohate zlaceno & draho— ; touz1l po smrti Mistra sveho, ne v a
tím způsobem jak on, nýbrž hlavou
dolů obrácenou, odpočíval pod chladným
kamenem. Tělo obrovo vtěsnáno v úzký
pruh země . . .

A zase byl to sladký pocit, který
se mu v nitru rozehřál!

Svět sice zlomil stvol jeho žití, ale
duch jeho 5 Kristem, kde prosí, stále
prosí za spásu církve své. Símě jím za

pojí se úzce s obnovením pokolení lid
ského . . .

0 tato prostá skrýš jest větší a
vzácnější, nežli basiliky císařů římských.
V ní spí mocnější duch, nežli tam na
Kapitolu zástupy bohů všech.

'Snad klesnou paláce Romy v prach
a pusté ssutiny, snad bude pluh brázditi
místa, která nyní krásou umění ducha
unášejí — Petrův hrob však zůstane
věčněvšem národům posvátným. Všechna
pokolení budou závoditi, aby jej důstojně
zdobila. Kříž Spasitele zvítězí, ano musí
zvítěziti — a s tímto vítězstvím i sláva
Petrova rozlehne se šírou vlastí. Jméno
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pak imperatorovo dávno z paměti lidské v posvátném tušení příteli na záplavu
vymizí! rudého slunce, řka:

Mlčky opustili přátelé hrob apo- »Viz, slunce pohanství ponenáhlu
štolův, aby navštívili hrob jeho pomoc- zapadá a nové jitro přinese národům
nika na vinici Páně, sv. Pavla. I zde u příští den. Již tuší posly nového žití.
salvianských pramenů nalezli onu úctu, , Hleď, ono dvouhvězdí tam, již právě
jako v zahradě vatikánské. Izde nalezli nadějným zazářilo leskem! Jen krátký
zbožné ctitely — důkaz, že Řím neza- čas a slunko spásy rozleje zář svoji nad
pomněl na svého velikého učitele. drahou vlastí mou. Tam však, milý

Když se vracel Julius po boku příteli,a pravil, ukazuje na dům Pu
Krispově do domu jeho, zlatilo klesající densův, »vyšla nám první jitřenka ne
slunko štíty nádherných paláců. Tu ukázal skonalé radosti !a

Zprávy o sv. Hostýně
od konce dubna až do růžencové neděle 1888.

Sepsal na sv. Hostýně Frant. Xav. Zimmerhackel T. J. ——(Č. d.)

2. Velká návštěva na svátky Nanebe- bez obtíže. Ale jak se měli dostati z By—
vzeti a obzvláště na Narození a Jméno střice nahoru na sv. Hostýn? Celá hora
Panny Marie. Poutnická noc na svatém , byla zahalena v páru, mlhu a dest;

Hostýně. cesty, beztoho velmi špatně upravené,

3% měsících srpnu a září, v_nichžto byly mokrém skrz naskrz prosákly a% připadá několik Mariánských blativy. Nicméně meziříčští poutníci hez—
M svátků, zdvojnásobil a ztroj- mála všichni — a mezi nimi byli mnozí

násobil se proti předešlým dvěma mě- z předních občanů ---—srdnatě podnikli
sícům počet na sv. Hostýn putujících. cestu obtížnou a statečně vytrvali, až
Neboť v ten čas mají více méně po dosáhli sv. temena, jakoby Matička Boží
žních a tudíž pokdy, spěchati k Matičce sama byla síly dodávala i těm starcům
Boží a jí děkovati za šťastnou sklizeň, & stařenkám. Takovou lásku měli a mají
a prositi ji o nové milosti a dary. Z té k Matce Boží, a láska, jak dí svatý
příčinybývá první větší nával poutníkův apoštol, přemahá všecko!
o _slavnosti Nanebevzetí Panny Také 1400 zbožnýchPřerovanůpři—
Marie. Letos se jich přihrnulo v ten chvátalo vzdor dešti na'sv. horu; a něco
svátek tolik, že svatyně hostýnská aspoň podobného zkusili poutníci zašovští, kteří\
třikráte se naplnila a vyprázdnila, což se svým dp. farářem hned na začátku
napovídá, že tam bylo nejméně 10.000' cesty od hojného deště do niti všichni
navštěvovatelů. promokli, ale nicméně statečně doputo

V tentýž čas připadla také pout“ vali. A tak se i mnohým jiným prů
Meziříčanův, o které jest se nám vodům nejednou stalo, o kterých ani
zvláště zmíniti, poněvadž s velmi velkou nevíme, jakých obětí přinesli; avšak Bůh,
obětí konána byla. Dne 2. září, na jenž žádnou obtíž pro něho přetrpěnou
slavnost“ sv. andělů strážných, přijeli nenechá bez odměny, a Matička svato
třemi poutnickými vlaky na 56 vozích . hostýnská jim to štědře odplatí.
asi o 1600 osobách Vlakem to šlo arciť | Takové nepohody bylo skoro všem



trpěti, kteří putovali na Narození a
Jméno Panny Marie; neustalebylo
pošmurné a deštivé počasí. Ale právě
tu se opet ukázalo, jak sv.. Hostýn pout
níky i přese všecky překážky k sobě
táhne. Neboť přihrnulo se na oba svátky,
které loni na dva dny po sobe jdoucí
připadly, tak ohromné množství pout

níků, že ani nejstarší lidé nepamatují
takového návalu. Není přehnano, že dle
svědomitého pozorování bylo tehdáž
nejméně 30000 poutníků na sv. temene.
] může se říci, že řečené dva svatky
byly pro Matičku Boží svatohostýnskou
v pravém slova smyslu vítězoslavně;
nebot“ nikdy po celý rok neshromaždila

kolem sebe tolik svých ctitelův a mi—
lovníků, jako tentokráte.

Již v předvečer slavnosti Narození
i Panny Marie dostavilo se 5—6000 pout
níků, kteří všichni na sv. Hostýně pře—
nocovali; tolikež i druhý den a noc před
slavností Jména Panny Marie. — Bude
čtenáře zajímati, vylíčímeli takovou p o u t_—
nickou noc na sv. Hostýně. |

.

Po kostelní dlažbě vidíš různé sku—

piny sedících 'poutníkův a poutniček,
kteří v jedné ruce drží hořící 'svíci a
v druhé modlitební knížku, z nížto
nadšené a z plna hrdla ke cti Panny
Marie písen za písní bez unavení zpí
vají, a nic jim nevadí, byt' každa skupina
jinou a “jinou píseň zpívala. Tam zase
vidíš zpovědníky, jak svůj obtížný úřad



konají a kajicníci po obojí straně jako
silná zeď tu stojí. Před nimi hoří na
vysokém svícnu voskovka; ob čas
jest mezi lidem nepokojné hnutí a jakýsi
nátisk a zápas pozorovati, poněvadž kde
kdo všemožně se snaží, aby se ku mřížím
zpovědnice dostal. Jinde spatříš zase
skupiny, které na zemi klečí a buďto
z knížky nebo na sv. růženci se modlí.
Tam vidíš opět jiné skupiny, které se
po kostelní dlažbě rozložily a vedle m0—
dlících se a zpívajících v hlubokém
spánku pohrouženi jsou; avšak ob čas

zpěvu, buď do modlení.
obou oratořích, v sakristii a na choru.
Mnohé pozoruješ, kterak po kolenou
k Mariánské soše za hlavním oltářem

pokorně a důvěrně se vlekou & tam
klečíce celé hodiny v nejhlubší úctě na
modlitbách trvají, ano čas ob i hla
sitě k Matíčce Boží vzdychají a vroucí
slzy lásky prolévají. Podobné skupiny a
projevy úcty a lásky lze venku mimo
chrám pozorovati. Nestačíli prostory chrá
mové velkému množství poutníkův, ob
zvláště jeli počasí příznivo, slyšíš je zpí
vati a modlitby konati u zdí kostelních.
kde se rozkládají, slyšíš je zpívati a
modliti se v ambitech (podsíňkách), slyšíš
je zpívati a modliti se pod širým hvězd
natým nebem anebo pod nejbližšími
stromy a na jiných místech, ano slyšíš
je nezřídka i v—hostinci Marianske písně
zpívati. A tak lze říci, že na sv. Hostýně,
jeli větší nával poutníků, jak to ve svrchu
zmíněných svátcích bylo, celou noc ze
všech míst a koutů svatého temena se
rozléhají ke cti Matičky Boží nadšené
Chvalozpěvy, které ze zbožných úst pout
níkův & poutniček až do rána neustále
zaznívají. Tak se může o Matičce svato
hOstýnské říci,
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rození a Jména Panny Marie, a takové
bývají na sv. Hostýně noci mnohé. Kdo
to nikdy neviděl a ponejprv to spatří,
bývá neobyčejně dojat.

Slyšme nyní 0 slavnostech Narození
a Jména Panny Marie. 0 Narození Panny
Marie hned zrána přicházeli poutníci
za poutníky a kdo před 10. hod. přibyli,
ještě suchou nohou došli chrámu svato
hostýnskeho. Tak se na př. podařilo pout—
níkůmz Hodonína a Milotic (s říš

; ským poslancem Drem. Webrem), kteří
letos ponejprv u velkém počtu na svatý

procitnou a pustí se jak ostatní buď do
Totéž vidíš na '

Hostýn zavítali; ale bohužel nastalo brzy
po jejich příchodu tak špatné počasí,
že by nebylo divu, kdyby se jim bu
doucně poutí svatohostýnských odne
chtělo. Neboť po 10. hod. dalo se do
deště a po celý den již pršeti nepřestalo.
K dešti přidružila se ošklivá mlha, která
se tak hustě po celém Hostýnku rozklá
dala, že člověk člověka sotva na deset
kroků rozeznal. Bylo velmi žalostno,
v ten čas na poutníky pohlížeti. Kde
kdo mohl, utíkal pod nějakou střechu ; byl
nabitý celý prostorný kostel (4—5000
osob), nabité celé ambity (podsíňky), na
bita hospoda, nabita ovčírna, nabité i
prostory mimoklausurní vklášteře; také
do boud kramářských a sklepů se utí
kali, a kde _jen nějakého koutečku bylo,
tam před deštěm se schovávali. Avšak
všecky tyto prostory nestačily. Protož
houfem stáli buď s deštníkem, buď bez
deštníku pod širým nebem vlijáku: stáli
pod průčelím a u pobočných zdí ko-.
stela, před ambity. před klášterem, před
hospodou _a kramářskými boudamí; &
nejsmutnější bylo, že déšť nechtěl pře
stati. Každému, kdo tu nemilou situaci
pozoroval, přišla mimoděk myšlenka:

; »Jen kdyby lépe postaráno bylo o chrá
co druhdy Job o Bohu nící přístřeší, aby ten dobrý lid nemusil

Stvořiteli řekl, že totiž »dává příčinu ke * tolik trpěti! 1)
zpívání i v noci. a (Job 35.10._)

'laková byla noc 0 svátcích Na- | duchu
1) Za. tou příčinou začali již loni na podzim
vní na svatém Hostýně obnovovati staré a



Kdo přijeli zvláštním vlakem a měli
zpáteční lístky, byli konečně nuceni
v dešti a hustě mlze dolů se pustiti na
nádraží. Avšak přišedše tam, zase ne
meli dosti místa, kde by na odjíždějící
vlak čekali.

Takovým způsobem byli poutníci
svatohostýnští o těch svátcích ovšem ne
mile dotknuti, ale nicméně nedali se za
držeti od putování; ano ještě téhož dne
k večeru přicházel průvod za průvodem.
Také bylo pozorovati a slyšeti, že lidé
všecky tyto nepříjemnosti z lásky k Matičce
Boží svatohostýnské rádi snášejí, řkouce:
„Čím více trpíme, tím větší budeme míti zá
sluhul<

Bylo o těch dvou svátcích více po
staráno o zpovědníky než jindy; mimo
horlivé duchovenstvo bystřické,

Marie přes 3200 lidí ke stolu Páně, a
počet ten byl by dvakrát a třikrát větším,
kdyby bylo ještě více zpovědníků bývalo.

Často byla v kostele velká tlačenice,
tak že některé děti, jsouce v tísni, časem

, křičely a lidé kolem lešení jako vlny

mimo ?

pravidelného a obětavého výpomocníka,
dp. faráře rusavskéboJ) zpovídali také
důstojní páni, kteří přivedli průvody,
obzvláště pak jeden dp. professor z chla
peckého semináře kroměřížského, který L
po celé dva dny ve zpovědnici vytrval.
Za tou příčinou bylo více kommunikantů,
nežli v kteroukoli slavnost" po celou pout
nickou dobu; nebol? kdežto na svátek
sv. andělů strážných přes IOOO, o sv.
Duchu přes 1700 a za první pouti přes
1800 ke' sv. přijímání přistoupilo, při
stoupilo na Narození 3 Jméno Panny

rozbořěn—e'podsíňky, které nedaleko chrámu stojí;
snad budou k první jarní pouti hotové.

1) Jana Blažeje, ne Potůčka, jak krásný
popis sv. l-lostýna od K. Eichlera „Poutní
místa atd. na Moravě a vrak. Slezsku,“
1888., str. 47., omylem udá/vá; P. Josef Potůček
jest farářem v Žalkovicích.

semotam se pohybovali, a kněz, po
dávající tělo Páně, nemalé starosti měl,
aby se lid rozstoupil a kommunikantům
klidného místa ke sv. přijímání ponechal:
ale přes to přese všecko nestalo se ne
štěstí pražádné.

Když někdo na první svátek při
kázaní beze vší příčiny křičel: »Hořílc
a z toho nepokoj mezi posluchači po
vstal, kazatel vyzvav lid, aby se s ním
modlili za všecky živé azemřelé dobro
dince posvátného Hostýna, utišil vzniklé
nepokojné hnutí. Ano, poutníci domů se
vracející převelkého potěšení nabývali,
když se vypravovalo, že slepému dítěti
na přímluvu Mati Boží, která »divy tvoří,c
navrácen byl zrak.

Tak tedy slavily se na sv. Hostýně
tyto dva poslední větší svátky Marianske.
Uvážili laskavý čtenář veškeré vylíčené
okolnosti, za jakých slaveny byly: obtíže
cesty a nocování, ohromné množství pout—
níkův asi o 30 průvodech, velký počet
sv. zpovědí a sv. přijímání, vroucnosť &
zbožnost. trpělivost a vytrvalost“ poutníků
za poměrů nepříznivých ——přisvědčí
tomu, co svrchu tvrzeno bylo, že oba
svátky byly pro Matičku Boží Hostýnskou
vítězoslavně a že sv. Hostýn opět se
osvědčil býti podivným kouzlem, které

: srdce Moravanů k sobě táhne.

(Příště dále.)

“Různé zprávy a drobnosti.
Miléspoluúčastnice sv. dětství ! Abyste

dlouho nehádaly, kdo vám to píše, 'chci
vám hned říci, že se jmenuji Anna'Dou

Vy, drahé družky, byste rády jako
! já něco pro Boha vykonaly a také víte,

skova, že jsem chovanka kláštera Uršulinek ,
; lásku Boží poznali a do jeho královstvív Kutné Hořea že jsem spoluúd sv..dětství.

že nejlepší, co člověk pro Boha vykonati
může, jest, když se snaží, aby také jiní



přišli. Proto zajisté rády slyšíte, když
vám někdo udá prostředky, jakým způ
sobem byste tak učiniti mohly, nebo
když se vám vypravuje příběh povzbu
zující. Proto vám chci tuto něco vy
pravěti, co jsem před nedávnem četla.

»V zátiší překrásného Languedoku
ve Francii, daleko od hluku velkého
města, jest zámek lesem věnčený a
bublavými potůčky oživený. Tam žije
šlechtická rodina světu sice neznámá,
ale Bohu milá. V tomto zátiší vyrostla
dívenka, milované to dítko oné rodiny.
Kdo ji uzři, obdivuje její krásu; kdo ji
blíže pozna, ctí ji jako světici. Krása
její duše jeví se v její tváři, činíc ji
vznešenou. Tato krása vnitřní mluví
z jemného, milého hlasu, tato krása září
z klidných, nevinných očí. Zmiňte se *
chudým v obci 0 slečně Matildě a uhlí
dáte, jak se každá tvář vyjasní při zvuku
toho jména. »O to jest anděl láskyl<
řekne vám každý. Ano, mají příčinu tak
mluviti, nebot' Matilda žije jenom pro ně.
Jsouc v oděvu svém velmi jednoduchá,
vynaloží svých peněz, aby chudým šatů
zaopatřila, jež sama zhotovuje. Každý
den shromažďuje vůkol sebe hlouček dětí,
jejichž rozum zajímavým poučovanim
vzdělává. Zvláště je vede k milému Spa
siteli a učí je modliti se. V neděli při
cházejí k ní větší dívky a ona umí vše
tak zaříditi, že raději jdou k ní nežli
k zábavám světským. Ona jim vypravuje
krásné příběhy, učí je krásným písním,
a konec zábavy bývá nějaká hra a spo—
lečná svačina. Mezi veselými pak není
veselejší a šťastnější nežli Matilda.

Avšak přišla neděle, ve kterou se
vzdor všech vnad přírody neprováděly
hry obyčejné, ač ze všech tváří zářilo
blaho. Příčina toho byla, že Matilda
dívkám byla z »Ročenky sv. dětství“
nějaký příběh předčítala, což na všecky
velký dojem působilo. Ubohé, chudé
dívky, které samy od štědrosti své dobro
ditelky závisely, byly by se také rády
súčastnily spolku sv. dětství. Také ony
chtěly podporovati misionáře, kteří všecko
opustivše, i život obětují, aby ubohé dítky
pohanské Pánu Bohu získali. Brzy má
Matilda jména dívek zapsána, všecky se
pomodlí předepsanou modlitbu a Matilda
chce darky sbírati. Avšak odkud vezmou

ubohé dítky krejcary k podporování sv.
dětství? Jsou chudičké — ale láska jest
vynalézavá. Vzpomněly si, že každou ne
dělí se probíhají po luzích a stráních.
jež poskytují byliny drahocenné. Vizte tu
příští neděli onu poetickou postavu s ko—
šíkem v ruce, jak jest obklopena sel
skými dívenkami, jež vesele okolo ní
švitoří! Co tu činí? Sbírají do košíků
léčivé byliny. Tyto zanesou do města
lékárníkovi, který z nich připraví léky
pro nemocné, dívky však dají peníze
Matildě, aby jimi byl připraven lék pro
duši. Avšak i svěží kytice aluzné věnce
navily a hub nasbíraly, jež těž rozmnoží
“poklad sv. dětství.

O kéž nikdo neodmítne venkovské
dítko, které svůj poklad ku prodeji nabizi!
Ojak se radují dítky ze svých pokladů!
».lak jsme bohatylc volají, rukama
tleskajíce. »Tím zajisté si křesťané kostel
vystaví, viďte, slečno Matildo?c _a pilně
sbírají dále.

Ke konci roku mají slušnou částku
peněz, kterou radostně p. faráři odevzdají.

Což vy, milé družky, nechcete ná—
sledovati příkladu spanilomyslné Matildy?
Já a tuším mnohá jiná z mých družek
zde v klášteře umínily jsme si, že, až
přijdeme domů, budeme jednati jako tato
šlechetná dírka, třeba by se to stalo i
jiným způsobem. Vždyt' nejen dítky po
hanské, nýbrž i opuštěné a osiřelé po—
třebují pomoci naší. Tyto získejme Spa
siteli a potom také je učme starati se o
pohanské dítky. Ony to budou činiti Límv
ochotněji, poněvadž poznaly, jak trpká
jest bída a opuštěnost. jak mnoho
malých věci může nám posloužiti k dílu
vznešenému! Pomněte na květiny Matil
diny ! Krejcary takovým způsobem získané
mají tisíckrát větší cenu nežli naše pří
spěvky a zajisté také většího ovoce po
nesou. kéž by mohl některý misionář —
také říci dívkám pohanským: »Milédítky,
vaše sestry v Čechách pos'ýlají mne
k vám, abych vás vedl k Bohu.—x

Nechtež nás s nadšením pracovati
a květiny pozemské zužitkovati, aby se
proměnily v korunu nehynoucí a ne
vadnoucí, kterou nám Spasitel podá, až
k němu přijdeme! »— Přijmětež pozdra
vení od svých spoludružek Kutnohorských
a vzpomínejte na ně ve svých modlitbách.
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Zprávy z misií katolických.
PředníIndie.Biskupství Puna.

P. Daling nás prosí, abychom uveřejnili
psaní ze dne 26. září, jež obsahuje prosbu

'o podporu, neboť misie jeho velikým
hladem navštívená jest.

»Těžkou zkoušku jest nám v naší
misii v Kendalu přestáti; obávali" jsme
se po delší čas hladu, poněvadž nikdy

.nepršelo, a obava naše se příliš brzy
osvědčila býti pravdou. Nejd. p. biskup *
obdržel 14. září z Wallonu následující
psaní: »Mnohokrate jsme se modlili o déšt',
avšak marně; po celý čas nepršelo a
proto jest obilí velmi drahé. Všechno
domácí nářadí a šatstvo jsme prodali,
jen abychom si chleba koupiti mohli;
nic již nemáme. Proto prosíme my kře
sťané z Wallonu, Kherdy atd., počtem
135, Vaši bisk. Milost, aby nás od smrti
hladem vysvobodila.: J. M. p. biskup
nařídil mi, bych se písemně zeptal tam
nějšího kněze o poměrech v okolí; 22.
září obdržel jsem odpověď: »Bohužel jest
pravda, že v krajině naší panuje hlad.
První žeň jest ztracena, a druhá též
mnoho neslibuje. Jak a kdy nam vláda
ku pomoci přispěje, nevím ; zatím množství
chudobných pomře hladem.“ Od rána do !
večera přicházejí ke mně hladoví a usta- '
vičně volají: »Saheb. Sahebl Dana
Dana! Panel Pane! Chléb! Chléb! Smi
lujte se nad námila ——Jsem ve veliké

tísni, nebot" nemohu všem pomoci; každo—

denně rozdávám asi dvaceti osobám obilí,
není to však dosti, nebot? cena žita jest
nesmírně vysoká. Co to píši, stojí 15
osob venku, jež přišly z Nimbari. Co
mám dělati? Musím jim něco dáti, avšak
co jest to pro tak mnohé? Psal jsem p. .?
Vazovi o podporu a přislíbil mi, že mi
zatím pošle 40 marek, později uspořádá

zvláštní sbírku. Myslím též, žei Vy, dů— .
stojný pane, nějakou almužnou na nás
v2pomenete. Jak pak to bude asi za tři
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měsíce? Již teď potřebuje asi osm osad
naší podpory a pro každou musíme kou
piti denně nejméně za 6—7 marek obilí.
Lid chtěl napřed k Vám, zdržoval jsem
jich a přemluvil je, by napřed psali.
Činím, seč síly stačí, avšak budu potře
bovati rozhodné podpory. Poproste p.
biskupa () zvláštní požehnání a nezapo—
meňte na mne.< Tím končí list misionáře.

Asi před desíti lety viděl jsem na
vlastní oči bídu a nouzi, jež způsobena
byla hladem; různé nemoci vypukly, na
tisíce lidí mřelo hladem, více než slu
umirajících malých dětí udělil jsem sv.
křest. Ani vláda nemohla hroznému řa—

dění hladu zcela odpomoci. Tamnější
kněz nemá ještě ani ponětí o strašném
_nestěstí, jež misii jeho spustošiti může.
On má jen na zřeteli křesťany, a sice
křesťany misie kendalské. Jislo jest, že
se napřed starati musí o křesťany, avšak
i pohanům můsí pomáhati, aby hladem
všichni nepomřeli. Jak dalece se poštěstí
ubohé oběti smrti vyrvati, to ví Bůh.
Odkud však vzíti peněz? Biskup má tak
skrovné příjmy, že mu sotva stačí na
obyčejné potřeby jednotlivých dědin.
Proto musíme odjinud pomoc očekávati
a doufáme, že čtenářové těchto zpráv
dle možnosti podpory neodeprou.a

Střední Afrika. Apoštolské vi
kařství nyanzskě. Z listu apošt.
vikáře msgr. Livinhaca J. Em. kardinálu
Lavigerieovi zaslaného podáváme dů
kladné zprávy o stavu misie ugandské.
Počet křesťanů roste, ačkoliv kral Mu
anga našemu náboženství velice nepřeje,
sám však ví nejlépe, jaký rozdíl mezi
křesťanskými a pohanskými poddanými.
Když první jeho ministr onemocněl a
on přemýšlel o roztržkách, které by mu
smrt?tak slavného muže způsobila, pravil:
»Po smrti Katikira vzbouří se země,
vím však, jak povstalcům jistě odolám.
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Přikáži Maperovi (tak nazývá předsta
veného misie P. Lourdela; mapera jest
zkomolené mon pére), aby všechny pod—
dané v náboženství vyučoval: budouli
se pak s ním modliti, jistě se nemusím
vzpoury obávati.: Od té doby se velmi
uctiVě chová naproti křesťanům. Mezi
novými katechumeny nalézá se manželka
krále Mtesy, jež své dceři zlořečila, když
se stala před několika lety křest'ankou;
ted' však sama žádá vroucně, aby přijata
byla do svazku církve. A nejen že sama
vyučování v náboženství se súčastňuje,
nýbrž přikázala všem svým dvořenínům,

obrácení dcery velmože na víru kře
sťanskou. Bratr její, Jan Maria, jeden
z nejprvnějších našich křesťanů,onemocněl
před dvěma lety na neštovice. Za několik
dní nebylo naděje, že by se stav jeho
zlepšil. Poněvadž P. Lourdel nemocného
ve dne navštívit nemohl, neboť bylo
pronásledování křesťanů na nejvyšším
stupni, odebral se k němu v noci, pře—
strojen, aby mu udělil SVátOSf sv. po—
mazání.

Hned na to stav nemocného se

zlepšil a za nedlouho docela ozdravél.
Sestra jeho, jež ozdravení sv. svátosti_
připisovala, prosila ho, aby ji v pravdách
náboženských vyučil; poněvadž však
předsevzetí jejímu nevěřil, dala se vyučo
vati od služebníka otcova a brzy mohla
svému bratru říci: »Umím již celý ka—
techismus, zaveď mne k Maperovim
Brzy na to byla pokřtěna. Dne 1. pros.
1887. bylo 35 nových katechumenů po
křtěno. Mezi nimi byli starý slepý otrok
a chudobný muž, jemuž pán jeho pro
malou chybiěku obě uši a ruce usekl,
dále několik lovců slonů, již se svými
rodinami pětidenní cestu podnikli, aby
se na sv. křest vhodně připraviti mohli.
Poněvadž byli velmi sesláblí, ptal jsem
se, zdali jsou nemocní. Odpověděli, že trpí
hladem, nebol?nemají žádných známých:

museli jsme je vydržovati, až se po křtu
sv. do svých lesů vrátili.

Pokoj církve v Ugandě byl v r.
1887. psaním sultána zanzibarského a
konsula anglického ohrožen. Koncem r.
1887. přibyl na jih jezera nyanzského
nový anglikánský biskup a pět prote—
stantských misionářů a ohlásil v lednu
králi svůj příchod. P. Lourdel píše ve
svém denníku o něm takto: »17. ledna.

Navštívil jsem krále, též i anglický mi
sionář, pan Gordon, přišel k audienci a
odevzdal králi psaní &dar anglikánského

; biskupa Parkera, jenž se právě v Makoru
by totéž činili. Ne méně zajímavé jest v zemi Ruomy zdržoval. List byl psán

v řeči Kiswahili, a proto mne král prosil,
bych mu jej přeložil. Uvádím hlavní
místa: ,.lá biskup, jemuž krajiny tyto
k vyučování odevzdány jsou, Tebe po
zdravuji. Pozdraviv Tebe sdělují Ti, že
nepřicházím, abych pomsti' smrť před
chůdce svého biskupa Hanningtona &jeho
společníků, nýbrž abych lid tvůj v zákoně
Božím vyučoval. Ty však lituj skutku
svého. Jestli nás přijmeš, udáme pod
mínky. jež vyplniti musíš, abychom_se
vrátili. Mohli bychom pomstiti smrt“
Hanningtona, avšak nechceme . . . Nás
neposýlá ani královna ani anglický konsul !“
—- Když jsem psaní přeložil, zvolal Ka
tikiro, první ministr: »Chtěji přijít?nás
učiti v Boha věřit?; avšak toho již známe
dávno; my chceme ručnice a prach
střelný. Přijdouli k nám, at? přinesou
1000 sudů prachu a 1000 ručnic.a Mu

anga bylytéž rozčilen, opanoval se však.
aby pana (ion-dona neuražil. Když bylo
po audienci, pravil k ostatním: »Kdybych
nebyl přítelem Maperovým, hned bych
rozkázal vojsku, aby vtrhlo do Makory
a bělochy vyhnalo.: Hněv jeho jest zcela
pochopitelný; mladý kníže nikdy není
rád, když ho někdo na jeho chyby upo
zorňuje a před celým dvorem k lítosti
napomíná. Než však král panu Gordonovi
odpověděl, poradil se napřed se zaklínací,



pak s velmoži a Araby. Za pět dní po
volal anglického misionáře a dovolil
Angličanům do jeho země přijíti; ovšem
musel 1' P. Lourdel biskupovi anglikán
skému psáti, asice, aby přivezl ručnice
a střelný prach.

Mezitím roznesla se pověst z Egypta
a Zanzibaru, že se evr0pští mocnářové. '

sjednotili obsadili celé území černochů.
Právě když se král o tom dověděl, chtěl
pan Gordon list biskupa opět přečísti. 
Sotva že začal, pravil Muanga: »Když
ty tak se mnou mluvíš, pak jsi mým za
jatcem; a jestliže Angličané proti mně
potáhnou aneb Zboží zadrží, pak tě
jistě oběsím.: Hned se zdvihli vsichni

l

náčelníci, aby krále o věrnosti své pře—
svědčili; házeli kopím, jako na nepřítele
a křičeli: »Kabako, pohlédni na nás! Dě
dictví Kamagey, Mande-a, Kimery a
Kintua (tak slují králové, již založili
Ugandu) nezajde; my je budeme brániti!
Až do smrti budeme brániti Kabaku.:

Evropské mocnosti naše postavení ohro
žují; mnoho nepříjemností nám způsobují
otrokáři, neboť všude nás očerňují. Veliký
dovoz ručníc a střelného prachu učiní
cestování v Africe nemožným, leda by
si cestovatelé dobře ozbrojenou armádu
s sebou vzali. Škoda učiněná otrokáři

' jest značná. Kéž by v Evropě aspoň 0
odstranění tak velikého zla se pcstarali !<

„Kat. misie.“

Milodary Božského Srdce Páně.

Poděkování. Před dvěma lety roz
stonala se těžce jediná, osmiletá dceruska
moje a po přestálé těžké této nemoci
zůstaly ubohému dítěti smutné následky:
před nemocí tak hbité dítě nemohlo ná
sledkem bezvlády levé nohy chodit a i
levou rukou nemohlo vládnout, tak že
se, musilo nosit a ošetřovat jako malé
dítě po celých 8 měsíců. Ve smutné době
této roznemohl se těžce i manžel můj &
ležel po 3 měsíce, tak jsa sklíčen těžkou

nemocí, že každý pochyboval o jeho
uzdravení. Ve své velké strasti modlila

jsem se často vroucně k nejsv. Srdci
Páně a k Matce Boží, a jednoho dne
putovala jsem i s nemocnou dceruškou
svojí k Matce Boží svato-Hostýnské a
zde vzývala jsem vroucně Matku Boží o
sílu a pomoc ve své velké bolesti. Ne
prosila jsem nadarmo. Neuplynulo ani
14 dní, když moje dceruška již počala
chodit a rukou nemocnou vládnout, a
nežli minul měsíc, chodila již samai
rukou mohla vždy víc a více pracovati.
V krátce na to uzdravil se i manžel můj
úplně. Za toto uzdravení dvou mi tak ,

drahých osob vzdávám nejsv. Srdci Páně
a sv. Panně Marii Hostýnské nejvroucnější
díky a volam: »Véčně budiž velebeno
nejsvětější Jméno Ježíš a Mariah

Maria B.

Nejvřelejší díky vzdávám Božskému
Srdci Páně, Panně Marii Lurdské a
sv. Josefu za svoje uzdravení. Bylat'jsem
po dlouhou dobu obtížena silnými bolestmi
v hlavě, že jsem někdy nevěděla, co po
číti. Konala jsem devítidenní pobožnosti
k Božskému Srdci Páně, k sv. Panně
Marii Lurdské a k sv. Josefu. Prosba

moje byla vyslyšena, tak že se nyní
dobrému zdraví těším & radím upřímně
každému, kdo tělesnou nebo duševní ne
mocí sklíčen jest, at? užívá toho léku,
který mne tak zázračným způsobem

.z choroby vyléčil. A proto volám z celé
duše: »Na věky pochváleno a velebeno
budiž nejsvětější Jméno .ležíš, Maria,
Josef! & Antonia W.

Ze Ždánic. Jistá služka vzdává vroucně '

díky Božskému Srdci Páně a neposkvr
něnému Srdci Marie Panny za vyslyšení
prosby v důležité záležitosti. M.G.



Z Proseče v Cechách. Jistá osoba,
plníc dany slib, vzdává veřejně nej
vroucnější díky nejsv. Srdci Pána Ježíše,
Panně Marii vždy trvající pomoci, sv.
Josefu a sv. Antonínu za milostivě vy
slyšení prosby v potřebě důležité po vy
konané dvojí devítidenní pobožnosti. —
Budiž jméno Páně tisíckráte chváleno &
velebeno ! T. K., terciářka.

Z Výprachtic v Čechách. Jsa duševní
nemocí spoután a takořka otrokem jistého
zlozvyku,které
hož celou svou
silou nemohl

jsem se zbaviti ,
obrátil jsem se
s prosbou k
P. Marii Filips
dorfské, uzdra
vení nemoc- É

ných, v 9denní A

pobožnosti a É
vykonal tam “

"íl'
_u

__

pout“ se slibem,
že to uveřejním
ve »Skole,c do
sáhnuli pomoci.
Milost jsem ob
držel, a na slib
pozapomněl;

ale klesnutím

byl jsem při—

pomenut spl
nili, co jsem

, „. far
„\ V., _ © “,“—_"; !“. %Í/óČŽžŽ'“,sš%25%;;m

slíbil. Proto plním svůj slib a vzdávám :
íímto nejpokorněji z útroby duše své
srdečné díky neposkvrněné Panně Marii ,
Filipsdorfské, Božskému Srdci .ležíšovu
za naleznutí a spočinutí v jeho lásce, a *
za šťastné spořádání a utišení svědomí.
Bez přestání buďtež chvály vzdávány za
obdržené milosti. Konečně volám: »Máriá

pomohlals
Ze Syrovic u Rajhradu. Tisíceré díky

vzdávám nejsv. Srdci Pána Ježíše, že
jeho milostí se mi dostalo uzdravení od

bolesti na noze, která již po delší dobu
vzdorovala všem lékařským prostředkům,
O utíkejte se všichni, kteříž obtíženi jste,
k témuž milostiplnému Srdci, a ono
vás jistě občerství a vám z vašich běd
pomůže! A. D.

2 Bránkovic. Vzdávám vroucně díky
Božskému Srdci Páně, Panně Marii, sv.
Anně a sv. Josefu za vyslyšení v jisté
záležitosti. Byla jsem postavena ve velké
strasti a nouzi, a od mého manžela na

dobroopuštěna
a ovaržena.—
Nezbylo tedy
nícjiného, než
ihned vstoupiti
do služby. Za
tou příčinou u
tíkala jsem se
po 9 dní dva
kráte se svou
dcerou k Bož

skému Srdci P.,
PanněMarii,sv.
Anně & sv. .lo—

sefu, prosíc za
pomoc a při—

spění. Tu 5 po
moci Boží na—

skytlo se mě
dceři Štěstí;

nebot“ se pro
vdala šťastně,
&zároven mne

vytrhla božská ruka ze starostí o ni, a
můj zuřivy manžel poněkud jest na
praven. Ciním slibu svému zadost i

, .— Í/j— '—\.

' s dcerou a vzdáváme Božskému Srdci

Páně, Panně Marii, sv. Anně a sv. Josefu
čest, chválu a díky za vyslyšení a pomoc.
anechceme zapomenoutí nikdy na lásku
a dobrotu Boží. F. R.

Z Prahy. Vzdávám vroucně diky
nejsv. Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci
Marie Panny za vyslyšení prosbyv dů—
ležitých potřebách. Spolu prosím tato



nejsv. Srdce za ochranu celé rodiny,
zvláště za ochranu dvou rodinných
bratří. ML.

Z Brna. Plnic tímto slib. učiněný
neposkvrněné Panně Marii Lurdské, sdě—
luji ctěným čtenářům a čtenářkám to
hoto čaSOpisu, že mně jen pomocí a
přímluvou neposkvrněné Panny Marie
Lůrdské, mě jediné na záškrt nemocné
a od lékařů za nezhojitelné prohlášené
dítě na živu zachováno zůstalo. Nás
všech úpěnlivá modlitba k milé Matce
Boží a několik lžiček lúrdské vody za
chránily naše dítě. Bohu a nejsv. Panně
tísíceré díky! Kýž by sekaždý neštěstím
anebo bídou postižený k Matce Boží
utíkal! Ona neopustí nikoho, kdo úpěn—
livě a vytrvale k ní volá. M. B.

26 Žalkovic. Chtíce něčím přispěli
k ozdobě našeho kostelíčka, začaly jsme

pracovati na rouchách _bohoslužebných.
Citice však a uznávajice nedostatečnost?
u věcech podobných, braly jsme útočiště
k Marii, Panně nejsvětější (jejížto obraz

? nad námi v naší pracovně visí), jejímu
vedeni odevzdaly jsme celou práci svou,
slibujíce uveřejnění. A Matka Boží dů
věru naši neoslyšela. Ona sama milostnou
rukou svou pomáhala nám z každé ne
snáze a dílo naše ke št'astnému konci

přivedla. Za to vroucně diky vzdáváme
tobě, mocná Pomocnice naše. a důvěřu
jice v opětnou pomoc tvou, voláme:
»Pozdraveno buď láskyplně Srdce tvé a
tvého milého Syna Ježíše Kristal:

Panny Žákovské.

Přejeme z toho srdce, aby tento příklad

nalezl mnoho následovnic mezi pannami, aby

staraly se o ozdobu chrámu Páně.
Poznámka redakce.

Zájmy Krista Pana v různých zemích.
Rima Italie. Sv. Otec ukončil jubilejní

svůj rok slavnostným “Te Deum ve vele
chrámě sv. Petra. Jak v ostatních kostelích
celého světa tak i v chrámě sv.—peterském
modlil se zbožný lid před vystavenou
velebnou Svátosti růženec. Slavnosti té
súčastnila se mimo sbor diplomatický i
šlechta římská. Nadšení přítomného lidu
nedá se popsali. A byla tedy i_ tato
slavnost? vznešeným projevem víry. —
Papež zaslal všem biskupům okružný list
ze dne 25. prosince, ve kterém děkuje
jak biskupům tak věrným katolíkům za
projevy jich oddanosti a děkuje Bohu
za útěchu, kterouž mu za nynějších stis—
něných poměrů poskytla slavnost jubilejní ;
dále v listu tom znova upozorňuje na
povinnosti života křesťanského. — Svatý
Otec ustanovil se také na tom, vydati
na památku svého jubilea úplnou sbírku
všech listův a řeči, které vydal nebo
proslovil již jako arcibiskup v Perugii
& nyni jako náměstek Kristův. Jest to
vzácná památka; ve všech listech na
pomíná sv. Otec jako strážce na Sionu,
aby věřícísvědomitě vykonávali povinnosti

svaté viry své, a varuje je přede zly
doby naší. Ve všech zračí se také pevná
naděje, že církev katolická ze světových
bojů vyjde jako vítěz a co týče se světského
panství hlavy “katolické církve, že zase
obnoveno bude. — Z jak veliké moci
těší se zednáři v Římě a vůbec v Italii,
jest důkazem to, že bylo dovoleno na
divadle dávati hru a nazvanou »Ježíš
Kristus<<,kterážto hra plna jest rouhání
a potupy církve katolické. Ve své vánoční
řeči, kterouž děkoval papež kardinálům
za vánoční blahopřání, stěžoval si též do
nespravedlnosti, s jakouž vláda italská
nakládala s t. zv. asiatským neboli
čínským kolegiem v Neapoli. Kolegium
toto založil v minulém století čínský
misionář P. Ripa za tím účelem, aby
tam byli vychováni mladí Číňané, kteří
by se pak ve své vlasti věnovali dílu
misionářskému. Roční důchody páčily
se na 60.000 zl. Nyní byla říšské radě
předložena osnova zákona, kterýmž kole
gium toto proměňuje se v nationální,
od ministra vyučováni závislé. Klášter
kapucínů v Římě, kde sídlelj generál



řádu, skoro úplně jest již zbořen. Kaplička
sv. Felixe z Kantalicie,
několika lety za svatého prohlášen byl,
jest úplně rozvalcna; stěží byla za
chráněná cela, v níž světec přebýval. —
K ruchu pro obnovení světského panství
a proti utiskování Stolice papežské při
stoupili i belgičtí biskupové. Vydali při
zakončení kněžského jubilea sv. Otce
společný pastýřský list, v němž praví,
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kterýž před '

že společně s biskupy celého světa při- ?
pojují se k opětovným prohlášením
náměstka Kristova, že jedinou zarukou
nezávislého řízení církve, jest světská
svrchovanost hlavy církevní. VeSpanělsku
má býti odbýván katolický kongres
v dubnu t. r., jehož úlohou jest zastávati
se práv církve a její hlavy a rozšiřovati
pravé, křesťanské vychování mládeže.
Jíži v Římě ozval se hlas proti ustavičnému
štvaní italských listů proti papežství.
Známý politik a spisovatel de Cesare
uveřejnil článek v nejlepším liberálním časo
pise italském, v němž jedná o sporu mezi
úřední Itálií a papežstvím, a dokazuje,
že Vlašský tisk schválně zostřuje odpor
mezi Itálií a papežem a vyhlašuje papeže
za nesmířitelného nepřítele jednoty italské
a štve proti němu vášně lidu; dále po—
znamenává, že radikálové italští snaží
se dosáhnouti úplného zrušení t. zv.
zákonů garančních. — Sv. Otec daroval“
biskupovi v Athénách v Řecku značný
obnos k založení katolické koleje řecké.

Rakousko. Říšští poslanci ukončili
porady své 19. prosince, panská sněmovna
21. prosince. Tedy netrvalo zasedání
říšské rady dlouho; nicméně však bylo
vyřízeno několik důležitých zákonů. Jest
to především zákon branný a zákon o
dědické posloupnosti a nedělitelnosti
selských statků, kterýmžto zákonem zpo
moženo bude veliké většině zuboženého
selského stavu proti velkokapitalismu. -——
Sjezd katolíků jest odročen a jisto jest,
že i odročení konferencí biskupských
provedeno bylo pod vlivem vlády. Princ
Lichtenstein žádá, aby jeho návrh školský
říšské radě hned po její sestoupení před
ložen byl. Vláda však chce předložiti ;
panské sněmovně novou osnovu zákona

školského, který též zvláštní zřetel míti
bude ku náboženskému vychování ; praví
se o návrhu Lichtensteinově, že nemá
vyhlídek k uzákonění. — Jak se proslýchá,
vydá i rakouský episkopát v nejbližší
době pastýřský list, v němž odsu—
zován bude obchod otroky africkými
a vyzván lid, aby sůčastnil se hnutí
protiotrockého. — Rakouskému vyslanci,
jenž jménem císařovým blahopřál sv.
Otci k novému roku a naději vyslovil,
že zůstane poměr mezi říší rakouskou
a papežskou stolicí i na dále nezkaleným,
děkoval papež a ujistil ho stálou
svou přízní prohlásiv, že naději svou
v zachování stávajících poměrů opírá o
katolické vědomí mocnáře rakouského.
Nezakládá se tedy na pravdě zpráva,
že styky mezi Vatikánem a vídeňským
kabinetem jsou napnuty. ——Radostným
důkazem, že poměry náboženské v Bosně
vzdor chudobě tamějších katolíků se
zlepšují, jsou kostely, které buď v hojném
počtu opravovány bývají nebo nastoupí
na místo starých, chatrných kostelů Jak
na příklad v minulém roce dostavěno
bylo šest kostelů a 18. listopadu klášterní
a zároveň farní kostel františkánský
slavnostně vysvěcen byl.

Rusko. Vyjednávání mezi Vatikánem
a Ruskem dle zpráv římských podařilo
se tak daleko, že záležitost“ jmenování
ruského vyslance u Vatikánu jest vy—
řízena a jmenováni jsou tři polští
biskupové, kteří v příští konsistoři od
papeže potvrzeni budou.

Anglie. Radostných zpráv o rozkvětu
života křesťanského v Anglii čím dále
více dochází. Z 18 milionů obyvatelů
ostrova jest katolíků asi 2,500.000. Od
té doby, co Pius IX. znova zřídil hierarchii
anglickou, jsou pokroky církve katolické
značné. Anglie, čítá nyní 15 biskupství,
která podřízena jsou arcibiskupovi ve
Westminsteru. Počet konvertitů za po
sledni doby udává se na tři tisíce a
mnozí z nich vysoké místo zaujímají ve
společnosti. Směle může se říci, že jest
málo rodin vznešených, z nichž aspoň
jeden člen nevyznává víry katolické.
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l měsíci únoru modleme se za obětí pýchy.

ločátek všelikého hříchu jest pýcha: kdož by se jí přidržel,% naplněn bude zlořečenstvím.: (Kaz.10. IE).)»Pýcha jest kořen
a počátek všech hří<zhů,<< dokládá sv. Tomaš. Jak čtenářové naši

z minulého měsíce seznali, nechtějí lidé uznatí práv a zákona Božího, slovem i
skutkem volají: »Nebudu sloužitilc protiví se Bohu ajeho sv. vůli. Nedivímse
tomu, že tak jednají lide.- v 19. století osvíceném a pobouřeném; vždyť již na
počátku světa nebylo jinak. Jakmile pýcha na svět přišla, již také s „ní přišlo
mnoho zlého. Ze zlého, jedovatého kořene nemůže vyrůstí nic dobrého! Již andělé
stali se obětí pýchy, protivili se Bohu, chtěli Bohu rovnými býti a propadli trestům
věčným. A kdo, taži se, zaslepil první rodiče naše v ráji, že přestoupili přikazaní
Boží a raději poslechli pekelného svůdníka, jenž jim sliboval: »Budete jako
bohové,—vědouce dobré i zléa? Nejsouce spokojeni se stavem svým, chtěli
sebe povýšíti, stali se obětí nešťastně pýchy. Co zlěho jim pýcha ta způsobila,
zakusili sami nejvíce a zakoušímě i my všickní potomkové jejich. Hříšná pýcha
zatvrdíla srd ' Faraona krale, že nechtěl poslechnouti rozkazu Božího a rouhavě
pravil: »Kdo jest ten Hospodin, abych poslechl hlasu jeho a pro
pustil lsraéle? Neznamt' Hospodina a- Israele nepropustímlx
(l. Mojž. 3. 5.) A kdož by se nezhrozil osudu zbouřenců Korea, Dathana a Abírona,
těchto odbojníků proti Bohu a Mojžíšovi? Pýcha je pozdvihla a propast“ pekelná
je pohltila. Farizeové a zákoníci pro svou pýchu velikou zavržení jsou od Krista
Pána, jenž miluje pokoru a blahoslaví chudé duchem.

Od prvopočátku až podnes působí pýcha nesmírně mnoho zlého, od
jednoho století ke druhému pustoší zemi a lidi na ní žijící. Již nábožný Tobiáš
varuje syna svého před pýchou, řka: „»Pýše nikdy nedopouštěj, aby
panovala ve tvé myslí anebo ve tvém slovu: neboť v ní počátek
vzalo všeliké zahynutím ('lÍob. 4. 14.) A nepřestane pýcha leč se světem.
Velmi případně vyličuje P. Felix (konfer. 1858.) všeliké zlo, pocházející z pýchy.
»Všelika nenávist, jež zabíjí bratry, všelika ukrutna pomsta, všeliká hrůzyplná
ctížadOslT,všelika nesmyslná ukrutnost' a hanebné utiskování, všeliké tupení pravdy,
všecky boje proti Bohu, všecky nátlaky a bouře proti církvi, všecky svatokrádežné
roztržky duchovního těla Kristova, všecka bezbožnosti, všeliké ďábelské odpadlictví
tvoří dějiny pýchy.“ Ach. kdo sečte všecko to jedovaté ovoce, kteréž z pýchy
vyrostlo! Jak mnoho nesnází a protívenství vytrpěti musela svatá církev pro
lidskou pýchu! Jakých roztržek a zmatků natropila pyšná mysl lidská ve příčině
víry a učení Kristova! A zdali neutrpěla naše milá a drahá vlast“ takových roztržěk
a zmatkův u víře, ana pýcha Jana Husí, Lutherova a Kalvinova bratry odtrhla od
bratrův? l u nás osvědčila se slova sv. Isidora, řkoucího: >Jsou sekty v Africe,
na východě ina západě: ale matka všech těch rozdílných sekt jest pýcha.:
Letos jest pravě stoleta památka revoluce francouzské, kterou způsobilí bohaprázdní,
pýchou ďábelskou nadchnutí lidé, kteří pak bořili v zaslepeností své všecko, co
staletí byla zbudovala; bořili oltáře i trůny, i samého Pána Boha s oltaře shodilí
a-v nejsv. Svatosti potupili. Kolik to bylo nešťastných obětí pýchy!

Snad nyní aspoň již lidé zmoudřeli &pýchu z mysli své vypudili! Skutečnost
nás poučuje, že i nyní pýcha jako sedmihlavý drak otravuje vše vůkol sebe. Až
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podnes mnozí jako Farao rouhavě mluví o Bohu, o sv. náboženství; až podnes
mnozí o modlitbě ani slyšeti nechtějí, o chrám Boží nedbají & službám Božím se
vyhýbají; domnívajíce se, že všecko vědí, že sami sobě dostatečni jsou, považují
hlásání slova Božího za zbytečné, o svaté svátosti'a milost“ Boží nestojí; až podnes
jest mnoho nevěrců, mnoho bludařů, kteří víru Kristovu ke svému vlastnímu
zahynutí převracují; ti a takoví stali se obětí pýchy. Opravdu, kde pýcha se
zahnízdila, tam bydlejí všecky náruživosti, všeliká nepravosť, všeliký hřích!

Aby přílišná pýcha naše mocnějším lékem protivným _vyléčena byla. jest
zapotřebí:lásky ku pravdě a pravdy v lásce. »..lájsem cesta, pravda
a život,: dí Spasitelnáš; »já jsem světlo, jež osvěcuje každého
člověkem Tato pravda věčná, Ježíš Kristus, sám nutí nás, abychom vyznali
sami osobě: »Co pravíš sám o sobě?<<»Clověče, co máš, čeho bys nebyl
odjinud vzal? Pakli jsi vzal,proč se chlubíš, jakobys byl nevzal?c
(1. Kor. 4. 7.) A opět dí apoštol Pavel: »Domníváli se kdo, že něco jest,
nic nejsa, sám sebe svodí.c (Galat. 6. 3.) Považ jen, člověče, co jsi před
Bohem! Nic než pouhý hříšník. Se sv. Bernardem uvažuj, odkud přicházíš, a
zastyď se; kde jsi, a vzdychej; kam jdeš, a třes se! Jestliže sám do sebe podle
světla pravdy a bez lichocení popatříš ——nepochybuji, že se pokoříš sám před
sebou, a z poznání sebe budeš sám sobě bídným. .

Ku přemožení a vyhlazení pýchy jest potřebí lásky. Jako pýcha miluje
sebe samu, tak zase pokora pohrdá sebou a miluje Boha, jenž z lásky nesmírné
ponížil sebe samého až k smrti kříže. Ježíš Kristus v Betlémě jako dítě, i ve
večeřadle, ina hoře Kalvarii, všude září láskou k nám bezmeznou. Kdož by
nemiloval Spasitele svého, kdož by nehořel láskou k nejsv. Srdci .ležíšovu, kteréž
plálo k nám nevýslovnou láskou! Kdož by neslyšel hlasu jeho, an volá k nám:
»Učte se ode mne, nebot? jsem tichý a pokorný srdcemh Taková
pokora podle nejsv. Srdce Ježíšova bude přirozenou schránkou darův a milostí
Božích. A čím projevujeme více pokoru svou, neli modlitbou? Apoštolát modlitby
jest opravdu výtečným lékem, který pyšný svět vyhojiti může a naučí křesťanské
pokoře. Nepřestávejme tedy v tomto měsíci spojovati modlitby své s prosbami
Božského Srdce Páně ve prospěch tolika nešťastných obětí pýchy, které zapomínají
na to, že »pokora jest znamením vyvolení“ a »pýcha pečetí zatracenh

M 0 d l e m e s e:

0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je obětují za oběti ďábelské pýchy, kořene všeho
zlého, aby hledaly spasení své v pokoře srdce, jejíž příklad nám jsi zanechal. Amen.

Pane .ležíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius lX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

SVětLo sVaté Viry osVět' kažDého ČLoVěka, jenž přICházÍ
na tento sVět, &MILosťPáně provazej jej!MW

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



““Ífáíšl“Škola Božského Srdce Páně. (333,1,

Jděte
Kriste Pane, Spa—sitelisvěta!
Ejhle, v tísni jsme a po nás veta;
Bída., nouze všeliká nás svírá,
Svízel, zkušba překrutá. nás zžírá. —
Ukaž nam, kde pomoc nalezneme —

Jinak zahyneme.

A Pán vece: Josef těšitelem
V Egyptě a po okolí celém,
Pečoval a všecko obstarával,
Čeho třeba bylo, lidu dával;
Nebť král velel: Jděte, on vám poví,

Jděte k Josefovi.
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k Josefovi.

Za otce'f-jenž mého považován,
Od něhož jsem otcovsky byl chován,
Hospodář-em jenž byl domu mého,
Ženichem jenž matky Boha svého:
K němu jděte, k mému pěstounovi,

Jděte k Josefovi.

Pokud jsem jak dítko v těle dlíval,
Jeho poslušen jsem vezdy býval:
K prosbám jeho ochoten vždy budu,
Odpomohu v každém žalu, trudu.
K němu tedy, k Josefovi světci,

Pospíchejte všeci.

Jej si zvolte za ochrance, vůdce;
Neublížít' vám pak žadný škůdce.
Potěšíť vás v každém boji, kříži,
Uleví vám snášet všakou tíži —
A pak uvede vás k Bohu svému

k Otci nebeskému.

__..-—_-Éz'.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 33 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řečí českoslovanské podává. kněz Mat. L. (Č. d.)

Narození Ježíše Krista.

Vznešentgst' Srdce Ježíšova.
„Slovo tělem učiněno jest a

přebývalo mezi námi.“

1. Úzké spojeni přesvatého Srdce Ježíšova se
Slovem Božím jest základem jeho vznešených

předšlípstí a nesmírné ceny jeho skutků. 2. Zespoj í našeho s Ježíšem Kristem vychází též
naše pravá velikost a naše veliká. zásluha..

1. Jak překrásné &velebné to jest,
když všecky síly duševní a schopnosti

člověka se spojí, aby Boha chvalily,
velebily & ustavičně vzdávaly jemu onu
čest, jaka jemu náleží! — Jak mnohem
vznešenější ještě byla by chvála všeho
tvorstva a všech lidí vesměs ve spojení
s chvalozpěvy andělů, vzdavana na Oslavu
Všemohoucímu! A přece bylo by všecko
to ještě pramálo pro neskončenou ve
lebnosť božskou. Bůhčlověk Ježíš Kristus

—--.
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Co Srdce Ježíšovo vznešeným činí, jest
úzké jeho spojení se Slovem; nebot
skrze toto spojení jest božská osoba
pobudkou, vedoucí a řídící svaté člově
čenství; onaté to, jež všecky jeho skutky
ovládá. Tyto skutky nejsv. člověčenství
Ježíše Krista náležejí osobě božské; nebot"
ona je způsobuje ve svatém člověčenství
Ježíšově a skrze ně, a tudíž jsou skutky
ty hodnosti a vznešenosti neskončené.
Vždyť Srdce Ježíšovo jest Srdce Boží, a
tudíž vznešené a veliké, jak vznešený a
veliký jest Bůh; Srdce to miluje lásku
Boží a jest svatým skrze svatost“ Boží,
bohatým skrze nesmírné bohatství Boží ;
onoť božstvím jest proniknuto. ——Po
chopuješli již veliké přednosti Srdce
Ježíšova?

Která však jest podstatná podminka
předností těch nevýslovně výborných, a
jaké zároveň jest krásné ovoce spojení
svrchu dotčeného? Jesti Lo

podrobenost' toho Srdce Slovu božskému,
jemuž, smimli tak říci, jako nástroj po
volný slouži. Vždyť zůstává pode vlivem
božské osoby a od ní řízeno a vedeno
jest. Toto velebení hodné Srdce miluje
toliko, co dle vůle božské osoby milovati
má, a nenávidí, čeho nenáviděti má;
skrze božskou osobu, s níž nerozlučně
spojeno jest, nabývá ono stejného a do
konalého měřítka pro všecky své skutky
a hnutí. Tak tedy v Ježíši Kristu náleží
Bůh člověku a člověk Bohu, tak že člo
věčenství a božství v Ježíši sobe s10vy
evangelia říci mohou: »Všecky věci
mé jsou tvé a tvé jsou mé.
(Jan17.) Vskutku překrásný to vzor
úzkého spojení duše s Bohem a sladkého
jich mezi sebou obcování; vzor prave
velikomyslnosti duše, sebe samu Bohu
obětující, a velikolepé štědroty, s jakou
se Bůh duši daruje!

2. Spojení naše s Ježíšem Kristem,
jednostejnost' se Srdcem jeho i nás Opravdu
velikými činí.
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dokonalá ,

l

Nábožná duše křesťanská, chceš vě
děti, v čem vlastně velikost“ tvá záleží
& kde vlastné život svůj hledali máš?
Chci ti to povědéti: ve spojenísJežíšem
a s jeho velebení hodným Srdcem. Což
jsou všecky veličiny světa? což všeliké
spolčení lidské? Jaký užitek může pojíti
ze spojení nicoty s nicotou?.. Avšak
v Ježíši Kristu a skrze něho povýšeni
bývame k důstojnosti dítek Božích, a
berouce z hojnosti jeho, máme i účasten
ství na velikosti jeho a slávě. »Nebot'
jsme údové těla jeho, z masa
jeho a z kostí jeho.<< (Ef. 5.) »Já
jsem vinný kmen, vy ratolesti,a
dí Pán. (Jan 15.) O jaké to převzácne
spojení a takořka božské příbuzenství!
Srdce Ježíšovo tedy má jaksi býti srdcem
všech křesťanů. »Jedno toliko srdce mám

sJežíšem,c praví sv. Bernard Skrze ně,
v něm a s nim máme milovali. Srdce

Ježíšovo jest pro všecky křesťany tím.
čím srdce človeka pro všecky jeho údy
jest. Z něho proudí krev a rozlévá se
po těle, a s krví život; v srdci tvoři.
obnovuje a čistí se krev, aby pak všem
čáslkám těla udílela teploty a životní síly.

Pohled' tam na hvezdeni, jež v nebe
ském prostoru prostranném pohybují se
po dráhách určitých, jim předepsaných:
okolo jednoho střediště obíhají všecka,
& z toho bodu zároveň vychází všeliké
jejich pohybování i pořádek. Tak tomu
jest ve světě viditelném; ale právě tak
tomu jest i ve světě duchovním. A kde
jest tu jediný střed srdci všech, kde ono
všeobecné pravidlo všech našich nad
přirozených hnuti ? Jesti to jediné Srdce
Ježíšovo.

Nezapomeňme však, že působení
svrchu jmenované jen potud trvati může,
pokud sami vlivu nejsvětějšího toho Srdce
podrobeni zůstáváme, pokudjeho vnuknutí
posloucháme a se snažíme, by pocity naše
sjeho pocity jednostejny byly. >To za
jisté cit'te v sobě, což i v Kristu



Ježíši.: (Fil. 2.) Tím opravdu stane se
Srdce Ježíšovo Králem srdcí našich.
O jak daleci jsme dokonalosti té! Kterak
však můžeme jí dosáhnouti? Když se
bereme se v duchu &srdci, v myšleních
a pocitech, a když smysly krotiti bu
deme. Ve všech svých pochybnostech
hledejme rady u Srdce Ježíšova, při
jímejme pokorně božská vnuknutí a po
slouchejme puzení jeho. To jsou nauky.
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které nám dává Srdce Ježíšovo tím, že
na božské osobě docela závislo jest.
Jaký to překrásný vzor!

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha IV. Hlava 4.1)

1) Laskavi čtenářové a čtenářky nechať s
najdou toto čtení sami ve knize zmíněné. Tento—
kráte nelze nám pro nával látky čtení toto uve
řejniti.

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova.
(Část daní.)

Sv. Terezie jakožto patronka „Milujiciho.“ '

“ v karmelitánském kostele španěl
wg \ ského města Alby pobožnosl' svou

na hrobě veliké světice a ohnovitelkyně

33 dyž vykonal nábožný poutník

Bohem a duší jest tak nevýslovné slad
kosti, že prosím dobrotivého Boha, by
ji tomu. kdo by mne snad v tom ze lži

=podezříval, dal okusíti. Co toto úzké
spojení duše mésBohem trvalo, chodila

řádu karmelitského, sv. Terezie, pak ještě ?
poklekne před skvostnou skříní, aby uctil
nejvzácnější ostatek její. totiž její srdce, .
které se oddělené od ostatního, posud
neporušeného těla v křišťálové nádobě
přechovává. Pozorujeli pak blíže srdce
toto, ihned znamená na něm jakousi
ránu, jako ostrým šípem způsobenou.
A odkud asi tato hluboká rána v srdci
sv. Terezie?

jsem jako bez sebe; nemohla jsem na nic
jiného ani ínysliti, ani hleděti, ani o něčem
jiném rozprávěti, toliko s mou ranou
v srdci jsem se obírala & těšila, která
mi byla větší slávou, nežli kdo ve všem
stvoření nalézti může . . .c

Tak napsala sv. Terezie, a církev
svatá nejen že nebrala v pochybnost
slova tato, nýbrž i povolila na poděko

'vání za tuto podivnou milost? ji pro

Světice sama zřejmě & jasně otom ,
vypravuje ve spisech svých takto: »Spa—
třila jsem té chvíle vedle sebe po levém
boku anděla v tělesné podobě... Tvář
jeho plála takovým ohněm, že se mi zdál
býti jedním z oněch nejvyšších duchův
andělských, kteří planou ohněm lásky a
tuším Serafíni se zovou... V ruce jeho
viděla jsem dlouhý zlatý šíp, na jehož
konci zdál se malý oheň hořeti. Sip ten
vetkál mi anděl několikráte hluboko do

srdce až v nejhlubší útroby, a když jej
vytáhl, bylo mi tak, jakoby mně byl i
čásť srdce mého odňal. Na to zmizel a
zanechal mne roznícenou vroucí láskou

k Bohu... Tento svazek lásky mezi

l

kázanou zvláštní výroční svátek »Pro—
bodcní srdce sv. Terezie,: který
se podnes v domech řehole její koná.

Tehda, když se dostalo služebníci
Boží nadpřirozené rány v srdci, čítala
asi 40 let, a za celých 27 let, které ještě
na zemi strávila, nezacelila se již rána
tato, ale vždy nové a nové ohnivé šípy,
přicházející z nejsv. Srdce Ježíšova, vni
kaly do ní a zase nové a vždy ohnivější
střely lásky létaly odtud zpět k onomu
Srdci, od něhož byly vyšly. — Netrvalo
to dlouho a Spasitel jí dal nový, zvláštní
a neklamný důkaz své božské lásky.
Maje ve své pravici hřeb, jakých při jeho
ukřižování bylo užito, pravil Terezii

5%



»Viz ten hřeb! tent' znamením, že ode
dneška budeš mou nevěstou. Až posud
jsi toho ještě nebyla hodna; od této
chvíle budeš horliti o čest mou — ne

toliko o čest“ svého Stvořitele, svého
Boha a krále, ale i o čest svého ženicha.
Odtud bude má čest" ctí tvou a zase čest“
tvá ctí moulc

Když pak Terezie vzhledem na ve
lebnosť tohoto nebeského ženicha a jeho
bohatost upadla v zarmoucenosť velikou
pro svou chudobu a nicotu, těšil ji
božský Spasitel, řka: »Nermuť se nad
svou chudobou a nízkostí, ale věz, že
mocí zasnoubení, jež nás navzájem spo
juje, vše, co mého jest, napořád i tobě
náleží. Všecky bolesti a muka, jež jsem
při svém umučení trpěl, daruji tobě,
tak že je jako majetek svůj můžeš Otci
nebeskému obětovatí.a

O tot“ věru nový šíp lásky, jenž jest
s to, by srdci lidskému hlubokou ránu
zasadil ! Ale kolik střel zalétalo zase nazpět
z této rány? Slyšíšli Terezii opět a opět
tvrdit: »Viděti jiné u větší cti a slávě
nad sebou snesla bych dobře; ale ne
snesla bych viděti jiné Boha milovati
více než já,< nepovažuj to, milý čtenáři,
za žádné přehánění; nebot církev svatá
nazývá Terezii vzhledem na její život
»pannou serafickoru Tak vřelá,
tak hluboká, tak horoucí byla láska. jež
srdce její strávila! A- nezáležíli pravá
láska ve slovech a citech, nýbrž více
ve skutcích, které pro Boha konáme, a
v utrpeních, které pro Boha snášíme, tož
myslím, slyšel jsi již, milý čtenáři, o
tom, kterak Terezie takových utrpení
pro čest a slávu Boží netoliko si žádala,
ale po nich žíznila apráhla, a znáš za
jisté heslo serafické panny: »Bud' tr
pěti, nebo zemřítila A dále, že
řeholnice tato chudá, od málo lidí pod
porovaná, za to však od mnohých a
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šířený řád karmelitánský netoliko řeholnic.
ale i řeholníků ze záklawlův obnovila a

k jeho původní přísnosti a svatosti při
vedla, jakouž se od počátku vyzname

; nával; od níž však během času se byl

mocných osočována a obtěžována, 32 klá—
šterů vystavěla, že veliký a daleko roz \

uchýlil — neníliž lo dostatečný důkaz, ,že
tedy Terezie právem od cirkve sv. na
zývá se čestným názvem »serafické
pannya?!

Láskou zraněna žila, a touže láskou
zraněna také zemřela. Církev svatá vy
jádřila se o ní v ten smysl, že Terezie
strávená ne tak nemocí, jako více pře
velikým ohněm lasky Boží, zemřela dne
15. října 1582. Totéž i světice nejednou
stvrdila, když po svém úmrtí několika du
chovním svým synům a dcerám oslavena
se byla ukázala, ujištujíc je, »že již Boha
svého požívá, a že jen prudkou touhou
lásky po Bohu, jakouž v smrti své po
cítila. oddělila se duše její od těla.: —
Ostatně již dříve napsala o tom: »Ne
myslete, dcery moje, že přeháním a
upřílišňuji, pravimli, že jsem churava a
na umření; stane se vskutku, jak pravím;
nebot“ láska někdy tou měrou zmohutní
a nabude tak převahy nad všemi silami
těla, že znám jistou osobu (a tou byla
Terezie), která v podobné modlitbě jsouc
pohřížena a naslouchajíc líbeznému zpěvu.
pravila, že pro velikou rozkoš, jaké jí
Bůh dal okusiti, téměř duše by jí byla
z těla unikla, načež Bůh kázal pěvci
umlknouti.<

Avšak ustaňme na chvíli, milý čte
náři, u líčení tom & rci mi zatím, co
asi o tom soudíš? Snad že, co jsem se
snažil podati tobě, byt' sebe slabší pojem
ožáru božské lásky, jakýmž srdce svaté
Terezie plálo, zatím v srdci tvém vznikly
myšlenky truchlivé a málomyslné. »Ach,
kterak mohu, já ubohý, takovýto vzor.
jen zdaleka dostihnouti le tak asi pomyslil
jsi sám u sebe, neníliž pravda? »Pakli
mi však nedostižitelným jest, proč se
mi staví před oči k následování?c._\



Ovšem, rád připouštím. milý čtenáři,
že nejsi snad povolán k takovému stupni
lásky Boží, ale proto však se z toho
nermut aniž se nad tím pozastavuj, že
se ti tak dokonalý vzor předkládá. Byt“
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nebyla ještě duše tvá pozvána jako ne- :“
věsta k zasnoubení s Beránkem Božím,
má jako dítko Boží za stolem nebeským
zasedati; a nedostaloli se ti tolik milostí,
aby duše tvá nesmírnosti lásky Boží
opojena byla, tedy alespoň dána ti milost,
abys miloval Boha z celého srdce svého,
z celé duše své a ze vší síly své. Účinku
ješli věrně s milostí tou, budeš také
Pána Boha milovali, byt' i ne v tom
stupni jako sv. Terezie,
tedy zajisté tak, jak to
Bůh od tebe žádá, bys
ho miloval. Činíšli tak,
podobáš se již značně
sv. Terezii, neboť i ona
při vší vroucnosti se
rafické lásky své nemi
lovala více, než jak Bůh
v poměru udělených jí
milostí od ní žádal, aby
ho milovala. Nehledí za
jisté Bůh ani tolik na to,
co nám dává —jsouli to větší milosti či
menší — jako spíše na to,kterak darů jeho
užíváme. Kdo věrně spolupůsobí s větší
milostí, bude ovšem před Bohem Větší;
kdo však i menší milost? věrně užívá &

z ní těží, nebude nikoli malým před
očima jeho, ale uslyší z úst jeho slova
radostná: »Aj, služebníče-dobrý, že jsi
byl věrný nad málem, nad mnohým budeš
ustanoven ——vejdi do radosti Pána
svéholc ——Nebyla tedy láska Tereziina
tak obdivuhodná proto, že tak velikých,
nadobyčejných milostí se jí dostalo, nýbrž
proto, že s propůjčenou milostí tak věrně
a pilně spolupůsobila.

Budeš se snad ptátí, milý čtenáři,
včem asi záleželo toto pilně spolupůso
bení Tereziino?— Hned o tom uslyšíš;

jen dej pozor a nauč se tomu, kterak
máš spolupůsobiti s prOpůjčenou ti mi—
lostí, byt' byla sebe menší.

První známky působení ducha Kri
stova na sv. Terezii jevily se už v nej
útlejším mládí jejím. K přirozeným vlohám

&jejím přibyla výchova v pravdě kře
sfanská, jakéž se jí dostalo i se strany
nábožného otce i ctnostné matky; neboť
chováním svým i řečmi, jakéž s malou
dceruškou mívali, vzbuzovali v ní záhy
nejněžnější pocity zbožnosti a lásky ke
Spasiteli. To však byly posud jen pouhé
city. Ano i událost, že Terezie jakožto
7leté dítko s bratrem svým Roderichem

z otcovského domu ode

šla, by v zemi pohan
ských Maurů pro Ježíše
se nechali mučiti a u

smrtiti, aby odlétnouti
mohli k andělům do nebe
— i to označiti musíme

spíše za krásný před
znak budoucí její oběta
vosti a lásky k Ježíši,
nežli za důkaz skutečné

již ctnosti. Nežli Terezie
Ježíše Krista dokonale

milovala, uplynulo ještě mnoho let a
mnohý boj bylo ji ještě podstoupiti.

] Terezie měla své nezřízené choutky
a náklonnosti, a jak sama o sobě v ži-
votopise svém vypravuje, nebyla také
bez mnohých chyb. Byly to sice jen
chyby menší a nepatrnější, ale byly to
přece chyby a nedostatky. Obzvláště
marnivost', žádost po zábavě, po cti a
chvále světa nebyly cizé srdci jejímu.
To byly však samé překážky v cestě
božské lásce. Nebyly to sice okovy,
jakými hřích své otroky k zemi poutá,
ale byly to přece alespoň tenké nitky,
které zdržovaly vzlet jejího ducha. Delší
čas ani na sobě \chyb těch neznamenala,
až jí je Pan sám poznati dal. Dříve jí
odňal obvyklou útěchu adosavadní radost



srdce, aby ji tím přiměl k přemýšlení o
stavu duše, ale pak se jí sám zjevil.
Přivázán ke sloupu a na celém těle zbi
čován a zraněn pohlédl na ni vážným
a přísným okem a naříkal, že ona jest
příčinou tohoto smutného stavu jeho, a

díků za všecka jeho utrpení, nežli ne
dokonalý život, jaký dosud vede. Při po
hledu tom prolévala sice Terezie proudy
slz lítosti a nejtrpčí žalosti, ale tím ne
byly ještě ani její vady zhojeny, ani ná
klonnosti zmírněny. Terezie však pro
hlédla a poznala je jakožto chyby a
poklesky a co nejživěji byla proniknuta
vědomím, že se musí od té chvíle při
činiti, aby je odstranila; zároveň cítila
dosti odvahy a zmužilosti k započetí této
své nápravy — ale náprava nebyla tím
ještě vykonána. Avšak podjala se ihned
díla toho, a ačkoliv jí to velikého na
mahání stálo a mnohá námaha i marnou

se jí býti zdála, neustala přece v započatém
díle posvěcení svého. Po celých dvacet
let trval boj tento, po celých dvacet let
nechtělo se jí podařiti, aby úplně pře
konala chyby své: zápasila a podléhala,
povstala opět od pádu svého, opětně
litovala a znova činila svatá a pevnější
předsevzetí, ale opět klopýtala a klesala;
vzchopila se však zase a stála pevně a
ještě horlivěji se modlila, ještě více se
pokořovala, ještě tužší pokání konala,
ještě přísnějí odpírala nezřízeným na
klonnostem svým a právě to činila _a

vyhledávala, co jí odporné bylo,— byl ;
to velký, tuhý boj, ale Ten, kterýž jí ?
dal poznání chyb a vnuknutí je napra—
viti, pomáhal jí také věrně v boji a po
vzbuzoval k vytrvalosti; nejednou za
slechla hlas jeho: »Neboj a nestrachuj
se, dcero má!“ On ji sílil a konečně po
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dlouhém čase vyšla z boje jako slavný
vítěz. V odměnu za tolikerou jeji ná
mahu obdržela milost“ vnitřní mo
dlitby, a od té chvíle viděla sebe tak
proměněnu, že říkala () sobě: »Život,

: kterýž jsem až posud vedla, byl život
posléze dotazoval se jí, neznali lepších ; můj; ale život, jejž vedu od té chvíle,

kdy jsem započala vnitřní modlitbu pěsto
vati, jest život. jejž žije Bůh ve mněla

Děsíli i tebe, milý čtenáři, mnohé
tvé chyby a náklonnosti dosud „ne
umrtvené. a myslíšli si, že hříšnost“ tvá
vzdaluje lásku Boží od tvého srdce, tož
soudíš zcela dobře a moudře; mníšli
však, že s poznáním tímto jest již vše
spraveno, byl bys velice na omylu!
Neboť viz, co píše sv. .lan: »Kdo ne
miluje, zůstává ve smrtil'- — Nechcešli
tedy ve smrti zůstati, miJsíš milovati;
tím však, že uznáváš, že hříšnost“ tvá
jest na překážku lásce Boží, tím jsi,
milý brachu, ještě ničeho nevyřídil, ani
hříšnost ze srdce nevypudíl, ani lásku
Boží v ně neuvedl. Nezbývá ti tedy,
nežli nezřízené náklonnosti své a všeliký
hřích doopravdy i s kořenem ze srdce
vypuditil Ovšem není to dílo dne, nýbrž
několika měsíců. Sv. Terezie musila též

po mnoho let bojovati, nežli jí nadešla
šťastná hodinka, kdy spatřila v sobě
všecky nepřátely lasky Boží překonány.
Ale konečné přece přišla tato hodina, a
jakkoli veliké namahání stál ji boj, byla
nicméně veliká ijejí radost“ a útěcha
z vítězství. Bylo to právě ve slavný den
Nanebevzetí Panny Marie, když se jí
zjevila Rodičká Boží ve průvodu sv.
Josefa, pěstouna Páně, a přioděla ji
rouchem běloskvoucím na znamení, že
nyní již duše její všeho hříchu čista a
prosta jest.

(Příště dále.)
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Nebeský chléb.
(V rouše českém podává. P. Fr. Klíma.)

2. Svaté přijímáni, pravou duchovní
potravou.

Tělo má právě jest. pokrm
a krev má právě jest nápoj

'Jan 6. 56.

© elíkou úctu vzdávají národové
Štern, kteří jim obilná zrna opam třili;jakž teprvemusejínárodové

onu nebeskou půdu uctívati, z nížto
vzešel nám chléb nebeský, kterýmž duše
naše bývá živena.

Maria jest touto nebeskou & po—
žehnanou zemí, z nižto zrno nebeské
nám vypučelo, jehož duše naše užívá a
kteréž nás oblažuje a obveseluje. Tato
Panna přesvatá nám uchystala chléb
nebeský, ona také zároveň nás nabádá
a vyzývá, bychom tohoto pokrmu uží—
vali. Pojď:e ke mně všíckni, kteří po
mně toužíte, abyste se nasytili ovocem
mým. Budete nasycení ovocem, převy

%?

, duše jejich

duši. Připomínám pravdu tuto jediné
z té příčiny, že jsou lidé, kteří tak žijí,
jakoby žádné duše neměli. Ano přemnozí
nevědí, žijeli duše jejich či jeli mrtva,
zdrávali či nemocná, ano byt' i plná byla
vředův a ran, přece nicméně nikterak
nedbají, aby jí potřebného lékařství opa
třili. Ba někteří ani si nestýskají, že

jest chorobná. Máli někdo
ránu na noze, zajisté pídí se po nějakém
léku, a nemocnali duše, neměl by člověk
o uzdravení dbáti? Kdybys, člověče, sku
tečně věřil, že máš duši, mohlli bys ji

. v chorobě a nemoci nechati? Nemusilli

bys říci: »Duše má jest chorobou stí
žena, musím jí opatřiti účinného léku.“

: — Ty máš, člověče, duši a tato duše

šujícím ovoce veškeré, vždyt) v něm ve
škery dary a milostí zahrnuty. Kdokoli
tohoto ovoce požívá, tomu v ničem ne
bude nedostatku. vždyť veškeré dobro
v něm obsaženo. A proč by neměla
duše naše toužiti po milosti? Tělo mé
právě jest pokrm a krev má
právě jest nápoj.

Člověk má duši a tělo. Lidské tělo

nemůže býti bez pokrmu; nebot? nemáli
dostatek pokrmu, musí zahynouti. Tomu

tělesný není uvnitř v nás, že z venku
pokrm onen béřeme, že náš tělesný
pokrm roste na poli, proto život náš
udržován bývá požíváním chleba a vody,
požíváním mléka, vajec, vůbec požíváním
látek zvířecích. Život tvůj, člověče, sou
visí s_požíváním látky potravné; nebudešlí
jisti, nemůžeš ani žítí.

Nuže, vy lidé, máte tedy tělo, ale
nezapomínejte, že máte kromě těla také

nemůže žíti bez potravy, a jelikož bez
potravy žíti nemůže, pak kráčí jisté
smrtí vstříc, neposkytnešli jí potřebné
potravy. Co tím minim, pravímli, že duše
tvá musí umříti? Tim nemínim smrti

časné, protože časnou smrtí duše tvá
zahynouti nemůže, jelikož věčně má a
musí žíti, byť ido pekla byla zavržena,
a sice tak dlouho musí žíti, pokud Bůh
jest Bohem.

Smrť duše nazývá apoštol »smrtí
druhou,: a všickní, kteří v propast
pekelnou budou uvrženi, budou podobní
těm, kteří se smrtí zápasí, kteří stále
smrti ve tvář patří, avšak nikdy a ni

snadno každý porozumí. A že pokrm %kterak umříti nemohou, ač stále umírají.
Smrť tato jest ustavičným žitím, život
pak neustálým umíráním.

Svatý Augustín dí: »Mílujeteli zemí,
jste zemí, milujetelí maso, jste masem.:
Po takovém pokrmu touží tvá duše, abys
s tím mohl se sloučiti, nač myslíš. Po
žívášli skopovinu a bývali tato v žaludku
ztrávena, tedy se proměňuje ve tvou
tělesnou bytnosť. Požívášli jakoukoli ze
leninu, i tato ztrávením mění se vtěloa



v krev. Požíváli však něco tvá duše a spojíli
se s tím, pak toho také užila. Miluješli
penize, tu tvá duše takořka stává se také
penizem. Miluješli některého tvora, i duše
tvá skoro v onoho tvora se přetvořuje.
A dychtíšli po marné chloubě a chvále,
tedy i duše tvá mění se v marnou
chloubu a chválu.

Duše tvá požívala něco, co tím
chceš říci? Že ze dvého stalo se jedno.
Kdyby ti bylo přáno, abys mohl učiniti
& sloučiti sebe v jedno s věcí, kterou
miluješ, zajisté že bys neváhal tak učiniti.
Nuže tedy věz, že cokoli nad míru mi
luješ, v to býváš proměněn. Mohu ti
“právem říci: Miluješli Boha, stáváš se
takořka člověkem božským.

Jako pravdu lze nazvati pokrmem
duše, tak ctnost“ možno zváti pokrmem
vůle, a proto cokoli miluješ, s tím také
se družíš. Vše dobro jest pokrmem vůle,
avšak není většího dobra, kromě Boha.
Bůh pak jest pokrmem duše, a nic
kromě Boha úplně duše nasytiti nemůže;
budiž tedy tento pokrm věčně veleben.

Víšli ještě, že pokrmem rozumu jest
pravda? Patříšli na Boha, pravdu věčnou,
a míluješli Boha, nejvyšší dobro, pak
bude duše tvá nasycena, ale bez tohoto
pokrmu zůstane lačna. Věz tedy, že
rozum tvůj pouze poznáním tohoto nej
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líbezného nápoje! Totot' označeno v evan
geliu v obraze hodů nebeských, o nichž

1 Pán dí: »Já vám připravím krá
lovství,<< praví Kristus, rjakož mně
je Otec připravil, abyste jedli a

'pilí u mého stolu.a Ano, Pane můj,
pak budu nasycen, až království Tvé ke
mně přijde i se slávou Tvou, kteráž mne
opojí slasti nehynoucí. »Budou opo
jení slasti domu Tvého, a prou
dem sladkosti své nasytíš je.:

Bůh stvořil věci tělesné (stromy,
byliny a vyplody přirozené) ne pouze
k vůli tělu, ale také k vůli duši. Pán
všemohoucí stvořil tvorstvo tělesné, abys
ho mohl užívati a volati: Nezměrná

jest krása a moc Onoho, který tak krásně
; a různorodé tvory učinil. A což teprve

vyššího dobra a vůle tvá pouze tímto ;
nejvyšším dobrem ukojena & nasycena
byti může.

Přijdemeli do nebe, tam teprve hlad
náš úplně bude ukojen a my můžeme
volati: Myjsme úplně blaženi, nežádáme
již ničeho. — Až na vysosti nebeské
budeš na věčnou pravdu patřiti. až ne
skončeně dobro budeš tam milovati, pak
neustaneš v požívání tohoto nebeského
pokrmu a také pokrm tento nikdy se ti
nepřejí. Vždyť duše tvá jest věčně bla
žena, ty pak dotud budeš blažen a šťasten
žíti, pokud Bůh Bohem bude.

0 toho sladkého pokrmu! O toho

udělí mně, obdařilli už stromy krásou
nadobyčejnou? Domníváte se snad, že
Stvořitel učinil slunce pouze z té pří
činy, aby nám svítilo? O Pán měl na
mysli jiny úmysl, vždyť mohl stvořiti
světlo mnohem menší, kteréž by nám
bylo také dostatek světla skytalo. Pán
učinil slunce, abychom z krásy a veli—
kosti sluneční poznali krásu a velebností
Stvořitelovu, a aby takto duše naše byla
nasycena. Zdali jste slovům těmto po
rozuměli? Chci vám to vyložiti.

Jisto jest, že jako duše naše bude
míti potravu v nebesích — božskou
bytnostť, tak i tělo naše nebude bez
pokrmu, bude míti vlastní nasycení —
v člověčenství Ježíše Krista; ano tuto
bude naše slast dokonalá, naše potrava
dostatečná. Což může ti byti nad onu
slast', zaslechnešli slovo Kristovo, které
jest líbeznější nad nejkrásnější hudbu,
jakouž jsi kdy zaslechl? A duše tvá na-
sycena bude Božstvím, a všickni vy—
voleni budou nasycení patřenim na Bož
ství Kristovo. A až duše tvá nazírati

bude na tento rajský strom, bude z něho
požívati, rozjímajíc slávu a velebnost'
Páně.



A nebudouli andělé Boží požívati
slasti, patříce na člověčenství Kristovo?
Nebudouli se podivovati nad nedostihlou
krásou těla Kristova a neuznajíli vtom
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nepřebernou moudrOsí? božskou, až po- ?
znají, že člověčenstvo Kristovo s Božstvím
v jeden celek je sloučeno a'že má podíl
na kráse, velebnosti a vlastnostech bož
ských? Vidímeli už na stromě dobrotu
a moudrost Boží, jakou teprve slasti oplý
vati budou andělé, patříce na ělověčenství
Kristovo? Jakou lahodou a slasti ne—

dostihlou budou nasycení, patříce na
Bohočlověka !

Kdykoli máš ke stolu Páně při
stoupiti, neopomeň, abys před přijímáním
těchto nebo podobných slov v mysli ne—
uvažoval: »O Pane, jakou láskou jsi
mne zamiloval, Ty's proléval krev svou
z lásky ke mně, Ty's mne volal, aniž
bych byl Tebe za to prosil, Ty's mne
stvořil, obmysliv mne přečetnými dary,
ano hojnějších darů nad tyto mně chceš
ještě uštědřiti.c — Taktoli rozjímáš, ne
pociťuje duše tvá poklidu a slasti?

Co jest, čehož jsi nyní požil? Ne
opomeň, abys pokrm tento přežvykoval;
neboť takto musíš ho užívati. Nepozí-i
pokrmu tohoto bez zažívání, vždyť by
ti neprospěl. Hospodin rozkázal ve Starém
Zákoně, by beran nebyl cele obětován,
nýbrž aby byl rozkouskován. Aby totiž
Beránek velikonoční býl ti ku spáse,

.nutno, abys ho nejedl nazdařbůh, ale
abys jej rozdělil na kusy. Jeden díl po
žíváš, pamatuješli, v jaké chudobě se
Kristus narodil, jiný, jakých svizelův &
trampot zde přetrpěl, opět jiný, jak byl
bičován, zase jiný, jak byl ukřižován, a
!( posledu jak do hrobu byl vložen.

Nepožívej tedy Beránka onoho, aniž
bys ho nerozdělil; rozjímej o Beránku
Božím a rozjímání toto budiž podobno
přežvykování; nebot' třeba jsi byl z ka
mene a železa, roztaví se srdce tvé a
rozehřeje se, a tak bude míti duše tvá

hojný požitek. Uvažuj na mysli krev
Kristovu, vlej ji v duši svou, vždyť jest
nebeským balsámem. Chceli někdo balsám
zkoušeti, musí nakapati několik kapek
na dlaň, a tečeli po dlani ahřejeli, pak

: jest balsám jemný a drahý. Vezmi tedy
ity z krve Kristovy a nakapej z ní
hojně krůpějí do duše své, a mohu tě
ubezpečiti otom, že duši tvou pronikne,
že lhostejnost? promění ve zbožnost, že
zvlažnosti vyloudi a vyčaruje lásku, že
tvrdost zjemní v tichost“ a shovívavost.
Pokrop duši krví Kristovou, vždyt“ ne
nalezneš nad ní balsámu dražšího. O rci

upřímně, rozjímášli utrpení Kristovo, ne—
citíšli, že nová láska a pravá zbožnost
v nitru tvém se probouzí ? Nebýváli duše
tvá olahodněna? Neberešli síly a zmuži
losti? Neprosíšli o prominutí hříchů?
Neprolévášli hojných slz?

O těch přesladkých slz, vyroněných
nad utrpením Kristovým, jimiž srdce
v soucitu a bolu se rozplývá! Bývášli
touto rozvahou o utrpení Páně posilněn,
můžešli klidně žíti, bývášli v srdci upo
kojen, tu duše tvá se nasytila a sesílila
zároveň. Ty*s nasytil duši, ——totoť jest
požívati tělo a krev Páně a jemu se
klaněti; tak se také stává, že rychle
cestou k Bohu kráčíš, a že nabýváš síly
a zmužilosli. Tělo Kristovo tedy jestpo
travou duše tvé, jest zároveň posilou na
cestě k životu věčnému. Proč jest tělo
Páně pokrmem tvé duše? Jest snad chléb,
jejž požíváte, životem těla vašeho?
Nikoli, vždyť duše jest prostředníkem,
onať působí, že pokrm v krev se mění,
žilám se přiděluje. Nebot' krev jest sídlem
duše, z ní nabývá síly, z ní také bývá
tělo udržováno.

Nevím, dobřeli odpovídám na otázku :
odkud tělu i duši proudí život? Bůh
dechl na Adama. Čím bylo toto dechnutí ?
Bylo duší, jižto mu dal. Nuže tedy
jest dech anebo duch Boží dárcem du
chovního života, a dech lidský jest dech—



nutím Božím. Jako tcdy tělu tvému
nepostačí k žití pouhá duše, nýbrž nutne
mu třeba pokrmu, nechceli umříti, ——
tak i duši tve málo prospívá žijcli pouze
v těle, nebýváli zároveň pokrmem du
chovním kojena & živena.

Tážeš se mne: Což by nedostačila
duši mé, máli žíti, nejsvětější Trojice?
——OVŠem že by dostačila, kdyby Bůh

tak byl rozkázal. Avšak Bohem samým
usouzeno, že ne pouhá Trojice přesvatá
má býti pokrmem duše naší.

Nuže véz, nepijeli duše krve Kristovy,
a nepožíváli jeho Těla přesvatého, nc
může žíti. Neboť nemůže duše jinakým
způsobem v milosti Boží setrvati, leč
jediné požíváním krve Kristovy. Kdo
udržuje duši na živu? Bůh sám, nej
světěj Trojice Boží, avšak život tento
duchovní bývá udržován pouze krví
Kristovou, jakož i duše tělo při žití za
chovává pouze požíváním pokrmu. ».lá
jsem,a tak dí Pán, »dobrý pastýř,
ajá dávám život za ovce své.
.la jsem branou; kdokoliv skrze
mne vchází, živ bude na véky.<<

Cojsi chtěl, ó Pane, výrokem tímto
projádřiti? Nevěříšli V Ježíše Krista.
věčné a vtělené Slovo, kterýž jest tvým
Spasitelem, nemůže duše tvá žíti. Pouze
tehda můžeš věčné žíti, věříšli, miluješli
a poslouchášli Pána Ježíše. Pouze tehda
můžeš se kojiti nadějí života věčného,

„,
Sl

požívášli tělo Páně, a krev přesvatou, .
požívášli ji v pravé víře. Totoť zavdalo
sv. apoštolu podnět k výroku: »Neníť
jiného jména, v němž bychom
mohli dojíti spásy, jedinéjméno
Pána Ježíše a víra ve jméno
jeho.c Co tím, sv. apoštole, míníš? Že
byť i lidé pro Boha v plamenu ohně ho—
řeli, nicméně zkázy neujdou a ku spáse
se nedostanou, nebudouli pokrmu tohoto
požívati. Neboť jakož život tělesný ne
vězí v pokrmu, nýbrž podmíněn jest
duší, a jakož pokrm jest mimo člověka,

jest něčím zcela jiným nežli člověk sám,
tak i chléb duchovní a ku spáse potřebný
není v tobě, nikoliv, tyt' musíš u Ježíše
jako () almužnu o něj žebroniti, a musíš
tolikéž uznati, že pomoc a spása vyvírá
z Ježíše.

Proto praví Pán Ježíš: »Tělo mé
právějest pokrm, a krev má právě
jcst nápoj.<< Jak že, tážete se, ten,
který pokrmu tohoto nepožívá, nemůže
dojíti života věčného? Svatý Augustin
dí: Snad zubů a žaludku třeba k poží

* vání tohoto pokrmu? Věř, a už jsi po
krmu toho požil. —-Nevěříteli ve mne, a
nemilujeteli mne jako Spasitele, nemůžete
spásy býti účastni. ——Tak vykládá světec
výrok Páně. Svatý sněm Tridentský takto
učí: Tento výrok Páně doslovně musí
býti brán a vykládán o pokrmu onom.
kterýž se ti svátostné uděluje. A tak také
nutno věřiti, že svátost jest pokrmem.
Nuže, vizte, jakou měrou tělo Ježíše Krista
jest pokrmem duchovním, vždyt všickni,
kteří před Kristem žili a spásy podosáhli
— všickni požívali, po výroku sv. apo
štola, tentýž duchovní pokrm, a všickni
pili tentýž duchovní nápoj; piliť zajisté

„z duchovní skály, skalou pak byl Kristus.

Vizte tedy, jak oui jedli. Nuže, jak
pak? tážeš se. Vždyť ještě tehda Krista
nebylo. Oniť žili »z víry,<< kterouž pevně
věřili, že Vykupitel přijde, že skrze něj
spásy dojdou, a tato víra byla jejich
duchovním pokrmem, jehož požívali, a
kterýž jim skytal život. Totot' tedy jest
——jístí tělo Kristovo a píti jeho krev.
A tato víra působí, že jsme všickni jedno
tělo s Kristem, že máme ducha Kristova,
že jedna jest naše víra a tolikéž jedna
hlava. Totoť jest tělo Kristovo jisti, bez
něhož nikdo nedojde spásy, byt' i sám
všecko dobré vykonal, cokoliv od lidí
všech vykonáno bylo. A nemůželi se
člověk tímto pokrmem živiti, pak mu nic
neprospívá k dosažení věčné spásy. Neboť
věrou a láskou nutno tohoto pokrmu



požívati. A takli člověk věří amiluje, tu
jistě dochází spásy. '

Pravduli díš, proč jest Kristus po
krmem a nápojem naším pod způsobou
chleba a vína, a proč pod způsobou
touto s námi přebývá? Nemohli bychom
snad bez tohoto pokrmu také žíti?
' Viz, ó Pane, lidské plémě jest ne
rozvážlivé a pošetile hned od narození.
Pán Ježíš rozloučiv se s námi, vstoupil
na nebesa. My pak jsme na Pána ne—
pamatovali. [ ustrnul se Pán v milo
srdenství nestihlém nad námi, ohtěje
přebývati uprostřed nás. Neboli kdyby
někdo propověděl člověku: Tvé jediné a
pravé blaho, Ježíš Kristus, sídlí v ne
besích, zde na zemi marně ho hledáš,
pak by se mohl člověk domýšleti, že
byl sklamán. Nuže, dobrota jeho a láska
tím ozřejměla, že v nebi i na zemi zá
roveň přebývali volil, tak aby člověk
v nebesích u Pána se radoval, zde však
na zemi Ježíše miloval a požíval.

O toho radostného a nepochopitel—
ného úradku Páně, že Ježíš Kristus volil
přebývati mezi námi, abychom, kdykoli ;
naň patříme, pamětlivi byli všeho, co
pro nás vykonal, bychom mu vše připo
mínali a za vše děkovali.

Můj Pane a Bože, Ty's pro mne
učiněn člověkem, sestoupív s nebe, Ty*s
pro mne volil v chlévě se naroditi, Tyis
pro mne odpočíval v jeslech. Ty's byl
pro mne zajat & bičován, Tyis pro mne
krásu a život na kříži obětoval. Ty's
mne,Pane, miloval láskou nepochopitelnou.
Ty's mé jediné a pravé blaho. Takové
pocity musejí se ozývati v nitru tvém,
kdykoliv ku Pánu Ježíši se přibližuješ
při sv. přijímání. Takli nitro tvé cítí,
pak duše tvá Pána požívá. 'l'y's, Pane, ,

' těmito slovy: Na oltáři děje se proměna

ke mně vše podstoupil tehda, když jsem \
. hradě děje se ponenáhlu. — Neníliž však

tak nevýslovně mne miloval, Ty's z lásky

daleko ještě od Tebe byl vzdálen.
Ale proč pak Pán Ježíš tak pečlivě

zrakům našim se ukrývá? Nuže, z jaké

příčiny chcete na Pána patřiti? Nemohlali
? královna Esther snésti slávy avelebnosti

krále Asvera, jakž by nepatrný mra
, veneček obstál před nevýslovnou jasnosti
i &velebností nebeského krále? Jakž ubohý
. čel—víčeksuesejasnosť božskou, s nížto

porovnámli jasnost slunečnou, jeví se
mně pouhou temnotou? Nemůžet' lidské
oko nikterak na Pána patřiti. Buďto
musíš bez Ježíše žíti, anebo utajeného &
ukrytého přijímati, anebo musíš říci, že
chceš žíti bez Ježíše, anebo musíš ne
obsáhlého Pána přijímati v nepatrné Způ
sobě. Ano v nejmenší částce každé způ
soby jest tak celý a nerozdílný Pán Ježíš,
jako v nebesích ve své říši.

Jakž může chléb v tělo, a víno
v krev se měniti? ——Jak? ——Proto,
že ty proměny této nechápáš, proto
snad není možnou ? Nejsouli věci přečetné,
jež umění umělcovo vytváří, a jichž
člověk neuměly vytvořiti nemůže, a jimž
snad ani nerozumí? A vy byste snad
chtěli vniknouti v nepřebernou hlubinu
moudrosti božské?

Kdyby vám někdo ukázal nepatrný
žalud s ujištěním, že bude z něho veliký
strom, zdaž byste mu uvěřili, kdyby každo
denní zkušenost' vás o tom neujišt'ovala?
Jakž pučí z obilného zrna zelené stéblo, anot'
ani zrnko, ani půda, ani voda barvy
zelené nemá? Jak tedy může stéblo
zelené vyrůsti ze země? A jakým způ—
sobem tvoří se v révě víno, kdežto s do
statek známo, že v půdě není? A žeť i
krůpěje deště, jimiž réva bývá zavlažo
vána, nejsou vínem, jak se v révě mění
ve víno ? Žet' pak nicméně samotný rozum
náš nás o tom poučuje, jedna &táž věc
mění se u věc zcela rozdílnou, proto
nelze proměny této jinak vysvětliti, leč

tato okamihem, kdežto na poli a víno

i tato ponenáhlá proměna zázračnou a
nepochopitelnou? Jak vyšel Kristus z lůna
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panenské Matky své Marie Panny, ne
zrušiv pel a květ panenský?

Anebo snad se domyslíte, že skut
kové Boží jsou tak pravšední a praoby
čejní, aby rozumem lidským mohli byti
pochopeni? Kdyby tomu skutečně tak

bylo, pak by přestal byti Bohem. »Chceť |
nebesky Pán,: po výroku sv. Řehoře. ;
»i takové věci vytvořiti, jakych rozumem !
lidským pochopiti nelze, aby člověk kusy
rozum podrobil víře, a tímto podrobením
a pokořením došel zásluhynr

»Tělo mé,: dí Kristus, »jest. právě
pokrm a krev má právě jest nápo'.c -—
A tak jest a nejinak. Tvé tělo jest pravě
pokrm, vždyt tento chléb posiluje srdce.
Nevzdaluj se tedy stolu tak vznešeného!

Přičiň se. aby pokrm tento ti prospěl;
vždyt“pokrmem tvym jest Kristus, božství
jeho nasycuje duši tvou, pravda božská
ukojiti může tvůj rozum, dobrota Páně
tvou vůli a vše toto jest s to, by nasytilo
duši tvou.

Nuže, požij tedy tělo Kristovo,
uchystej Pánu v nitru svém utulek, vždyt“
pouze proto přebývá na pozemsku jako
poutník. aby v obydlí srdce tvého mohl
se ubytovati. A Pán prodlí v nitru tvém,
posilní tě, rozohní v srdce plameny lásky
božské, ochrání tě od nástrah nepřá
telských, p0přeje ti na zemi své přehojné
milosti, v nebesich pak opojí tě slasti &
lahodou nebeskou.

(Příště dále.)

Poznej sebe sama.
(K době svatopostní.)

ŠŠŠÉÍÍSLÝ kníže cestoval po své zemi. ;

Žil; “1231přišel také do jedné vesnice a _„© viděl jakéhosi starce, an na lávce
před domem sedí a na slunci se zhřívá.
Vlas jeho byl bíly jako sníh, obličej
samé vrásky, jen oko zářilo posud leskem
mladickym, což celému vzezření starcovu
jakési zajímavosti dodávalo. [ kníže stanul
před starcem a laskavě se tázal: »Sta
řečku, kolik je vám již let?: S úsměvem
odvětil tázany: »Třicet.c ——»Jak? vy
se opovažujete ještě v takém stáří lháti
a ze mne si smích tropiti?!< zvolal
v nevoli kníže. »O nikoli,<< klidně od—

pověděl stařeček, »slova moje nejsou lež,
aniž trepím si žert s vámi; co jsem řekl,
je svatá pravda. Šedesát let totiž žil
jsem světu a v době té nečinil jsem ;
pranic anebo jen velice málo pro Boha,
pro spásu duše své a pro věčnost. Tu
zastihlo mne však veliké neštěstí; já
přemýšlel o životě posavadním a shledal '
jsem, že jsem vlastně ani nežil. Ihned
začal jsem jiný život vésti, Bohu sloužiti,

o spásu duše své pečliv byti a na
věčnost se připravovati. A tak činím již
třicet let a poznávám den co den lépe,
že teprve od té doby vlastně žiji. Neboť
vše, co k Bohu nesměřuje a ku věčnosti
netíhne, nestojí za nic.“

Tak mluvil stařec. Kníže pozorně
poslouchající se zamyslil. Potom podávaje
pravici starci, pravil: »Děkujivám, sta
řečku, za naučení; od tohoto dne budu
se sám sebe ptáti: ,Kolik je ti let?“
abych jednou nemusil říci, že tolik let
života svého jsem ztratil.:

»Kolik je mi let?: tak taž se, mily
čtenáři, často sama sebe. Na světě byti,
jisti, piti, spáti, pracovati, peněz vydělá
vati, za radovánkami se honiti a pod.
neznamená podle slov onoho starce »žíti.c
A to v pravdě, neboť při všem tom není
postaráno o nesmrtelnou duši, ona ani
vlastně nežije, jest mrtvá, byť sei tělu,
které za krátký čas bude pokrmem červů,
sebe lépe vedlo. Kdy tedy vskutku ži
jeme? co musíme činiti, abychom »žili<?



Tak jako když chceme, abychom podle
těla žili, musíme se stříci jedu a potravu
bráti; taki chcemeli. aby nesmrtelná
duše naše vskutku žila, musíme se hříchu
varovati a duši potřebnou potravu ský
tati. Zdáž známe sami sebe? Zdaž víme,
čeho nám nejvíce třeba? Zdaž víme, co
duši naší a spáse na újmu a ke škodě
jest? Ba, bohužel, nikoli! Mnoho jest
těch, kdož důkladnou známost“ mají o
věcech mimoležicích; měřízemi inebesa,
vypočítávají běh hvězd, znají život zvířat
dopodrobna, všecky události věků přede
šlých mají v hlavě, jakoby je byli sami
videli azažili; jen v jednom jsou cizinci,
a to ve vlastním domově, ve vlastním
srdci, ve vlastníduši. Život vlastní, život
duševní jest jim polem, na němž posud
nepracovali, jež leželo úhorem; a co jim
má býti nejbližším, jestjim vskutku vzdá
lenějším, nežli zemi slunce. A přece není
člověku nic nutnějšiho nad důkladné po
znání sama sebe. Vždyť již staří po—
hanští Řekové poznání toto za vrchol
vší moudrosti pokládali, a chtíce mládež
moudrosti této již zahy učiti, napsali
nade vchod“ do svých škol průpověď:
»Poznej sebe sama!

Ano, poznání toto má býti u každého
z nás první, nejvyšší a nejdůkladnější;
neboť jest prvním krokem k polepšení,
prvním krokem také ku smíření s Bohem ;
neboť bez polepšení není odpuštění, není
smíření.

Mám sebe poznati, ale jakým mě
řítkem se měřiti mám? tak otáže se

mnohý. Já znám a vím, že chyby a
slabosti mám, vím však také, že mnoho
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dle ducha, jímž jest prodchnut; dnes vy
chvaluje do nebe, _co zítra zavrhne, a
povznese zase, co byl dříve zašlapal.
Jen dle skořápky, dle zevnějšku soudí
svět, soudí člověk. vnitřek zůstává mu
tajemstvím. Před jiným soudem zkoumej
sebe sama, a sice před soudem Boží
svatosti, před soudem nepodplatitelné
spravedlnosti nejvyššího Soudce ——tu
zkoumej srdce svoje, pak poznáš a pro
hlédneš nejtajnější záhyby jeho. V zrcadle
božské svatosti poznává člověk vlastní
bytosť svou a hlas božské spravedlnosti
vynáší úsudek neodvolatelný, ale spra
vedlivý. V'zrcadle tomto tedy shlížej se
a na úsudek takový dbej!

Atu poznáš nejdříve, jakým býti
máš! Burácení bromu na hoře Sinaji
zvěstuje tobě, že Bůh sám vůli svou
zjevil v desateru přikázaní svých, a
církev Kristova ukazuje ti krásný obraz
dokonalého křesťana. Takým býti máš
— poznej, jakým vskutku jsi! Slovo
Boha nejvyššího, uložené v přikázaních,
které Syn jeho a Spasitel objasnil a na
plnil, Slovo, o němž tentýž Kristus Pán
pravil: »Nebe a země pominou,
ale slova má nepomínou,a tato
slova mají stále před očima tvýma býti.
Slova božské vůle i moudrosti ukazují
tobě cestu. po níž kráčéti máš, jsou ti 
váhou, na níž se vážiti, jsou ti zrcadlem,
v němž se shlížeti, jsou ti měrou, podle

; niž sebe měřiti máš, _abys poznal, zdali

dobrého na mně jest. Slabosti a chyby '
chci odložiti, & dobré, co na sobě mám,
ještě zdokonaliti. Jsemli pak již takým,
jakým býti mám? Jest můj vlastní úsudek
rozhodujícím? Ptámli se světa, svět zove É
mne rozšafným, pořádným, ctí mne a
váží si mne; mohu však na úsudek
světa spoléhati? Ach, svět tak rád soudí

jsi již oné výše dostoupil, na niž každý
pravý křesťan vyšvihnouti se má, by po
ní jako dítko Boží kráčel až do skonání.
A tak nikdy se neptej světa, nikdy sama
sebe, jakým býti máš, nýbrž Boha se
taž, & pak se pravdy dovíš.

A nyní, jakým jsi? Milý příteli,
lehce se poznává vůle Boží, která tak
zřejmě se jeví v přikázaních, ale těžko
jest člověku zkoumati, zdali jeho myšlení
& chtění, jeho řeči a skutky, celé jeho
jednání podle oné vůle Boží spořádáno



jest; neboť tu klame sám sebe, tu mate
jej svět v úsudku, tu _šalí jej lesť a zloba
pekla. Protož jak mateřská jest rada
církve sv., která dítky své právě v tomto
svatopostním čase, v tomto čase sebe
poznání a pokání, posýlá do samoty,
posýlá'ke kříži Spasitelovu. abychom tam

žila život jiný, život nový, život plný
bujarosti & síly. Hle, i čas postní jest
jarem pro spící duše naše. Sv. apoštol
Páně volá: »Ejhle, toť čas při
hodný, toť jest doba spaseníla
Probuďte se, křesťané,ze spánku hříšného,
poznejte sami sebe a obraťte se k Pánu,
dokud jest čas, aby vás nezastihla tre
stající ruka jeho. — Tak volá k nám

u nohou Pána svého zpytovali srdce
své a poznali, jak málo jsme v doko
nalosti dospěli, jak daleko však ve hříchy
zabředli. Posvátný tento čas má nám
byti tím. čím veškeré přírodě jest jaro.
.laro vola přírodu ze spánku zimního,
a příroda vstává omlazená, ojařená, hy

ííllílllllííilll
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matka naše, církev Páně. A kdo by
neuposlechl hlasu jejího? Vždyť mluví,
volá, napomína jménem Božím; a kdo
jejího hlasu nedbá, nedbá hlasu Pána
samého. Ke stromu poznání vedl Bůh
Adama a Evu v ráji, ke stromu po
znání, ke kříži Kristovu, vede nás církev
v tomto čase, neboť tu vidí křesťan, že
i on hodného podílu ma na smrti Kri—
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stově, že jeho vlastní vina“ přitížila a ] m ůž e řad a na .mn ě býti.< Uvažuj
\ i to, co sv. František Sal. praví: »K d y byztrpčila smrt“ Syna Božího. Poznej sebe,

náprav, lituj a kaj se ze hříchů — tot“
hlas, jenž s kříže k nám volá.

»Obratte se ke mně aja se
obrátím k vám,c tak mluví k nám
Pán zástupů v tomto milostiplném čase.
A proto rozevři knihu srdce svého a čti
v ní. Nedej se zaslepiti ani nezřízenou
samoláskou a pýchou, nedej se odstrašiti
ani nepravým studem a špatným pří
kladem jiných. nýbrž v pokoře a se vší
přísností spravedlivou zkoumej posavadní
život svůj, své žádosti a tužby, hnutí
srdce svého a myslí sve. řečí, skutky,
uvažuj i otom, cojsi konali měl a mohl,
'a co jsi v duchovní lenosti svě byl za—
nedbal. Začni jednou přece opravdu žíti
nejen podle těla, nýbrž i podle ducha,
nejen podle vůle své. nýbrž spíše podle
svaté a dokonalé vůle Boží.
sebe sám souditi, nebudeš sou
zen.: jak praví apoštol Paně(l. Kor.), a
moudrý Sirach napomíná nás z vnuknutí
Ducha svatého takto: »Před soudem
zpytuj sama sebe. pak nalezneš
milost před obličejem Božím.:
(Sir. 28. 20.) Proto také praví svatý
Augustin:>Vyburcuj přece jednou
svědomí své, n'ehlaď je jen po
vrchu, nýbrž sejdi dolů do nej
hlubší jeho hlubiny, vnikni do
vnitřku srdce svého; prohledej
pilně vše, zdali nějaká otrávená
žíla nepřivádí k němu zžírající
lasku světa.a (Řeč 348) Nezapo
mínej,že zvykli jsme i při všech
nedokonalostech sami sebe mi
lovati, nebot“ i když jsme nevě
domí a hříšní, přece neztrácíme
nikdy lásky k sobě samým.- Ba
vzhledem k jiným pokládáme sebe vždy

»Budešhf

byl ten, jejž za horšího mám,
tytéž milosti obdržel, jako já,
byl by daleko lepším,nežli jsem
j á.<< Především dbej však, abys neupadl
v tupou bezstarostnost. Nebot' tato po—
hodlná, líná spokojenost“ se stavem srdce
svého, byl) ihřišným, jest velice ne
bezpečná, ba zcela zahubná, nebol“ jest
velikou závadou v poznání i polepšení.
Viz a najdeš příkladů hojností, že mnozí
tak žijí, tak se chovají, jakoby již věčnost?
upsanou měli, jakoby jim Pán Bůh zvlášť
zjevil, že spasení dojdou. Třáslili se velící
světci a za nehodné vydávali před Bohem,
co teprve my říci máme? »Já jsem
s Bohem v pořádku a svědomí mně
pranic nevyčíta— co mám zpytovati'h
Tak omlouvá se mnohý vyhýčkaný kře
sťan. O třes se tím více, nebot? takovýto
stav svědomí uspalého jest nejnebez
pečnější. .lestli snad _řícimůžeš s dobrým
svědomím, že těžkého hříchu jsi se ne
dopustil. tu děkuj Bohu za jeho milost,
ale uvažuj azkoumej dále, zdali jsi také
nikdy dobré činiti neopomenul ? A mnohdy
jest opomenutí dobrého horším, těžším
hříchem po případě, nežli nějaký zlý
skutek sam. Mlčí i tu ještě svědomí tvé?
Pakli ano, pak není pokoj tento z Boha,
nýbrž od toho. jenž již prvním rodičům
vráji pravil:»Jezte jen, nezemřete,
nýbrž rovni budete Bohuc

Hle, jak těžko jest důkladně sama
sebe poznati! Důkladného sebepoznání
jest ti však, milý čtenáři, zejména v tomto
svatopostním čase třeba. Nastává ti po
vinnost, církví sv. ve čtvrtém církevním

za lepší; protož uvažuj výrok sv. Efrema, ;
jenž dí: »Vidíšli, že jiný hřeší.
rci: jsem tak špatný jako on;
nehot' dnes zhřešil on a zítra

přikázaní ti uložená, sv. zpovědí totiž
očistiti duši svou a velikonoční sv. při
jímání vykonati. Jaká však byla by zpověď
tvoje, kdybys neznal důkladně stavu svě
domí svého? První z hlavních částek

svátosti pokání jest také proto pilné
zpytování svědomí, a kdo toho opomene
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a přece ku správě Boží jde, hřeší, jelikož !
není mu možno zevrubně, úplně se vy
znati, aniž pak mu lehko jest se po
lepšiti. Tato netečnosf, ba lenost' v pO
znání sama sebe má četné, neplatné,
svatokrádežné zpovědi na svědomí.

Každý křesťan, jenž ke sv. zpovědi
přistoupiti chce, má si vziti za vzor
marnotratného syna od toho okamžiku,
kdy tento poznal, že na bezcestí kráčí
ase obrátil. Když totiž dolehla naň bída Š
a hlad jej trápil, když porovnával nynější
bídný svůj stav s oním v domě otce
svého, tu ozval se u vnitru jeho hlas:
)A kdo je tím vinen? Ty sáml<< A tu
objevil se celý jeho posavadní hýřivý
život jako kouzlem před zrakoma jeho.
V mysli své prošel ještě jednou všecka
ta místa, na nichž byl otcovské peníze
promrhal. Tak čiň i ty! Projdi život
svůj dle myšlenek, řeči a skutkův od
poslední sv. zpovědi, kterou jsi řádně
a hodně vykonal, a poznáš nejlépe, jak
tos tebou dopadá. Zkoumej i povinnosti :
stavu svého a viz, zdali jsi je vždy také
svědomitě plnil. Zpytuj též poměr, v jakém
jsi ke světu zevnějšímu, ke příbuzným,
zejména k rodičům a dítkám, k služeb
níkům nebo pánům, a k jiným bližním
vůbec. Netíží svědomí tvé nespravedlivý
majetek anebo závist? Nepřetéká srdce
tvé zlostí a nepřátelstvím? Nedal jsi
jiným pohoršení? Pomni, běda tomu,
skrze něhož pohoršení pochází!

Hle, tak projdeš srdce své křížem
křážem a poznáš, kdo v něm trůní, zdali
Bůh či satan. Mnohý pak, jenž sebe snad
za dosti dokonalého považoval, ustrne
nad sebou samým, shledali, že v doko
nalosti křesťanské hodně pozadu zůstal;
to však mu jen prospěje.

Proto s chutí do práce; jest sice
perná, ale nezbytná,'a mzda za ni jest
veliká. — Smíření s Bohem, odpuštění

i láska ke Kristu Pánu, vděčnost“ za jeho
utrpení nutí nás ke práci této; nebot?
bez ní ztraceny jsou pro nás všecky
zásluhy Spasitelovy, marná jest jeho
smrt? a nadarmo prolita jeho krev. Co
však může pro Spasitele našeho horší
ranou býti, nežli toto, když i přes vy
kupitelské jeho utrpení a smrt? duše na
věky hyne? Miluješli tedy netoliko sebe,
nýbrž i Pána svého, musíš se podvoliti
těžké práci sebepoznání. Tato je sice
velmi těžká, zejména jestliže se po delší
čas nekonala: může se však znamenitě

ulehčiti. Proto dávají nám radu světci
z vlastní zkušenosti; rozděl si práci a
ulehčí se tobě. Zpytuj denně, zejména
u večer, svědomí své; toť přece není
tak nesnadné. A pak víšli, že ráno
vstaneš? Kolik jich v noci bez kněze,
bez zpovědí umírá? Kdo však u večer
svědomí vyzpytoval, vzbudil zajisté i
lítost? nad spáchanými hříchy, a to mu
Pán zajisté k zásluze připočte.

O kéž by každý pomněl slov Páně:
»Srdce lidu tohoto je zatvrzele,
slyší těžko ušima a zavírá oči a
neobrací sec'(sv.Math.). Jest to slovo
nářku, ale také výhrůžky pro všecky,
kdož sebe poznati nechtějí.

»Protož dbej hlavně na tři věci,a
praví sv. Bernard, »jakým jsi byl,
jakým jsi & jakým budeš.c Tak
jediné poznáš sama sebe a cenu svou
před Bohem. Sv. Augustin praví : »Hří—
chové naši neuznávají soudcův
ani obhájců, nýbrž jen žalobců.
Neboť stojí psáno: poznávám
nepravost' svou a hřích můj jest
před obličejem mým vždycky.
Protož poznej i ty je &Pán Bůh
ti odpustíw

Nuže, s Bohem počni v díle tak
závažném, zpytuj nitro své, očist' duši

, svou a vstaneš s Kristem k životu no
hříchů, pokoj svědomí a blahá naděje na i
spásu, to přece stojí za práci! Ale již

vému.

B. Handl.
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Svatý Josef.
(Dle Suareza)

I. leho důstojnost.
1. Hlavní důstojnost“ sv. Josefa v tom

záleží, že opravdu a vlastně byl chol' .
bl. Panny a že měl veškeré úřady pra—
vého chotě. Bylat tato důstojnost“ zajisté
tak vznešená, že se nedá slovy vyjádřiti.
Protož lid pokládal a nazýval ho otcem
Kristovým, jak o tom čteme u sv. Lukáše
(3, 23.): »A bylt' on Ježíš... jak se do
mnívalo, syn Jose
fův.< Když Ježíš vy
kládal, že jest chléb
nebeský, chléb Boží
k životu věčnému, že
tělo jeho jest pravý
pokrm a krev jeho
pravý nápoj, židé na
to reptali, řkouce:
»Zdaliž tento není

Ježíš, syn Josefův,
jehož my známe otce
a matku? Kterak on

tedy praví: S nebe
jsem sestoupil?c (Jan
6, 42.) Ale nejen lid
ho nazýval otcem
Kristovým, ale i evan
gelista a blahoslav.
Panna ten název mu

dali. Sv. evangelista Lukáš o něm (2, 33.)
praví: :Otec pak amatka jeho divili se
těm věcem, kteréž praveny byly oněm<
(od Simeona, Duchem svatým nadšeného
stařečka). A bl. Panna nalezši ho po třech
dnech ve chrámě, an sedí mezi učiteli,
poslouchaje a otazuje se jich, řekla
k němu: »Synu . .. otec .tvůj & já se
žalostí hledali jsme tebe.c (2, 48.)

Ale sv. Josef netoliko jméno otcovo

příslušnou. Neboť jsa v pravém manžel
ství s bl. Pannou, obdržel poněkud moc
nad ní, pročež také moc nad Kristem.

' jelikož (člověk jest a) plod jejího panen
ského života. Tudíž byl hlavou a téměř
vyšší blahoslavené Panny a Krista Pána,
pokud člověk jest. Svatý Pavel píše ke
Korintským (I., 11, B.): »Hlava pak ženy
muža Dle toho

měl, nýbrž také, pokud člověku možno, ;
všecko to, co ono jméno znamená, vyjmouc
zplození. Cítil, smýšlel, pečoval jak otec,
a měl téměř plnomocnost' a vážnost otci

Škola B. s. P. 1889
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také bl. Panna závisela
ve věcech zevnitř
ních a domácích na

Josefovi, jenž byl je
jím představeným či
hlavou. Z té příčiny
právě jemu se objevil
anděl, který ho na—

pomenul, aby před
Herodesem doEgypta
se utekl, kterýho také
upozornil, kdy se měl
odtud navrátiti, a též
poučil, jak by božské
dítě mělo nazváno

býti. Mimo to Ježíš
_ sám ho pokorně po

slouchal a takto do

kázal skutkem, že
Josef jest otcem a
hlavou svaté rodiny.

Nebot' sv. Lukáš (2, 50.) o Ježíši vypra
vuje: »A byl poddán,jim,c t. j. sv. Josefu
jako otci a Panně Marii jako matce. Za
tou příčinou jednak Josef a Maria, jinak
Ježíš a Josef vzájemnou a nejvroucnější
láskou k sobě lnuli, jsouce mezi sebou
spojeni svazkem nejútlejšího a nejdoko
nalejšího přátelství, kteréž vyplývalo z dů
stojnosti, stavu a poměru, v němž ve
spolně byli.

2. Když tedy důstojnost sv. Josefa
jest tak vysoká, že jest chot' blahoslavené
a nejčistší Panny, že sluje otcem Kri
stovým a také zastává tento otcovský

6



úřad, budeš se snad tázati: »Zdaž puk
jest důstojnost“ jeho vyšší nad důstojnost
sv. .lana Křtitele, jenž byl předchůdcem
Páně, a sv. Jana, apoštola a evangelisty,

8.2.

l

který sluje miláčkem Páně?c Odpověd"
na tu otázku se řídí dle ohledu a stano

viska, z něhož tyto svaté Osoby po
suzuješ. Mášli ohled na apoštolský úřad,
jaký zastávali oba svatí Janově, zajisté
přísluší jim, a ne sv. Josefu, nejvyšší
důstojnost. Nebot' úřad apoštolský jest
ze všech od Krista Pana v církvi ustano

vených úřadů nejvyšší jak pro obzvláštní,
tak pro darmo dané milosti adarýsním
spojené. Mášli však ohled na to, že sv.
Josef (který ovšem nezastával úřad ap.)
přímo se obíral a zacházel s druhou
božskou osobou, vkteréž byly božská a
lidská přirozenost (hypostatica unio) spo
jeny, zdá se, že byl nade všecky jiné
poctěn a úřad jeho důstojnější a vyšší
kteréhokolivjiného úřadu vcírkvi Kristově.

2. K jaké dokonalosti a svatosti dospěl
sv. Josef.

1. Svatý Josef byl muž převeliké
dokonalosti a velmi výtečné svatosti.
Bůh totiž uděluje každému člověku v tom
stavu, v kterém ho postavil, přiměřenou
milost? a svatost. Protož také sv. Matouš

(1, 17.) o něm, než ještě s bl. Pannou
v manželství vešel, dí: »Josef pak, muž
její, spravedliv jsa,< t. j. který se skvěl
všemi ctnostmi, v nichž totiž spravedlivostí
záleží. Svatý Josef tudíž stal se chotěm
bl. Panny pro své ctnosti a protože
svědomitě zachovával panictví.

Když však již před manželstvím ke
ctnosti tak lnul, kdo může otom po—
chybovati, že každodenně zacházeje s bl.
Pannou a s Kristem Pánem, vzorem
všech ctností, víc a více prospíval &po
stupoval ve svatosti a dokonalosti, ob

držev od svého božského chovance. skrze
bl. Pannu mnohem větších milostí než

dříve? Nejednou (na důkaz toho) pro—
svítal z jeho skrytého života jasný paprsek,
dle něhož snáze soudili lze. jak svatý a
Bohu obzvláště milý byl svatý pěstoun
Takový paprsek bylo zjevení andělské,
kterým poučen byl, že bl. Panna z Ducha
sv. počala, kterým byl upozorněn, aby
před rozvztekleným Herodesem utekl do
Egypta, a opět, aby se v čas z Egypta
vrátil do své vlasti atd. Zajisté u všech
těchto událostech sv. Josef skvěle na jevo
dal svou moudrost, obezřetnost', živou
víru, zevrubnou poslušnost? a jiné vý
tečné vlastnosti, kterými srdce jeho hojné

_ ozdobeno bylo.
2. Teď se asi budeš tázati, zdali

svatostJosefova převýšilasvatost“ostatních
světcúv a svělic Božích? 'l'ot' nelze na

jisto urěiti. Přece však nezdálo by se
býti pravdě nepodobno nebo bez roz
myslu, kdyby někdo snad za to měl, že

\ tento světec milosti a blaženosti pře

' vyšuje všecky ostatní (vyjmouc bl. Pannu)
světce a světice Boží pro blízké a dů
věrné obcování, jež měl s Kristem Pánem,
při němžto v jediné a to božské osobě
spojeny byly božská a lidská přirozenost“
(unio hypostatica). Avšak nemíním (t.j.
Suarez) tvrditi, jak někteří se domnívají,
že již v životě mateřském byl posvěcen,
že neměl náchylnosti ke hříchu a zlé
žádostivosti, & že nikdy se nedopustil
žádného (ani lehkého) hříchu. Ostatně zdá.
se pravdě podobno, že tento světec bylo
jeden z těch, kteří za času smrti a vzkří
šení Páně z mrtvých vstali, a o nichž
mnozí se domýšlejí, že tehdáž přešli
k nesmrtelnému životu duše i těla. tak že

sv. Josef již nyní jak podle duše, tak
podle těla oslaveněho s Kristem vládne.

P. F. Xav. Zimnm-hackel T../.
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Apoštolát modlitby v církevních dějinách.
(Část: dalšíJ)

Svatý lan Zlatoústýý

šmvmý Jan tak často a tak rozmaniM., tými 510vy věřící k modlitbě vy
' zývá, že právem lze jej nazvati

apoštolem modlitby,učitelem mo
dlitby, kazatelem modlitby. Opět a
opět zmiňuje se ve svých řečích o mo
dlitbě, a neštítí se, jak sám vyznává,
tatáž slova dva- i třikrát opakovati, aby

5 modlitby jiných třeba. Svatý Pavel ne
l

pOSluchači jeho napomenutí dobře v mysl ,
a srdce si vštipili.

Zmínili jsme se již o dvou kázaních
jeho. jednajících o modlitbě ; ještě vjiných
dvou přednáškách pojednává výlučně o
modlitbě. V jedné rozmluvě zvláště o tom,
co má modlící se mimo modlitbu ještě i
činiti, aby modlitba jeho byla účinná;
ve druhé, v níž modlitbu Páně vy
světluje. "udává vlastnosti modlitby a
opakuje, co Pán učil a apoštolové hlásali,
a církev vc šťastných i trapných časech
zachovávala a konala. »

Především má každý sám aza sebe
se modliti a působiti, napomíná sv Jan
Zlatoústý v těchto a jiných svých po
jednáních: »Nepříhodno by bylo, kdyby
chom se chtěli jen na přímluvu svatých
spoléhati, kdybychom sami byli nečinni
& prostředky ctnosti zanedbávali; ale
také nedobře by bylo, kdybychom ve své

pravil: K čemu mi modlitba přímluvná?
A přece ti, kteří se za něho modlili,
daleko se mu v dokonalosti nevyrovnali,
a ty pravíš: K čemu mi modlitba pří
mluvná? Svatý Petr nepravil: K čemu
mi modlitba přímluvná? nebot“ praví se:
»Modlitba pak se dala bez přestání od
církve k Bohu za něja (Skut. apošt. 12. 5.)
A ty pravíš: K čemu mi modlitba při
mluvná? Právě proto ji potřebuješ, po—
něvadž se domníváš, že jí nepotřebuješ.
Kdybys byl i druhým Pavlem, bylo by
ti modlitby třeba. Nepovyšuj se, abys
nebyl ponížen! Ale, jak již jsme pravili,
modlitba přímluvná jen tehdáž jest nám
prospěšná, když spolupůsobíme. Slyš, co
praví sv. Pavel: Aby za dar, který mi
pro mnohé udělen jest, skrze mnohé za
nás dělo se díkůčinění. A ty pravíš:
K čemu “mi modlitba? Jsmeli však sami

nedbali, pak nám nikdo svou modlitbou
nepomůže. Pomohlli Jeremiáš co židům?
Třikráte předstupuje před Hospodina a
po třikráte slyší slova: Nemodli se a.“
nezuujímej se toho lidu, neboť tě ne
vyslysím. Pomohlli Samuel Saulovi? A
přece se nejen za něho modlil, nýbrž i

- o něho plakal až do posledního jeho

horlivosti pro ctnost se domnívali, že .
jejich pomoci nepotřebujeme; neboťš
mnoho, ano mnoho může modlitba, která
se za nás koná, ale jen tehdáž, když
tež spolupůsobíme.

K čemu mi modlitba jiných, říkají
mnozí, jestli sám se nepřičiním a ne—

uveduli se sám do takových okolností, ?
i můj, Otče nás všech, dobrých i zlých,v nichž mi modlitby jiných třeba? 'To

též nechci. Avšak rozmýšlímeli vážně o
tom, musíme vyznati, že vždy jsme
v takových okolnostech, že vždy nam

1)Viz „Školu B. s. P.,“ r. xxn.

dne. Co prospěl těm Israelitům, onichž
pravil: Vzdáleno mne budiž, abych se
tak prohřešil a upustil od modlitby za
vás! Azdali přece všichni nezahynuli?x

Konáli a milujeli křesťan ctnost a
modlitbu, pak poučují jej již počáteční
slova modlitby Páně, že se nemá jen za
sebe, nýbrž i za jiné, za všechny lidi
modliti. Otče náš, praví, a nikoliv Otče

přátel i nepřátel, živých i zemřelých,
kterým svými modlitbami a dobrými
skutky pomáhati a svou lásku jeviti

€*
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mame, a nikoli nemírnymi a pranic ne- '
pomáhajícími slzami.

Křesťanská modlitba koná se nejen
za jiné, nýbrži s jinými. Má sice věřící
své dobré skutky a modlitby konati ve
skrytě, t.j. má se vystříhati marnivosti,
aby od lidí byl viděn a pro svou zbožnost?
chválen; ostatně máme se modliti vždy,
bez přestání a na každém místě, jak
praví apoštol, a jako světlo naše má
svítiti před lidem, aby dobré skutky naše
viděli a velebili Otce, jenž v nebesích
jest, tak máme i veřejné se modliti a
Pána vyznávali. Taková modlitba, která
veřejně se koná, při níž dva nebo tří
nebo mnoho je shro
mážděných ve jménu
Páně, společná modlitba
církevní, taková mo
dlitba jest nejpřednější
a nejúčinnější; ovšem
pozdvihujemeli čistých
rukou k Pánu (1.Tím. 2.
S.),nebot?jinak množství
modlícich rozmnožuje
počet hříšníků.

Máme o to prositi,
oč prositi nám na
značuje Pán, an přikazuje se modliti:
Otče náš, jenž jsi na nebesích
——ověcinebeské: Posvět' se jméno
tvé; přijď království tvé; bud'
vůle tvá jako v nebi taki na
zemi.—Když se modlíte,nečiňte
mnoho slov, t.j. střezte se marného,
planého mluvení, neproste o časné, po—,
míjející věci; co se těch tyka, proste
jen, čeho k životu pro dnešek potře
bujete: Chléb naš vezdejší dej
nám dnes. Oto máme prositi, abychom
od všelikého pokušení anebežpečenství,
od všeho zla duševního byli osvobozeni,
v duchu pokory uznávajíce svou slabost
a vyznávajtce svou vinu, byt jsme ji již
dávno odkáli avduchu lásky, žeisvym
ublížilelům chceme odpustití a že tou

měrou doufáme odpuštění, jakou my
sami odpouštíme.

Před Bohem ohavná jest modlitba,
konali _jičlověk, který bratra svého pro
klíná, zlé věci mu přeje nebo dokonce
se opovažuje Boha prositi, aby nepřátele
jeho potrestal. Pán přece nařídil, ne
přátele milovati, a abychom je »silnmu
a upřímnou láskou milovali, nápomíná
nás, abychom se za ně modlili. Modlitba
je cvičení v lásce, modlitba vzniká z lásky,
ze Srdce Páně, který se sám vydal, aby
nás vykoupil.

'l'akovou pokornou lásku ukazuje
sv. Jan Zlatoústý, an žádá věřících, aby

se za něho modlili. Po—

dáváme tuto lakovon
stat ze čtvrté homilie ve
druhém listu sv. Pavla

k Tessalonicenským. Ve
lice krásně líčí tuto Zlato

íistec vzájemnou přímlu
vu, která v církvi Boží
ze vzájemné lásky mezi
hlavou a údy má vzrů
stati. a ovoce vydávali
k dokonání těla Kri

stova. Vysvětliv slova
sv. Pavla k 'l'essalonicenskym (3. l.):
Bratří, modlete se za nás, aby řeč
Boží běh svůj měla a oslavenu
byla, pokračuje:

»Povznešeni byli tedy titéž věřící,
mající takovou důvěru v Boha, že i
samého apoštola z nebezpečí vysvobodili
a jemu hlásání evangelia usnadnili. Tak
i my voláme k vám: Modlete se za nás!
Nikdo mi nezazlívej, že jsem tak.opo
vážlivý, nikdo nepřipravuj mne z pře
veliké pokory o tuto mocnou pomoc.
Neboť prosíme vás o to v jiném úmyslu,
jako Pavel; on chtěl tím své učeníky
potěšiti, my však chceme míti z vás
zisk, i pevně doufám, že se nám každy
podnik podaří, budeteli všichni i jedno

_ mys—Incza nás své ruce k Bohu spínati.



Tak chceme modlitbou a vzýváním proti
svým nepřátelům bojovati. Bojovalili
staří tím způsobem proti ozbrojeným ne
přátelům, pak třeba nám tohoto způsobu
bojování použiti proti nepřátelům, kteří
nemají zbraně. 'l'ak porazil Ezechiáš

Assyrské. tak Mojžíš Amalekity, tak
Samuel Askalonity, tak Israel třiadvacet
králů. ——Jestli všichni ti tu, kde na

zbrani, zbroji &na boji záleželo, zbraně
nepoužili a k modlitbě své útočiště brali,
tím více třeba nám se modliti tu, kde
věc lze modlitbou odbytil

Ale namítne někdo: Ve svrchu uda—

ných případech modlili se vůdcové za
lid, ty však žádáš, aby se lid modlil za
vůdce. Vím to dobře. Ale tehdáž pod
daní byli nehodní a zlí lidé, ibyli proto
jediné důvěrou v Boha a ctnostmi vůdce
svého zachráněni; nyní však, kdy milost“
Boží mocnější se stala, zkušenost“ tomu

nasvědčuje, že i mezi poddanými mnozí,
ano snad většína svého představeného
ve ctnostech předčí, Proto nepřipravujte
nás o tuto pomoc v boji! Podporujte
naše rámě, aby neocháblo; otevřte naše
ústa, by neoněměla: vzývejte, ano vzý
vejte Boha za nás!

Pravda, z vaší modlitby máme přede
vším my zisk, ale konečně jest to přece
vše pro vás. Nebot' starati se o vaše
blaho je naším povoláním. a_ jen váš
prospěch máme vždy na zřeteli. Vzývej
tedy každý Boha jednotlivě & společně!
Slyš, co praví sv. Pavel: Aby za milost“
nam udělenou od mnohých“ pro nás díky
vzdávány byly, t. j. aby Bůh mnohým
milost? svou udělil. Jestli u nás lidí

hrnoucí se zástupy za odsouzeného a na
popraviště vedeného zločince se přimlou
vají a král zástupem dá se usmířiti a
rozsudek zrušuje, pak i Bůh ještě dříve
vámi dá se usmířiti, ne pro vaše množ
ství, ale pro vaše ctnosti. Jest nám 5 ve
lice mocnými nepřátely bojovati. Každý
z vás myslí a stará se jen o sebe, nám
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však jest spolu pečovati i o vás všecky.
Jsme na nejnebezpečnějším místě. Proti
nám se nejvíce ďábel zbrojí. Tak i
v bitvě snaží se nepřítel především voje
vůdce poraziti. Proto kupí se kolem něho
jeho bojovníci v uzavřených řadách;
proto kolem něho jest největší vřava;
každý chce jej z nebezpečí vysvoboditi,
každý svým štítem jej zakrýti a drahou
jeho hlavu uchrániti. Slyšte, co pravil
veškeren lid k Davidovi (nepravím to,
abych se k Davidovi přirovnával — tak
nerozumný nejsem — nýbrž abych jen
uvedl příklad laskavé péče o vojevůdce):
Nechtéj s nami táhnouti do boje, pravili,
aby světlo Israele nezhaslo. Hle, jaké to
"láskyplné šetření stařičkého krále!

Vaší modlitby jest mi velice třeba.
Proto nikde neolupuj mne z přílišné po
kory o tuto pomoc v boji. Daříli se nám
dobře, daří se vám ještě lépe; plyneli
z našich úst hojně slovo Boží, pak po
klady tyto přitékají k vám. Slyš proroka:
Zdali pastýři pasou sebe sami? — Viz,
kterak Pavel přímluvy za sebe neustále
požaduje! Slyš, kterak Petr proto z vě
zení byl vysvobozen, že věřící bez ustání

, za něho se modlili! Pevně doufám, že
vaše modlitba, budeteli ji tak jednomyslně
konati, mnoho zmůže. Pomnéte jen,
kterak to moji slabost“ přesahuje, mámli
za tolíké množství lidu před Bohem před
stupovatí a se modliti ! Modlímli se s bázní
za sebe, tím více musím se třásti, či
nímli tak za jiné; neboť Boha 'o slito
vání za jiné vzývati, to přísluší i nej
čistšímu, v němž Bůh má své zalíbení.
Přece však modlím se za vás, poněvadž
vás otcovskou láskou miluji, a poněvadž
láska ke všemu se odvažuje, ve chrámě
i doma, modlím se především za vaše
tělesné i duševní blaho. Neboť knězi ne

přísluší žádná jiná modlitba tak, jako
předstupujeli před Pána a přimlouváli se,
nedbaje vlastních záležitostí, za blaho
svého lidu. Vstávalli Job časně a činilli



tolik pro své tělesné dítky, čím více
jsme my povinní totéž činiti pro své
duchovní dítky!

Ale proč vám to pravím? Proto,
abych ukázal, že, modlímeli se my k Bohu
za všecky vás, a přimlouvámeli se za
vás, i vy totéž máte za nás činiti. Máli
jeden za mnohé se modliti, jest to opo
vážlivosť a třeba k tomu odvahy; majíli
však mnozí spolčení za jednoho'se modlíti,
to přece není nesnadné, neboť pak to
každý činí, nikoliv že by důvěřoval ve Š
svou ctnosť, nýbrž z důvěry ve množství
těch, kteří se modlí, a v jejich jedno
myslnost', pro kterou Bůh přede vším
chce jejich prosby vyslyšeti. Nebo t“kde
dva nebo tři ve jménu mém shro
mážděni jsou, praví Pán, tu jsem
já uprostřed nich. Jeli tam, kdejsou
dva nebo tři shromážděni, tím více je
přivás. Čeho kdo nemůže tichou modlitbou
pro sebe dosíci, to vymůže společnou
modlitbou s lidem. A kterak to? Proto, že
byť ne jeho vlastní ctnost', přece jedno
myslnosť může mnoho u Boha. Kde dva
nebo tři shromážděni jsou: proč praví
»dvac? Jeli tu jeden ve jménu tvém,
proč nejsi při něm? Poněvadž chci, aby
všichni spojeni a nikoliv rozděleni byli.

Sdružme se tedy, spojme se láskou,
nikdo nás nerozlučujž! Domnívali se
někdo, že mu bylo ukřivdéno, že byl
uražen, nepodržuj to při sobě, at"je to
proti bližnímu nebo proti nám. Neštit' se
nikdo, přijďtež jen k nám, přednestež
svou žalobu a slyštež naše ospravedlnění.
Buďto se ospravedlníme, nebo svou vinu :
uznáme, za odpuštění poprosíme a vy

nedopustili. To bude k zisku vám i mně:
žalovalili jste snad bez příčiny proti mně,
uslyšíte, jak se vlastně věc měla, a náhled
svůj změníte ; chybilili jsme my, aniž
bychom o tom věděli, polepšíme se. Vám
řeči nepředložené mluvené nic neprospějí,
nebot“je ustanoven trest na každé marné
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slovo z úst vypuštěné: my pak od žaloby
se osvobodíme, at: se na klamu nebo na
pravdě zakládala; bylali nepravdivá, ne—
pravdu dokážeme, zakládali se na pravdě,
příště chyby té se vystříháme. Vždyť ten,
který má o mnohé pečovati, snadno může
se zmýliti a pochybiti. Jestli každý z vás.
kteří řídíte domácnost a máte ženu,
dítky, čeládku, jeden více, druhý méně,
při tak malém počtu, který snadno lze
přehlédnouti, přece proti vůli své chyb
se dopouštíte, buďto z nevědomosti anebo
právě, že chcete pořádek udrželi, čím
více stává se to nám, kteří máme péčí
o tolik lidu!

Ale Pán rozmnožiž nás ještě více a
požehnej vám, velikým i malým. Byt
také naše pastýřské starosti s množstvím
lidu rostly, přece neustaneme se modliti,
aby se tyto naše starosti množily & lid
vzrůstal a prospíval bez konce. Tak se
daří i otcům: byl? také četnými dítkami
někdy mnoho trpěli, přece nechtějí žádné
pozbytí. Vše máme my a vy společně,
nevyjímaje ani nejvyšší statky. Já nemám
většího, vy nemáte menšího podílu ze
stolu Páně, jeden jako druhý požívá
z něho. Činímli tak před ostatními, nemá
to pražádný význam, vždyt“mezi dílkami
jedné domácnosti starší, napřed sahá po
pokrmu. Ale proto nepředčím vás v ničem,
nýbrž ve všem jsme rovni: každý z nás
dostává se stejnou ctí život milosti, život
duše. .la nemám podílu na jiném beránku,
jako vy, nýbrž všichni jsme účastni
jednoho a téhož beránka. Všichni stali
jsme se téhož křtu, téhož svatého Ducha

: účastnými; všichni putujeme do téhož
nasnažíme se, abychom se té chyby již ' nebe a jsme bratřími Kristovými, jeden

jako druhý. Vše máme společně. Ale čím
předčím vás? Starostmí, pracemi a utr
pením pro vás. Ale nic není sladší, jako
utrpení toto. Tak i matka je starostliva
o svého syna a starosti tyto jsou přece
její slasti. Ovšem starost sama o sobě
je trpká; týkáli se však dítek, obsa—
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huje mnohé sladkosti. Mnohé z vás jsem
porodil, ale bolesti zakusil jsem teprve
později. A já i toužím po takových bo
lestech. Vždyt' uchvacují mne takové
bolesti, byt' také často jiný byl porodil:
nebol? nerodíme sami ze sebe, celek je
dílo milosti Boží. Rodímeli však oba skrze

Ducha svatého, pak mohou ti ode mne
porození, aniž by tím pravda trpěla,

dítkami jeho, a jeho dítky mými dítkami
nazýváni býti.

To vše uvažujte a podejte mi své
ruce, abyste jedenkráte mou slávou byli,
a já vaší v den Pána našeho Ježíše Krista.
Okéž bychom tento den jedenkráte všichni
s radostným srdcem uhlídali v Ježíši Kristu,
Pánu našem. Amen.

Zprávy o sv. Hostýně
od konce dubna až do růžencové neděle 1888.

Sepsal na sv. Hostýně Frant. Xav. Zhnmerhackel T. J. — (Č. d.)

3. Václav Kosmák na sv. Hostýně. Tak
zvané brněnské procesí. Nedostatky a

nepohodlí na sv. Hostýně.\
do píše zprávy o sv. Hostýně, ne

může se nezmíniti o návštěvě
_-_ čestného duchovního rady a dů

stojného pana faráře tvaroženského,
Václava Kosmáka. Nebotznámajsou
jeho »Kukatkaa po všech vlastech nasich
a tentýž dobrý lid moravský, který na
sv. Hostýn putuje, zná a čte je pilně a
ví, kdo ten pan kukátkář je; i čtenáři ;
»Školyc ho znají.

Již roku 1887. navštívil posvátný
Hostýn, &sice ponejprv. jak sám v jednom
feuilletonu lonskeho »Hlasux vyznal. Když ť
vystoupiv stál na jeho sv. temeně, když
spatřil jeho nádhernou polohu a s něho
se rozhlížel po té krásné vlasti u jeho
nohou ležící, nadšeně zvolal: »Svatý

'Hostýn, to je místo poutnické
pro nás lid; tu si vzpomene na
chrabré skutky předkův svých
a jak chránila je bl. Panna od
záhuby; tu se rozhlédne a vidí,
jak krásná jest ta jeho vlasť
s těmi dědinami, městy a stany
Božími, miluje ji a děkuje za to
Bohu!: Pak přidal: »Byli jednou čtyři
mužové na sv. Hostýně &tu podali sobě
ruce a slíbili si, že budou věrně a ne
zištně pracovati o blaho lidu moravského.
Pracoval každý z nich neunavně a ne
zištně, a jsou to mužové, kteří stáli a
stojí v čele na Moravě.: Jsoutě to zajisté

pamětihodná slova, pročež jsme je rádi
čtenářům »Školyc opakovali. Zároveň
přislíbil, že přivede jednou své farníky
v průvodu na tu krásnou svatou horu.
A co tehdáž slíbil, také splnil; na před
poslední neděli v měsíci září přivedl
zvláštním vlakem procesí o 674 osobách.
Opomíjíme popsati, jak poutníci v By—
střici p. H. nocovali, jak v průvodu
nahoru táhli a jak hudba jejich při mši
svaté pěkně hrála &lid zpíval: zmíníme
se jen o kázaní našeho Václava Kosmáka,
poněvadž důležité věci obsahovalo. Jest
nám připomenouti, že od té doby, co
Otcové z Tovaryšstva Ježíšova převzali
duchovní správu na sv. Hostýně, bývá
každou neděli dvoje kázaní. Prvním byli
poutníci od jednoho ze zmíněných Otcův
uvítání; druhé pak činil dp. Kosmák,
vůdce tvaroženského průvodu. Vystoupiv
v deset hodin na kazatelnu, obral si za
předmět řeči onen nápis, který pod řím
sami kolkolem kostelní lodi se táhne
každému do chrámu vstupujícímu ihned
do očí bije a právě den před tím velkými
a pozlacenými literami domalován byl.
Nápisten taktozní: »Zdrávas vítězná
ochrano Moravy! Zůstaň Matkou
lidu svémuh a naznačuje vznešený
úkol Matičky Boží svatohostýnské za
minulých, za přítomných a budoucích
časů. Pro tu příčinu dokázal řečník—na
základě Kralodvorského rukopisu, kterak
Matička Boží za hrozných časů tatarských
(1241.) skutečně »vítěznou ochranou
Moravy—xbyla, vysvobodivši ji od hrozícího



jařma pohanského; potom vykládal, že
teď a příště, kdy nepřátelé jiní než Tataři
zahubně ve vlasti naší slovem a příkladem
působí, aby lidu nejdražší poklad svaté
víry ze srdce vyrvali a je pod jařmo
nevěrectví a náboženské netečnosti při
vedli, potřebí jest, přečasto k téže Matičce
Boží Hostýnské volati: »Zůstaň Matkou
lidu svému !<<jak onen nápis pod římsami
napovídá.

A poněvadž srdce tím přetéká, čím
naplněno jest, každé slovo řečníkovo
jevilo velkou nadšenosť a upřímnou lásku,
kterou srdce jeho lne k svatému Hostýnu.
Předmět svůj výborně rozebrav, vzbudil
nebo rozmnožil ve všech posluchačích,
kteří u velkém počtu a s napnutou po
zorností jeho slovům naslouchali, úctu a
lásku k Matičce Boží Hoštýnské. Lid pak
tvaroženský (jakož i okolní) obdržev o
půl jedné hodině sv. požehnání s Velebnou
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Svátosti, ubíral se, maje tvář uctivěi
k Marianske soše upřenou a nábožně

Opět veden od svého důstojného pana
faráře, v pořádku dolů na Bystřické
nádraží, aby se vlakem domů vrátil.

Zmínili jsme se obšírněji o tomto
průvodu, poněvadž z takové dálky při- ,
putovali a s Vyškovany první z Brněnska

vším právem »Palladium Moraviae.
»Ochrannou záštitou Moravy: sluje.

Nebude od místa podotknouti, proč
asi lidé ze západních a jiných krajin naší
vlasti nenavštěvují velepamatný sv. Hostýn
& mnozí raději na cizí a další místa
putují. Na cizích místech, na př. v Maria—
celli a v Mariánských Tabulkách, bývá
jim mnohem lépe v každém ohledu po—
slouženo než to až do, poslední doby býti
mohlo na sv. Hostýně. Slouží se jim tam
mnoho mší svatých od rána až k poledni,
slyší se pilně jejich zpovědi a káže se
jim; také o nocleh je tam všudy dobře
postaráno. Ne tak na sv. Hostýně. Až
do lonskeho roku zde nebylo pravidelné
správy duchovní. leč že v neděli a ve
svátek jeden důstojný pán z Bystřice
aneb dp. farář Rusavský sem přišel a
služby Boží zde konal; přes celý týden
kostel býval zavřen. Lid si snadno po
myslil: Co je poutnické místo bez pra

, . _ ! videlné správy duchovní? Nač tam máme
zpívaje, pomalu ze Svatyně ven, a šel, ; putovati, kde snad nevyhovíme křesťanské

povinnosti své, kde snad v neděli bez
mše svaté a kázani, kde snad bez svaté

? zpovědi budeme? To a takové stěžování

byli, kteří sv. Hostýn v tak velkém počtu
navštívili. Přišelť ovšem i

dvacet, letos jedenáct. Bylo prý jim pře
slechnouti všelijakých usměškův; avšak
tím větších u Boha zásluh získali, čím

z Brna;
průvod, ale malý. Loni bylo jich přes '

větší obtíže byly na daleké pouti. kterou í
pěšky konali, a při tom na některých
místech posměchu došli. Bohdá se snad
v příštích letech vypraví větší průvod
z Brna a z okolí na sv. Hostýn! Jak
rád tamní lid poutnická místa Mariánská
navštěvuje, jest z toho viděti, že každý
rok až do cizích zemí (Mariacell, Maria
Taferl atd. v Rakousích) daleké a obtížně
pouti konává. Proč by neputoval u větším
průvodu na svatou horu Hostýn, tu světo
známou chloubu vlasti naší, kde předkové
naši hrdinskou krev svou pro svatou
víru vycedilia kde »Máti Boží divy tvořía ?
Budeli od těch, kteří umějí průvody za—
říditi a pořádati, naveden, není pochyby,
že nejen na cizozemské, ale ina vlaste
necké místo poutní se vydá, — na
staroslavný a posvátný Hostýn, který

nejednou se slýchalo. A za tou příčinou
bezpochyby mnozí se od toho svatého
místa odvrátili a hledali si jiných,_kde
se jim lépe sloužilo. Avšak důvod ten,
který zajisté oprávněn byl, teď již nemá
místa, aspoň z velké části. Nebot' od
roku 1887. jsou tam přičiněním vysoce
důstojného p. kardinála Olomouckého a
Družstva svatohostýnského ustanoveni dva
kněží z Tovaryšstva Ježíšova, kteří na
neděle a svátky, ba i na všední den
poutníkům, pokud dva stačí, slouží.

' V neděli a ve svátek bývá o půl osmé
ranní kázaní, na to mše svatá, buď tichá,
bud' zpívaná, dle žádostí; v deset hodin
druhé kázaní a v jedenáct hodin vždycky
zpívaná mše svatá; v ostatní čas slouží
se poutníkům, dokud možná, buď zpo—
vídánim, což se i den před tím až do
noci děje, buď podáváním Velebne Svá
tosti oltářní. Odpůldne o jedné hodině
bývá první svaté požehnání, o sedmé
večer druhé. Ve všední den pak slouží
se první mše svatá o sedmi hodinách,
druhá o Osmi, ke zvláštní žádosti také
později; zpovědi se slyší, kdykoli se líbí.
A poněvadž s průvody často přicházejí
cizí duchovní páni, bývá na jeden den
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někdy šest nebo_více mší svatých. Takto Í
ovšem dosti poslouženo bývá duchovním
potřebám poutníků, zvláště těch, kterým j
poměry dovolují, ve všední den připuto- *
vati. A vzbudili Bůh dobrodince, kteří
rozmnoží dosavadní nadaci, jež toliko
pro dva kněží, a sice na letní dobu, stačí.
bude více zpovědníků na sv. Hostýně
a vyhoví se mnohem vydatněji, než dosud
možno bylo, ve zpovědnicích, k nimžto
bývá často ohromný nával.1)

Jiná potřeba, o kterou málo po
staráno jest a na níž si lidé přečasto
stěžují, jest nedostatek noclehů.
Zajisté stížnost“ ta úplně oprávněna jest,

1) Roku 1759., kdy byl největší počet
kommunikantů (47.700), zpovídali na svatém
Hostýně o jarní pouti mimo 13 světských
kněží následující řeholníci: P, Tertulian,
P. Ondřej, P. Leodegarius, kapucíni z Olomouce ;
P. Crispin a S. Urbano, P. Eduard a SS. An—
gelis, piaristé; P. Melithon, P. Bonus, P. Ab- i
solon, františkáni z Kroměříže; P. Christo
phorus, P. Anacletus, Trinitáři z Holešova.
Rok před tím o téže pouti: P. Eusebius,
P. Ambrosius, františkáni z Uh. Hradiště;
P. Viktorin, Trinitař z Holešova; 'P. Gregor,
P. Beno, piaristé z Kroměříže; P. Raymund,
P. Bonus, františkáni z Kroměříže; P. Ter
tulian al). Gcnerosus, kapucíni z Olomouce;
P. Antonius, minorita z Olomouce.

poněvadž není tam vyjmouc malou ho
spodu žádných obydlených domů nebo
vesničky blíže chrámu, kde by poutníci
pořádného noclehu nalezli. Podsíňky (am
bity), po jižní straně kostela, mnoho
nejsou platné, poněvadž do nich fouká
ostrý severák, tak že málo kdo na tamní
cementové dlažbě spáti může. Kde mají
tedy nocovati? Není zatim jiné rady,
jmenovitě pro městský lid, než té: Komu
nesvědčí nocleh na sv. Hostýně, necht.
přenocuje v Bystřici pod Hostýnem, kde
o nocleh vždycky postaráno jest, a vy
stoupí časně ráno nahoru ; aneb at' přijde
možnoli ve všední den, kdy nebývá nával
poutníků, potom najde v hostinci páně
Skály na sv. Hostýně pohodlný a slušný
nocleh. Kdo však odhodlán jest, na svaté
pouti jak sluší Matičce Boží nějakou obět'
přinášeti, nalezne na sv. Hostýně skorem
vždycky, i za největšího návalu lidu,
Iedakterés místečko, ač ne právě pohodlné,
buď v kostele, buď v podsíňkách, buď
v hospodě. kde se povyspí; tak to dělávaji

? rok co rok tisíce a tisíce poutníkův a
poutniěek. zejména z vesnic, a nic jim
to neškodí. Ostatně, jak již řečeno, ob
novují se staré ambity. které leží naproti
nynějším, jež však budou pohodlnější a
zdravější, poněvadž severní \'ítr tam ne
vniknc a podlaha bude dřevěná, nikoli
z cementu. (Příště dále.)

Různé zprávy & drobnosti.

Přimluva sv. Martina. Bůh potvrdil
pravdu katolické víry netoliko na úsvitě
svaté církve, nýbrž potvrzoval ji i za po
zdějších časů. Jako činil divy a zázraky
skrze sv. apoštoly na svědectví, že od
něho posláni jsou, podobně tak i skrze
jiné svaté miláčky své a věrně syny
církve katolické divy a zázraky činil.
Kdyby mi dovoleno bylo šířiti slov,
mohl bych ze životů svatých a letopisů =
církevních veliké množství takových zá
zrakův uvésti. Ale toliko jeden příběh
zde uvedů, který zároveň za příklad
slouží, že kdo u Boha pomoci dosíci
chce, pravě katolické víry přidržeti se
musí. Král Karriarik. jenž v šestém sto
letí nad jednou částkou španělské země
panoval, byl oddán ariánskému bludu.

Měl syna, který již dlouho trvajícím a
velmi bolestným neduhem byl trápen.
Všecko vynasnažení nejznamenitějších
lékařů bylo marné. Syn králův chřadnul
a ke smrti se blížil. Tehdáž zalíbilo se
Bohu památku sv. Martina mnohými na
jeho hrobě učiněnými zazraky před světem
oslavovati. Reklo se zkormoucenému otci,
že by snad také syn jeho skrze pří
mluvu tohoto světce uzdraven býti mohl.
Karriarik poslal hned ke hrobu sv. Martina
skvostné a veliké dary. Avšak syn jeho
se neuzdravil, nemoc ho neopustila, nýbrž
stejnou měrou trápila. Nyní napadlo
krále, že snad pro svůj blud a své od
dělení od katolické církve oslyšán byl.
Proto veřejně prohlásil, budeli Bůh na
přímluvu sv. Martina synu jeho milostiv,



že to za důkaz pravdy katolické víry
považovati bude a že s veškerým svým
lidem do lůna církve katolické se navrátí.
Noví vyslancové byli posláni ke hrobu
sv. Martina. Opět se modlili na hrobě jeho :
za nemocného, a hle, dříve nežli se
vyslancové domů navrátili. k užasnutí ?
všeho lidu a všech lékařů byl syn králův
uzdraven. Král dostal slovu svému, stal
se věrným katolíkem, acelá rodina i dvůr
jeho 5 mnohým ještě lidem přidrželi se
církve katolické. (StollberyJ

Se Sv. Kopečka u Olomouce. (Roční
zpráva bratrstva sv. Michaela ,
archanděla za r. 1888.) 1. Uplynulý ?
rok jubilea papežského slaven byl zde
t. zv. duchovní poutí do Říma čili devíti
denní pobožnosti, kteráž se konala se
schválením nejdůst. km.-arcib. konsistoře
před novým rokem 1888. Slavnost tato
shledána vhodnou příležitostí, aby při ní
na trvalou pamět kněžských druhotin
sv. Otce Lva XIII. v život uvedena byla
jednota sv. Michaela. ] vyzváni věřící,
aby se k bratrstvu tomuto přihlásili, což
tito s radostí učinili. Bylo to vlastně
nové vzkříšení této jednoty; nebot hned,
když bratrstvo svatomichaelské v naší
arcidiecési vzniklo, zavedeno bylo i na
Sv. Kopečku a odvedlo poprvé sebraných
příspěvků 10 zl. 39 kr., jakož jest patrno
z úředního listu konsist. v roku 1866.,
č. 2867 , str. 12. Avšak později následkem
jakýchsi pomluv zlovolně rozšířených po
kleslo bratrstvo to, až i docela zaniklo,
tak že jen horlivější z osadníků zůstali
mu věrni, odvádějíce však příspěvky své
v místech okolnich. Opětné založení to

mariánských,c č. 2., str. 46.
2. Během roku 1888. přihlásilo se

14l členů, kteří vesměs příspěvky své
řádně splatili tak, jakož ukazuje na
sledující přehled:

1 člen zaplatil během roku i zl. 30 kr.
2 členové po 50 kr., dohr. ] » — »
6 členů po 30 kr., dohr. . 1 » 80 »

24 členů po 20 kr., dohr. . 4 » 80 »
108 členů po 12 kr., dohr. . 12 » 96 »
K tomu 1 předepsaná ofěra 1 » 16 »

Úhrnem . 23 zl. 2kr.
Třeba podotknouti, že jistá zbožná

matička pojistila u této jednoty milého
syna svého na 20 let života vezdejšího,
zaplativši zaň příspěvekza celou tuto dobu
napřed. »Kdyby někdy zapomněl platiti,
aby nepřestal býti členem a měl právo
na ochranu sv. archanděla v nebezpečných
letech žití svého,c tak znělo vysvětlení
pečlivé matky.

3. Při prvním shromáždění bratrstva,
konaném dne 18. března m. r., byli po
návrhu správce duchovního zvoleni k ve
dení správy vnější prozatím tři členové
za výbor farní, totiž p. Jan Sedláček,
knížecí lesní v. v., za předsedu jednoty.
p. lgnác Zimmermann, obchodník, za po
kladníka., a p. Richard Kratochvíl, malíř,
za jednatele.

4. Shromáždění odbýváno dosud pět,
a sice r. 1888. dne 18. března, 13. května,
30. září a 8. pros.; letos dne 6. ledna.

5. Sebrané příspěvky (23 zl. 2 kr.)
odvedl farní výbor dne 13 ledna t. r. vdp.
proboštovi, žádaje ho, aby tuto částku
spolu s připojenou stručnou zprávou ode
vzdati ráčil ústř. výboru arcidiecésnímu.

Dejž Bůh, aby bratrstvo sv. Michaela
nejen u nás počet svých členů zachovalo
a rozhojnilo, nýbrž aby vzkvétalo všude,
kde již založeno; a kdež ho posud není,

; aby se záhy ujalo. Jestliže kdy, tož
vypsáno stručně v loňských »Květech = zvláště nyní jest potřebí, abychom sv. Otce

hleděli úsilovně podporovati a živé vě
domí katolické všude buditi, jakož k tomu
vede právě tato jednota sv. Michaela,
kteréž proto ze srdce upřímného voláme:
»Zdař Bůh!

Zprávy z misií katolických.

Jižní Amerika. P. Boutry, misionář jihu řeka Gallacallay, na východě Kor
al'rického semináře v Lyonu, popisuje : dillery a na západě Tichý Oceán; plo

, chový výměr obnáší 1500E| mil. V zemi
»Araukanie ležívjižní části Chile; na i této jest mnoho jedlíčnatých lesů, v nichž

' severu tvoří hranice řeka Bio-Bio, na i rostou překrásné 20—25 m. vysoké stromy

Araukanii a její obyvatelstvo:



s tmavozeleným jedličím; stromy ty slují
v botanice »Aí'aucarid,c od čehož jméno
země se odvozuje. Jest přenesnadno udati
počet obyvatelů. Někteří počítají asi
30.000, avšak misionáři františkanští nás
ujišt'ovali, že počet jich daleko 60.000
převyšuje. Jiní udávají dle starších zpráv
ještě větší číslo. Obyvatelstvo se dělí na
vícero kmenů; rozdíly jsou nepatrné, tak
že všichnijeden národ tvoří. Obydlí lndiá nů
jmenuje se »Rucac; jsou to veliké boudy
pokryté slamou. jedinýr otvor do obydlí
jsou-dveře. V Lebeluanu u Traignů nebylo
obydlí náčelníkovo lepší než chýže nej—
chudobnějšího poddaného. Teď ovšem
nemá takový náčelník veliké vážnosti.
neboť Araukanie jest podmaněna a stala
se provincií Chile. Araukanové neměli
vojska stálého, když však bylo potřeba
a nebezpečí se blížilo, povstal celý národ
proti nepříteli. Mělali se odbývati nějaká
schůze obcí, obdržel každý Oprávněný
účastník provaz a na něm tolik suků,
kolik dní ještě uplynouti mělo ;každého dne
se rozvázal suk a když poslední byl roz
vázán, ubírali se na určité místo.

Araukanové jsou obyčejně malí, za
valité postavy, barva jest jasně hnědá,
a dělá lepší dojem než barva Mulattů
v Brasilii. Ženy jsou mnohem krásnější
než muži, některé jsou i bílé. Araukanové
mají skoro kulatý obličej, velikýnos;
veliké oči a krásné bíle zuby se u nich
právem chválí. Vlasy nosí dlouhé, a sice
na čele připevněné malým páskem, vzadu
pak volně spuštěné až na ramena; ženy
dělí vlasy v prostředku a splétají je.
Skoro vždy mají na čele červenou pentli.
Ženy si vytrhují obočí a muži vousy;
jen jedinou řadu vousů nechávají si státi
na hořejším rtu. Oděvjejich není tak jedno
duchý, jak by člověk myslel; muži i
"ženy nosí »šamal,a kus hrubé bavlněné
látky, jež sahá od pásu až po kolena.
Mužiprotáhnou jeden konec mezi nohama
a zdá se, jakoby měli široké kalhoty.
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Kromě toho oblékají »ponšo,c vlněný
plášt, jenž tělo velmi zahřívá & před
deštěm chrání; ženy si ještě uvazuji kus
nějaké látky křížem přes prsa, což jmenují
»traigeh,c kolem krku jim visí měděný
řetízek se stříbrnými kuličkami; na tyto
kuličky obětují všechny stříbrné peníze,
jež v obchodu dostanou. Araukaňanka
nosí vždy celé své bohatství s sebou; _
doma i v městě, v neděli i ve všední
den vždy stejně jest vystrojena. Dítě
nenosí ani v náručí jak Evropanky, ani
na ramenách jak Afričanka,nýbrž v plachtě,
již si přiváže na čelo ajež visí na záda.
Ženské si barví tváře červenou barvou,
již dobývají z jistých kořínků.

Araukanové jsou mezi sebou velmi
zdvořilí, muži sebe považují za bratry a
ženy za sestry; dle toho se též pozdra
vují: »Marimari peignec (dobré jitro, bratře)
»Marimari lo moanc (dobré jitro, sestro);
i my jsme je museli tímž způsobem po—
zdravovati. V Chile však již pomalu vy
mírají; hlavní příčinou jest přílišné pití
kořalky, jemuž se velmi lehce oddati
mohou, nebot všechny osady jsou pře—
plněny hospodami. Ženy nepijí tak mnoho

'- jako muži, nemajít' na to pokdy, nebot
musejí všechny polní práce a celou do
mácnost samy obstarávati. Též u Arau
kanů jest mnohoženství zvykem. Dříve
směl náčelník míti sedm žen, teď však
nemají více než dvě nebo tři.

Co se náboženství týče. uznávají tito
divoši nejvyšší bytost, jež celý svět řídí;
kromě boha nejvyššího mají podřízené
bohy, kteříž jim v nouzi :: nemoci po—
máhají. Chrámů nemají, bohům svým
obětují zvířata, ano i lidi; bohům ku cti
vylévají několik kapek kořalky na zemi,
než začnou píti. Kněze nemají, čaroděj
níků a zaklínačů dosti. Misionáři fran

tiškánští již po delší dobu ve vší tichosti
národ divochů na víru katolickou obracejí,
a doufáme, že Hospodin požehná práci
namáhavé. < „Kat. misie.“
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Milo'dary Božského Srdce Páně.
Z Trnavy. Ctení čitatelia »S. B. s. P.<<

majú príležitosti každého mesiaca pre
svedčovat' sa o štedrote &láske Božského
Srdca Pána naproti trpíacemu človečenstvu.
Jedni v bolest'ách telesných, iní v zaleži
tost'ách duševných utíkajú sa k nemu &
i nachádzajů úl*avy a pomocí, ba není
tej potreby, v kterej by to najdobroti
vejšé Srdce nespomohlo. Lež čo ma za
hanbením naplňuje a zarmutek mí sposo—
buje. je to, že
sa krest'ania a
menovite tí,
kterí v nejakej
tísni i spomo
ženia obsáhli.
naproti Bož
skému Srdcu
Pána nevďačne
chovaju a ičo
vykonat? prislu
bíli. na pr. ob
sáhnuté vysly
saní uverejnitť.
to vyplnit? ne
dbanlive ze dňa
na deň odklá
dajú. Do počtu
týchto posled
ných patrím
bohužel i ja,
všetkému iné—
mu čas venu
júc, len prislu
bené uverejne
níe vždy odkla
dajuc. I ja som
bol minuleho
leta postavený vo vel7kejtísni, majuc váčšíu
iednu dlhobu zložit a nemajúc v celém
majetku sotva nekol*ko zlatých. Tu som
sa upenlive utíkal i s domácími mojimi
k Božskému Srdeu Pána na prímluvu
nepoškvrnenej Panny Marie a sv. Josefa,
vykonajúc vac než jednu devatdennu
pobožnost' a v súkromých pobožno:—-.t'ách
i iných prímluvcov nebeských a duše
v očistci vzývujúc. A modlenie a klepanie
naše nebolo oslyšané: našiel som dobro—
dinca, který mi k lehkému zaopatreniu
potrebných peňazí dopomohol. Ked už
záležitost moja v poriadku bola, s ob
lahčeným a vďačným srdcom pospiechal

som do chrámu pod'akovat sa. Avšak pri
slubené uverejnenie deje sa teprv dnes,
dnes, kde s obnovenou duverou utíkam
sa k tomu Božskému Srdcu v podobnej, ale
ešte t'ažšej záležitosti. Lež netratím mysle
a neustanem sa modlit, až vyslyšaný
nebudem. Modlíme sa zase společne, a
jestli nás milé Srdce Pána Ježiša vyslyšat'

I

!

|

|

ráči — co vlastne pevne úfame — vtedy
ct. čitatelov »Školy R. S. P.<<zase s ne

kol'kými rád—
kami navštivím
a jim štedrotu
a dobrotu Bož
skéhoSrdcana
proti nám ozná
mim. Al. Št.

Z Moravy.
JSem diky za—
vázán Božské
mu Srdci Pána
Ježíše a Panně
Marii za vysvo
bození z ne
bezpečí svých
rodičův &sebe.
Jsa povolán ke
stavu vojenské
mu musil jsem
zanechati chu
rávých rodičů
bez pomoci je
diné na mně za
visící. Trampo
tami jsa sevřen
vzal jsem úto
čiště k Panně

. Marii sv.-Ho
stýnské. Rodičům též jsem oznámil, aby
o mne žádali a k Panně Marii s vřelou
modlitbou se utíkali. A skutečně vše se
podařilo; od vojny jsem vysvobozen a
mohu své povinnosti úplné zastatí. K.

Z nákelské farnosti. Vzdávám srdečné
díky B. Srdci Páně, nejbl. Panně Marii
ajiným svatým za milostivé vyslyšení
v jisté záležitosti, plníc tímto svou po
vinnost, ježto jsem slíbila poděkování své
uveřejniti. když budu vyslyšena. M0.

Z lilemnice. Jistá osoba vzdává ti—
siceré díky nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše
a nejčistšímu Srdci Panny Marie, a sv.
Josefu, a prosí za stálé zdraví.



Ze Frenštátu. Nějvroucnější díky
Božskěmu Srdci Páně a neposkvrněněmu
Srdci Panny Marie a sv. patronům za
pomoc, které se mi v nouzi dostalo po
vykonané devítidenní pobožnosti. Kdo
doufá v Boha, nebude zahanben. V.8.

Z okolí Prahy. 1. Srdečný dík vzdá
váme blah. Panně Marii a sv. Josefa
za vyslyšení našich modliteb. Před ně
kolika lety koupili jsmemalě hospodářství.
Po částech jsme dluh zapravili až na
malou částku,
zapravit. Dřívější hospodář však chtěl
podvodem více ještě dostati. Věc zadaná
k soudu se prodlužovala; mnoho jsme
musili ůtrat platit & bezmála by bylo
přišlo ke dražbě. Blah. Panna Maria a
sv. Josef, k nimž jsme se stále modlili
a jimž jsme slíbili věc tuto ve »Škole
B. S. P.“ uveřejniti, nám v naší nesnázi
pomohli. Věc se k našemu potěšení již
skončila.

2. Moje neteř roznemohla se těžce,
tak že jsem se obávala, že dostane pa
doucí nemoc. V této tísni obrátila jsem
se k sv. Josefu a prosila jej. aby vy

kterou jsme ještě měli :

mohl zdraví mě neteří. Modlitba moje
byla vyslyšena, proto nyní vzdávám díky
sv. Josefu a uveřejňují tuto milosť
v tomto časopise. jak jsem byla učiniti
slibila. dosáhnuli této milostí.

Tyto dvě milosti udělil Bůh mým
příbuzným a známým v mém rodišti u
Prahy.

Od Suchdolu. Musím vyznati. že
jsem několikrát pouze pomocí a přispě
ním neposkvrněné Panny Marie z pa
trných nebezpečí vysvobozen byl. Protož
vroucně díky vzdávám nejsv. Srdci Páně
a neposkvrněné Panně Marii a vybízím
všecky ctitele, hy co nejvroucněji je ctili
a k nim se utíkali. V. T.

Z Čech. „ledna osoba vzdává Bož
skěmu Srdci Pána Ježíše, Panně Marii,
sv. Josefu a sv. Antonínu tisícerě díky
za nalezené ztracené věci. Umínilat' si
to uveřejniti; proto plní přípověd'.

Od Cerveněho Kostelce. Jistá osoba
z Olešnice u Červeného Kostelce děkuje
timto za uzdravení od těžké, každý rok
se vracející nemoci po vykonané pobož
nosti k Pánu Ježíši a Panně Marii. EP.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim & Italie. Na měsíc únor t. r.
bude hlavní město Italie, Řím, pamatovati
dlouho. Mezi dělnictvem italským panuje
dle souhlasných zpráv ještě větší bída

nežli mezi dělnicšvem jiných zemí ; ktomupojí se tam roz vašenost' myslí a vnitřní
politická rozervanosť, jež uchvacuje nej
širší vrstvy obyvatelstva. Jen těmito
okolnostmi můžeme si vysvětliti strašlivé
výjevy, jež udály se ve věčném městě.
Nedostatek práce, jak se zdá. byl vůdcům
vzbouření jenom pláštíkěm pro jiné snahy,
kteréž vyjádřeny byly pokřikem: »At'žije re
voluce tc Vláda nynější nemohla vzbouření
dělnictva zabrániti, jakož by to nebyla
mohla učiniti ani jiná vláda. Na jedné
straně jedná se o ohromné na 200.000.000
se páčicí úvěry, na rozmnožení branné
moci, na druhé straně nedostává se vý
živy zbaveněmu dělnictvu sousta chleba.
— V pondělí 11. února učinil sv. Otec

]

l
»Přičiňuji se o to, aby se všemi moc
nostmi dobré styky byly obnoveny. a
doůfám, že zejména nynější vyjednávání
s Ruskem nezůstane bez úspěchu..: Bi
skupové nejsou ještě definitivně jmeno
váni. Zájmy Poláků budou chráněny.

; Narážeje pak na nepokoje v Římě pravil

ve slavné konsistoři allokuci čili promluvu .
velmi důležitou. Mezi'jiným pravil takto:

sv. Otec: »Smělost' a zlé pudy obořují
se na základy občanské společnosti, pro
tože lid už neposlouchá sv. náboženství a
hlasu Kristova. Mir jest nutný. Všickni
národové děsí se hrůz válečných, ale
veliká zbrojení mocností nevzbuzují
blahých naději a náklad na ně jest tak
ohromný, že sama sebou vzniká otázka:
Nebylali by válka lepší než mír za tako
vých okolností. Mír trvalý bude jenom
ten,. který zachován bude pro Krista a
nikoliv mír zbraněmi udržovaný.

Rakousko. V němý pohřížena bol
stojí nad rakví milovaného císařského
syna, korunního prince Rudolfa, velká
rodina rakouských národů, nemohouc
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ani uvěřiti, že pýcha nejjasnějšího moc- ?
náře, naděje národa, ode všech Rakušanů ;
ctěný a milovaný korunní princ, v nej
lepším květu svého věku, v plném roz— :
voji tělesných i
mimo veškero nadání neúprosnou smrtí
sklán v předčasný hrob 30. ledna tohoto
roku. S úctou velikou pohlížejí rakouští
národové ku vznešené císařské rodině.
jíž řízení Boží dotklo se ranou tak bo—?
lestnou. Chápeme bolest: otce nad ztrátou
syna, jenž měl býti ochráncem, vůdcem
a rádcem rakouským národům, cítíme
bolest vznešené mateře nad ztrátou syna,
sdílíme bolest? milující choti nad smrtí
milovaného manžela, litujeme spanileho
dítěte, jež nechapajíc ještě dosahu ztráty
bolestné, oplakává smrt" svého otce.
Rakouští národové vždy živou brali
účast“v událostech šťastných i neblahých
milované své panující rodiny. [ nyníg
ždají k nebesům, aby umírnila bolest“
vznešených trpitelův, aby nám ještě
dlouho zachovala ku blahu naší říše
milovaného otce a císaře! — .liž dlouho
mluví se otom. že vláda chystá pro
rakouské sněmovny osnovu škol
ského zákona. PoslanecDoblhammer
ve schůzi katol.-politického spolku v Riedu
oznámil, že ve školské otázce bude vládou
v brzku důležitý učiněn krok. Vláda
předloží prý panské sněmovně dávno
ohlašovanou předlohu školského zákona.
Že předloha bude dříve projednávána
v panské sněmovně, děje se proto, aby
církevním hodnostářům byla nejdříve
poskytnuta příležitost“k vyslovení mínění
o školské záležitosti. Duch právě
k řes tan s kýschází v Rakousko-Uhersku !
Cekejme lepších časů!

Německo. V pruské sněmovně po
slanecké učinil poslanec Windthorst
návrh, aby řízení náboženského vyučo
vání na obecných školách bylo svěřeno
příslušným náboženským společnostem.

Francie. Zmínili jsme se již často,
že radikálové francouzští by rádi církev
katolickou ve Francii zničili, kdyby se
nemuseli báti nevole a vzpoury lidu
francouzského, který ohromnou většinou
smýšlí a jedná horlivě katolicky. V po

duševních sil náhle,ř

slední době navrhovali radikálové, kdy—
koli se _jednalo o státním rozpočtu, aby
požadavky ministra kultu byly zamítnuty,
aby tedy katolíci sobě své biskupy &
faráře vydržovali sami. Moc radikálů
francouzských byla však na štěstí vždy
menší a slabší nežli jejich vůle.

.lak vidno, má ve Francii církev
katol. tužší postavení než její nepřátelé.

Rusko. Sv. Otec zvěstuje křesťan
skému světu, že katolíkům v Rusku úlevy
žádoucí se dostane. Ale vedle této zprávy
dovídáme se, že se ve Vatikánu i v Pe
trohradě bere pilně na uváženou, jak
by se dal zjednati nějaký způsob ve
spolného života mezi samou církví ruskou
a mezi sv. Stolicí. Sv. Otec nepřestává
na konkordátu, jenž ve prospěch katolíků
v Rusku docílen, nýbrž snaha jeho jde,
usnadňovati návrat do lůna církve všem,
kdo se od jednoty její během časů byli
odštěpili. Proto slouti bude Lev Xlll.
v dějinách papežem smíru. .

Vzrůst cirkve katolické v Americe.
V roku 1808 byla ve Spoj. Státech jedna
diecése spravovaná jedním arcibiskupem
a 68 kněžími, 88 kostely a 2 semináři.
Dnešního dne po 81 letech má církev
katolická ve Spoj. Státech 81 velkých
diecésí s 13 arcibiskupy. 50 bis-kupy, 8118
kněžími, s 7353 chrámy Páně, s 4250
místnostmi. kdež se konají prozatímní
služby Boží. Seminářů tu jest 32, kolejí
124 a akademií pro dívky asi 550. Ka
tolických sirotčinců ve Spojených Státech
jest 199, v nichž ošetřuje se 21.358 sirotků.
Roku 1784. bylo ve Spojených Státech
24.500 kalolíků, dnes po 81 letech jest
jich 8,158.(i76. — Nejvíce katolického
obyvatelstva má arcidiecése New-York,
totiž 800.000 hlav. Zapustila tudíž sv.
matka církev ve Spojených Státech hlu
boko své kořeny; zajisté jest tu viděti
zřejmě ochranu Boží, jakéž se těší církev
sv.. nebo v 80 letech takového díla by
se nikdy nedopracovaly síly lidské samy
o sobě. Mohou býti katolíci hrdi na toto
mohutnění stromu církve svaté, již za—
jisté vroucím srdcem přejí crescat et
proficiat in dies, t. j.: at“ vzrůstá a pro—
spívá den ze dne!
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V měsíci březnu modleme se za oběti smyslnosti.

Čtvrtá kniha proroka Daniele vypravuje o králi babylonském, že »byl
upokojený v domě svém a kvetoucí v paláci svémx Že pak povyšoval se a že
velikost“ jeho vzrostla a došla až k nebi a panování jeho až do končin země,
musilslyšetistrašlivýsoudPáně: »Vyvrhnou tě z lidí a s hovady a zvířaty
bude bydlení tvé a senojako vůl jísti budeš a rosou nebeskou
smáčín budeš: sedm také časů promění se nad tebou. dokud bys
nepoznal, že panuje Nejvyšší nad královstvím lidským. a že
komužkoli bude chtíti, dává je.: (Dan. 4. 22.) Za takové oběti pýchy
modlili jsme se minulého měsíce. Přirozeným způsobem pochází z pýchy smyslnost.
Jako se duše člověka vzbouří proti Bohu. tak zase tělo člověka vzbouří se proti
duši, že pak člověk bez Boha stává se obětí nejhorších náruživostí. »A člověk,
když ve cti'byl, nesrozuměl i přirovnan jest hovadům nemoudrým
a učiněn jest podoben jim.: (Žalm48.)

Co tu žalmista Páně vyjádřil. nikdy snad se nesplnilo tak, jako za našich
časů. Časové naši vystavili prapor s heslem: »Smyslnosť.: Obětí hříšné smyslnosti
jest nesmírný počet a přibývá jich každodenně. Velmi případně vyjadřuje se svatý
Otec Lev XIII. v okružním listu svém, řka: »Příliš vhodným naší době zdá se
býti vyrčení apoštola .lana: Všecko, co na světě jest, jest žádost“ těla, žád0st' očí
a pýcha života.: Či neshání se téměř všickni jen po radostech a rozkoších, jež
lahodí tělu? Neshání se lidé po slávě &bohatství. ati již spravedlivě či nespravedlivě?
Nevypínáli se jeden nade druhého? Zdali nyní odporují lidé pokušiteli ďáblu jako
Spasitel náš na poušti? Mnohým zachtívá se chleba ——požitků; mnohým přílišná
důvěra v sebe. aby se vydali v nebezpečenství; mnohým opět království světa a
sláva jejich, tak že bez rozpaků klaní se ďáblu, ač psáno jest: »Jedinému Bohu
se klaněti a jemu samému sloužiti budešlc Tažemelise po příčinětéto
nynější zkaženosti lidské. tedy jest nám vyznati, že jsou to frivolná, rozpustila
představení v divadlech, kde hříšná rozkoš a jiné nešlechetnosti na odiv se staví;
jsou to špatné, nevěreckě knihy a noviny, kteréž si ze ctnosti posměch tropí,
za to však hřích a nešlechetnost' až do nebe vychvalují. Mimo to považme ty
rozmanité nestoudné zábavy, zbytečné šperkování a až směšnou módu, tak že lze
říci: »Pohanský život, pohanské mravy do života znova se deroulc Již mládež
naše, z počátku nevinná, dosáhnuvši mladických let nakažena a svedena bývá
pohanským duchem a odcizuje se Kristu. Nelze pochOpiti, jak jen možno lidem
při takové tísni, jaká svírá veškeré vrstvy naše, hledati uspokojení jen ve hříšných
rozkoších! Místo aby hledali lidé útěchu a pravé štěstí v Bohu a učení Kristovu,
dychtí a shání se po jedovatém pokrmu světa, otravujícím tělo i duši.

Může Pán Bůh patřili lhostejně na nešlechetnosti lidu svého? Což neznáme
výrok Páně, jenž se týká i nynějšíhosvěta: JKonec všelikého těla přišel
přede mne; naplněna—jest země nepravosti od nich a já je zkazim
se zemře (l.Mojž.6.) Což nevolá prorok Ezechiel, připomínaje trest bohaprázdných
měst,jež HospodinBůhohněmasírou zničil; praví: »Aj, tatotf byla nepravosť
Sodomy sestry tvé, pýcha, sytost“ chleba &hojnosti a prázdnosť
její a dcer jejich.: (Ezech.16. 49.)

Otěch ubohých obětí smyslnosti hříšné! Mysl jejich jest zaslepena. Výpary
nemravného života zahalují rozum jejich, tak že »chodí jako slepí, nehot'
Hospodinu zhřešili.: (Sofon.1. 17.) Zavládlarozkoš, oheň žádostivosti vzplanul,
vzneslo se mračno, jež zatemňuje slunce, tak že je lidé'nevidí ; noc, čirá noc
zatemňuje mysl lidu. Znal je již sv. Pavel, neboť napsal k Efesským takto: »Toto
pravím a Osvědčuji v Pánu, abyste již nechodili, jakož i pohané chodí v marnosti
smyslusvého,majíce zatemněný rozum temností, odcizeni jsouce
od života Božího skrze nevědomost, kteráž jest v nich, pro slepotu
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srdce jejich, kteřížto zoufavše sobě, vydali se v nestydatost“,
v páchání všeliké nečistoty slakolností.<(Efes.4.17.)

A což srdce takových lidí? Kde nalezneme odhodlanost, kde jemnocitnosr,
kde zápal pro dobrou věc, kde zbožnost, lásku křesťanskou & šlechetnosť?
»Učiněna jest nocgv té prochazeti se budou všecka zvířata lesní.;a
(Žalm 103.) Jak zviklána jest vůle smyslných lidí! Marně bychom hledali u takovych
pevny karakter, pracovitost, setrvání v boji, obětivost! Vůle jejich musí poslouchati
smyslnosti; kam tato tíhne, tam vůle musí jako otrokyně. Dříve ukrutností jest
vůle náchylná, neznajíc ani citu, ani milosrdenství. Lidé smyslní brojí proti Bohu
a jeho svaté vůli, proti církvi, nenávidí jméno křesťana, protože všecko to jim
překáží ve smyslnosti jejich.

Ach, nejsv. Srdce Páně musí se rmoutiti nad lidem, pro který až do
poslední krůpěje vykrvácelo na kříži! Ono jest lékem, ktery jediné může uzdraviti
nemocné lidstvo a pohnouti je, aby hledalo spásy své v zapíraní sebe, v modlitbě
všeobecné, v častějším sv. přijímání, v čistotě a lásce Boží. Sebezapírání
budiž první obětí každého křesťana, by smyslnostpotlačoval.vůli svou
vůli Boží podroboval. Modlitba vroucná přidruž se, nebot?jest jí nad míru
potřebí, vyprositi si milost“Boží, aby všem svůdníkům duše odolala. Sv. p řijímání
budiž révou, plodící mládence a panny; budiž semenem rady, čistoty, spojením
duše naší s Ježíšem Kristem, jenž proto přichází k nám adavá se nám za pokrm,
aby hříchy těla udusil. (Sv. Augustin.)

Láska Boží, která dle sv. Tomáše Akvinského jest obzvláštní příčinou
čistoty, nechat: vypudí ze srdce lidu všelikou lásku a smyslnost hříšnou. Duše, jež
oddělila se od těla Kristova, voda tekoucí z boku jeho, krev proudící ze Srdce
jeho, svědkové jsou největší lásky jeho k nám. (Sv. Tomáš.)

Modleme se tedy za oběti smyslnosti a žádostivosti hříšné, aby poznaly
pravou cestu sebezapírání, vroucné modlitby a lásky Boží, vedoucí nás k lásky
plnému Srdci Ježíšovu!

M 0 d l e m e s e: ,
O Ježíši! Skrze nepOskvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za oběti hříšné smyslnosti, aby nalezly
v Tobě, ó Ježíši, příkladě čistoty a obětivosti, milostí síly k odpírání všemu
zlému. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou s.vlast?naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Skrze kříž &uMuČenÍ sva—.Vešel. SpaslteL sVěta Do Věčného
kráLoVstVÍ sveho!

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Při pohledu na svatý kříž.

Kdo vida svatý Kristův kříž, A kdy, jsa. žízní utrápen,
by necítil s ním bolu tíž, promluvil slovo: „Žizniml“ jen:

již za. nás nesl Spasitel, ukázal, že chce duši tvou,
když na bolestnem dřevě pnčl? by dal jí bláhu povčkou.

Slov sedm s kříže promlunvil, Kdy po páté zní volání>
by v paměť nám i srdce vlil, to nemluvil hlas zoufání,

jak křesťanu jest umírat-', jen velký výron bolu byl,
se s toho světa. ubírat'. kdy řekč „Proč jsi mne opustili“

A prvé, jež nám zanechal, .'\ slovo šesté, když už zřcl,
že příklad lásky k bližním dal: že konec žití nadešel,

„Ach, odpusť, Otče, ()dpuslf,“ dí, tu „Dokonánol“ prorolal,
„neboť, co činí, nevědí.“ by vykoupení důkaz dal.

.=\ druhé proucs' k lotrovi, A sedmé, kdy již duši svou
kdy ten jej vroucně osloví; vypouštěl na smrt“ žemdlcnou,

to promluvil Pán k těše _nám, dí, s světem kdy se loučí tím:

že můž' ihříšník v ráje chrám. i „'l'i duši, Otče, poroučím.“

Třetím pak k vdovám, sirotkům 'To sedm slov, jež proncs' Pán,
dal mluvít' Pán svým siným rtům: kdy na. kříži měl bolu stan;

„Hle, syn tvůj, hle, i matka tvá“ — i těch vzpomeň každý, kdo tu jdeš,
že v nebi sirý matku má. , a v zármutku svém okřcjcš.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 83 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

Rozjímání, Ježíš započal běh svého vezdejšího živola
() b c t o v n 0 st' S rd (:e .J'ež í s o v a. & SVůlúřad vykupitelský. Slyšme, jakými

Srdce Ježíšovo obětuje se: 1. ochotně, 2. SlOVYdleSV-Pavla mluvíkOLcinebeskému,
docela, 3. ustavičně. vcházeje na svět: »Obétí &darů nechtel

Předně záleží při obětí na tom, aby jsi; ale telo způsobil jsi mi . .. Tehdy
s ochotností přinesena byla. 'l'ím také řekl jsem: Aj jdu; na počátku knihy

7
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psano jest o mně: Abych činil, Bože,
vůli tvouw (Žid. 10.)

Abychom porozuměli, jak veliko
myslně Srdce Ježíšovo jednalo, sebe
obétujíc, dostačí podotknouti, že Ježíš
dobře znal celý dosah i celý obsah obeti,
že všecky její nasledky zřetelně spatřoval,

čekají: on odhodlán jest ke všem a pod
voluje se jím ochotně.

O jak důležito jest, s velikomyslností
službu Boží nastoupiti a jí hned na po
čátku docela se oddati! Nešt'astné ony =
nesmělé a vlažné duše, které se jakoby
hadají s milosti a jí jen dovolují, aby
co nejméně'působení na ně mela! Nelze
ani pověděti, o jak vzácné poklady duše

a přece ani na okamžik neodkladal ani
nevahaL

První tento krok, jejž na dráze
Í života svého učinil, dostačuje již opravdu,

nesmírných zásluh sobe získati; nebot“
jediným úkonem tímto prohlašuje se
ochotným ke všem obětem, jake na nej

'\A\\'

ff

takové se olupují, jaké hoře a žaloslí si .
připravují, jak Boha urážejí a jaké ne—
překročitelná překážky v cestu kladou
svému zdokonalení!

Tý, duše moje, dobře se zpytuj, ne—
přinaležíšli snad k ubohým duším, jež
tak trudně sténají pod břemenem své
lenosti a svého nepokojneho svědomí!
Kdyby tomu snad bylo tak, hledej v Srdci
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Ježíšově lék proti své vlažnosti, a začni
&nejdůležitější. Co božský Vykupitel řekl,Bohu opravdově sloužiti.

2. Rozjímejme nyní, v čem pozů
stává oběť, v níž Ježíš sebe sama při—

vcházeje na svět,

náší.Onobětuje se celý, on všecko
' v náručí své Matky i na kříži: opakujeochotně na sebe přijímá. Onhotov

jest všecko učiniti, všecko dokonati; on
jest hotov všecko trpěti a snášeti. Dlouhou
a namahavou cestu utrpení, práci a
pokoření, jež na něho čekaly, jasně a
zřejmě viděl očima svýma. On předvídal
všecko pronásledování, utrhání, pohrdání
a všeliké muky, jakych mu lidé připraví,
jakož i nevděkjejich, nevěru, jejich zlobu
ijejich opovážlivé rouhání. Také znal
všecky ony bolestné rány, jakymiž zraněn
bude až do skonání světa ve svatosti

lasky své. Všíckni tito pramenové utrpení
vtékalí v Srdce jeho. 0 Bože můj, zvolal,
ty způsobil jsi mi tělo, aj, jdu! Obětí
jiných nechceš, ony hněv tvůj usmířiti
nemohou, ani spravedlnosti tvé dosti
učiniti. '

Otče můj, tu jsem: pomstí na mne
hříchy lidu, jsem s tím spokojen. »Hotovo
jest srdce mé, Bože, hotovo jest srdce
mé.: (Zl. 56.)
' Duše křesťanská, tu máš příklad!

Jako Ježíš maš Bohu všecko obětovati,
od něho všecko přijímati, všecko ve,
službě jeho vykonati, z lásky k němu
všecko trpěti. O myslím, bojíš se a nemáš
te' srdnatosti, abys jako Ježíš se oběto—
vala a bez výhrady všecko na sebe
vzala! 'Čeho však se bojíš? Bude Bůh
\od tebe více žádati, než mu vlastně dáti
máš? Sešle na tebe těžší kříž, než unésti _
můžeš? Jistě ne. Protož rci s Ježíšem:

»Aj, Pane, jdu. Bože můj, hotovo jest
srdce méx O kéž bych se ti na ten.
způsob zalíbiti a povrženou tvou lasku
poněkud potěšiti mohla!

3. Ale to ještě není všecko. Srdce

krok na cestě obětovnosti, a to, krok

tot“ opětoval téměř
v každém okamžiku svého vezdejšího
života. Řekl to ve chrámě, opakoval to

to napořád v nejsv. Svátosti. Ustavičně
choval mysl tu obětovnou, s jakouž sebe
celého obětoval, a ke všemu hotovým
se ukazoval, aniž by si čeho vyhražoval,
a ve stavu takovém také jej ustavičně
vidíme na oltářích. Avšak, můj Bože,
jak málo následovníků takovéto odevzda—
nosti sebe sama nalézá božský Spasitel!
Jak malo jest duší, jež by se Bohu,
když je zve, obětovaly; ještě méně
těch, jež docela by se oddaly jemu, a
jak docela pořídku jest těch, které obě—
tovavše ten dar svůj, jej nikdy
již zpět by nebraly; jak pořídkui
těch, kteréž v každém okamžiku života, za
poměrů nejtěžších, uprostřed zkoušek i
v postaveních, kdež osvědčiti by se měla
právě obětovnost', mají srdce zvolati:
Můj Bože, tu jsem; aj, jdu, Bože můj,
vezmi a přijmi, všecko jest tvoje. Uložíž
mi, sešliž na mne, cokoli chceš, nalož
se mnou, jak se tobě líbí. Já jsem
spokojena, chci toliko, co ty chceš, chci
všecko, co chceš ty.

.lest takové smýšlení tvé? Brokaž
je tedy i skutkem, nebot ode dneška
bucieš k tomu míti příležitost — chovej
v srdci svém mysl opravdu obětovnou
-— všecko rád přijímej. Hle, jak mlady
ještě jest Ježíš, a přece již velikomyslny!
On jest tu pro tebe . .. nechtěl bys ho
uásledovati? Ano, můj milování nej—
hodnější Pane a Mistře, já chci: Přijmi
mne, já jsem tvůj!

Čtení. Z „Následování Krista. Pána.“
(Kniha III. Hlava 37.)

(Příště dále.)
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(Část: další.)

© rotož začni i ty, milý křest'ane, i
Š již jednou doopravdy pracovati

- na očistění duše tvé, a každým
dnem budeš se blížili k cíli. Především

hled' jako sv. Terezie chyby své poznáti
(neboť věř, že mnohé i dosti nábožné
duše v ohledu tom se klamou, majíce
sebe za mnohem čistější a dokonalejší,
nežli vskutku před Bohem jsou), pak jich
srdečně lituj a vzbud' lítost alespoň jednou
denně při večerním zpytování svědomí.
Zrána pak učiň pevné a určitě předse
vzetí, že se chceš té neb oné chyby ze
všech sil vystříhati; odporuč ji také dů
věrně nejsv. Srdci Ježíšovu a nejčistšímu
Srdci Marie Panny, a — podle příkladu
sv. Terezie — i sv. Josefu, pěstounu
Páně. Pak se dej s chutí do svého díla;
upadnešli však zase do své staré chyby,
neztrácej hned mysli, ale s pomocí Boží
vstaň ihned od pádu svého, lituj a doufej;
co se ti nepodařilo dnes, podaří se ti
zítra, a co nedokážeš snad ani zítra,
poštěstí se ti zajisté jindy, neustanešli
v hOI'lÍVOSti a v' boji svém. Neboť _Ten,
jenž tě povolal k lásce své a jenž všecko

znati můžeš, milý čtenáři,—z papežské
bully, kterouž za svatou prohlášena byla.
Papež Řehoř Xlll. přirovnává sv. Terezii
oné Deboře, skrze niž národ israelský
od záhuby spasen byl, a upraví: »l
v našich dnech učinil Bůh velikě spasení
lidu skrze ženu; nebot vzbudil v církvi
svě jako druhou Deboru Terezii pannu,
kteráž u vítězném boji překonavši tělo
své ustavičným panenstvím, svět pak

Í obdivuhodnou pokorou a nástrahy d'á bla

zlé nenávidí, jest věrný Bůh! On tě, jak :
sv. apoštol ujišťuje, nenechá pokoušeti
nad síly tvé, nýbrž v pokušení dá i zdaru
a pomoci, abys konečně všechno pře
konati a jako vítěz setrvati mohl. —
Tak, milý příteli, účinkuje se spolu s mi
lostí Boží!

Avšak s vymýtěním chyb svých ne
směla se Terezie ještě spokojiti. Pustý
les není ještě rozkošnou zahradou, vy
sekáli se odtud trní a křoví. A láska

pravá, jak jsme svrchu slyšeli, vyžaduje
podobnost“ smiláčkem. Musilase tedy
Terezie snažiti, aby miláčku svému,
Ježíši Kristu, co nejpodobnější se stala,
a sice tím, aby ctnosti jeho si přisvojila.

Jakého stupně podoby této dosáhla, po

četnými a převelkými ctnostmi, velikostí
pak ducha vynikajic nad slabost pohlavi
svého a k vyšším věcem nesouc
opásala silou bedra svá, posilnila rámě
a vedla voje statečných, aby za dům
Boha Hospodina a za svatý zákon jeho
duchovními zbraněmi bojovalix Sv. Otec
chválí pak dále obzvláštní jeji ctnosti,
zejména podivuhodnou víru a živou na
ději, její serafickou lásku k Bohu a účin
livou lásku k bližnímu, její bezvýminečnou
poslušnost a chudobu, čistotu, pokoru,
trpělivost“ a lásku k utrpení. Ale příliš
daleko by mne vedlo, kdybych uvésti
chtěl ze života jejího důkazy -o všech
ctnostech, 7. nichž každou hrdinsky ko

nala. A? k čemu bych se také o tom
rozepisoval? Abys, milý čtenáři, dospěl
k onomu stupni ctností, jakýž Bůh od
tebe žádá jako důkaz tvé lásky k němu,
k tomu zdá se mi býti užitečnější, ukážili
ti prostě p rostře dky, jichž sv. Terezie
u zdokonalování sebe užívala. Budešli ji

v užívání těchto prostředků následovati,
pak nepochybuji, že se staneš Spasiteli
svému podobným a budeš jej milovati
tak, jak on si toho od tebe žádá.

První prostředek, jehož Terezie'pilně
užívala, byl častý pohled na hož
ského Spasitele. Kterakjinak také
by jej byla mohla napodobiti, kdyby se

se

jeho obraz ustavičně nevznášel před její



„3.9.1

duší '? Avšak nedomnívej se, milý čtenáři,
že to bylo lehkou věcí vycvičili se
v ustavičném nazírání a pozorování tohoto
vzoru! Ovšem v pozdějších letech půso—
bilo jí časté prodlévání u Spasitele la
kovýeh sladkostí. že nejednou jej prosila,
by jí je až pro nebe uschoval; ale z po
čátku stalo ji to mnoho práce a pře
mahání. Bylo by jí zajisté větší dělalo
zábavu tráviti celé hodiny mai-nými roz
mluvami,návštěvami a přijímáním návštěv
jiných; ale Pán jí záhy ukazal, kam po
dobné krátochvíle vedou. Mimo jiné
ukázal jí ono místo v pekle, kamž byla
v nebezpečí přijíti, kdyby se nebyla úplně
oněch roztržitostí zřekla. Skrze zpověd—
níky její a jiné osoby osvícené dal jí
Pán věděti, že se musí cvičiti v roz
jímání o jeho životě a božských
jeho tajemstvích; jen tak že se mu bude

té chvíle 'neminul ani den, kde by nebyla
(at' ji to těšilo nebo ne) po několik hodin

pilně pozorovala bud' jeho pokoru v ži—
votě, buď zase trpělivostí, jižlo v utrpení
svém ukázal, buď jeho moc vše pře
konávající, bud' jeho dobrotu nebo zase
jeho věrnou a laskavou péči o lidí.
% nazírání toho roznítila se plamennou
touhou jeho pokoru, trpělivost. poslušnost.
horlivostí pro spásu duší a všecky ostatní

jiné pak cítila obzvláštní náklonnost?k roz
jímání o opuštěnosti a truchlivé sklíče
nosti Spasitelově na hoře Olivetské se
modlícího Píšcr o tom sama

Pánu Bohu poroučela, myslila jsem na
toto tajemství modlitby Páně v zahradě
Getsemanské, pokud jsem neusnula. To
jsem si navykla již dříve. nežli jsem do
řehole vstoupila, poněvadž se mi řeklo,
že tím lze mnoho odpustků získati, a dle
mého náhledu získala jsem skutecne mo
dlitbou tou mnoho, aniž bych byla vě—
děla.<<Sjakou vroucností Terezie svému
rozjímání se oddávala, _jevil všecek její
zevnějšek. Stávalotš se často, že při takové
vnitřní modlitbě její tvář zaplála takovým

, ohněm, že až záře od ní vycházela. A
jak veliká byla při té modlitbě touha
její, aby již Kristu Pánu co nejdokonaleji
se podobala, můžeš, milý čtenáři, po
souditi z toho, že s povolením svého
zpovědníka se zavázala slibem, činiti ve

. všech věcech jen to, co by Spasiteli mi
f lejším býti uznala. A s jakou věrností

podobati a také líbiti. Terezie tedy ne- '
meškala a s chutí se dala do práce. Od 

plnila slib ten! Svého Spasitele následo
vala v poslušnosti tou měrou, že
netoliko všechny zevnější skutkykonala
přísně podle vůle představených svých.
nýbrž i své myšlení a přání jim podro
bovala. Následovala Spasitele svého
v chudobě, tak že jen prací rukou
svých chtěla živu býti, a shlédlali na
některé sestře horší šat nad svůj, ihned
si jej vyměnila, a když nadešla v domě
nouze i v nejnutnějších věcech, mívala

, z toho obzvláštní radost. Dále následo
ctnosti na sobě nápctlobiti. Nade všecko '=

takto : :

»Tam v tiché samotě připojila jsem se :
k němu, pozomvala jeho pot a smrtelnou
úzkost, již zde zakoušel, a přála jsem
si, pakliže možno, bych směla mu setříti
s čela hořký a krvavý pot; ale vzpomněla
jsem, že se toho nesmím odvážili, po- ;
něvadž mi ihned přišly na paměť moje '
těžké hříchy. Tak po dlouhá léta skoro
každé noci, když jsem se před spaním

vala Spasitele svého v čistotě měrou
takovou, že, jak praví bulla svatořečení
jejího, netoliko svému slibu již v letech
dětství učiněnému: zachovati čistotu

panenskou, až do své smrti věrně do
stála, ale také skutečně dokonalou, ne—
porušenou, andělskou čistotu těla i srdce
svého zachovala!

Ale na tom nebylo dosti. C0 zatím
Terezie upírala stále oči své na božského
Mistra svého, zaslechla v duši z úst jeho
tato slova: »Kdo chceš za mnou přijíti,
zapři sebe samalc A toto zapírání
sama sebe byl druhý prostředek,jehož
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bez přestání užívala, by Spasiteli svému
podobnou byla. Ty bys se, milý čtenáři,
snad polekal a zhrozil, kdybych ti měl
vyprávěti o neslýchané přísnosti, s jakouž
po celý svůj život se svým tělem, již
beztoho stálými nemocemi utýraným, na—
kládala, avšak pominu vypravování to
zvláště z té příčiny, že, ačkoli s jedné
strany je zcela příslušné, aby učenik
Mistra trnim korunovaného tělo své ne

rozmazlil, ačkoli vůbec nutno jest tělo
karati a krotiti, aby zůstalo duchu podro
beno: nicméně s druhé strany všecka
zevnější přísnost?málo prospěje bez vnitř
ního mrtvení, t. j. potlačování srdce,
vlastní vůle a soudu svého. Oba způsoby &
sebezapírání jsou sice potřebny, chceli
člověk Kristu Ježíši se podobati, přece
však vnitřní mrtvení nutnější jest nežli
zevnější. Ano, co praví sv. Rehoř 0 po
slušnosti, lze říci i o zapírání sebe, po
něvadž poslušnost! není nic jiného, nežli
dokonalé zapření sebe. Sv. Řehoř píše:
»Poslušnost' jest jediná ctnost, která
všecky ostatní ctnosti člověku vštípí a
vštípené zachová. a proto vším právem
přednost má před oběti zápalnou; nebot“
při této obětuje se cizé maso, poslušnosti
však obětuje, t. j..mrtví se vlastní vůle.a

A jak obdivuhodně konala Terezie
toto zapírání sebe! Ačkoliv ji Pán světlem
shůry osvěcoval, nechtěla přece ani ve
svých vlastních záležitostech ničeho pod
niknouti bez rady a beze schválení svých
představených a svého zpovědnika. Ano,
Terezie šla dále! Staloli se, že jí duchovní
vůdcové nařizovali pravý opak toho, co

pak se zdá, ctihodná sestro, že byste
neměla jíti do Madridu. ale spíše do
Sevilly.: Terezie ani slova nenamitajic
vzala s sebou potřebné sestry a vydala
se ihned do Sevilly. Udiven nad tímto
zapřením vlastniho úsudku, tázal se dru
hého dne týž představený Terezie: »Jak
pak můžete, ctihodná sestro, tak zřejmě
jednati na odpor nařízení Božímu a po
slouchati mínění mého, bludu podrobe
ného ?e Terezie odpověděla: »Velebný
otče, ani toto zjevení, ani všechna předešlá
neujišt'ují mne o vůli Boží tak bezpečně,
jako to, co mi od představených na
řízeno; nebot“ v poslušnosti nemůže býti
ani mýlky, ani klamu; ne tak u zjevení
nadpřirozených !: A hle, když na rozkaz
onoho kněze odebrala se na modlitbu,
aby se otázala Spasitele, jednalali dobře,
odpověděl ji: »Dobře jsi učinila. že jsi
poslechla; založení kláštera v Madridu
chci tím více žehnati.<<

Ať byla Terezii nějaká věc sebe
dražší amilejší na světě, jedinký rozkaz
představených postačil a již se jí zřekla.
Sotva že jí řekl kdysi zpovědník, aby
knihu o »písni Šalomounově,< již byla
sepsala, raději spálila ——a již byla kniha
v ohni! Ajak ochotna. byla sjedné strany
zříci se všeho, co srdci jejímu radost“
působilo, tak zase s druhé strany sobě
volila a bedlivě vyhledávala všecko, co
přirozenosti její hodně bylo odporné.
Jsouc povahy tiché a k mírnosti na—
kloněné, bylo jí nemalou těžkostí jiným
rozkazovati a ještě obtížnější důtky jim

jí vyšším zjevením uloženo bylo, upo
slechla rozkazů jejich, jakoby se jí žádného ?
zjevení nebylo "dostalo. Stůj zde jen jeden
příklad. Jsouc jednoho dne pohřížena
v modlitbu, obdržela božským vnuknutim
rozkaz, aby se odebrala do Madridu a
tam klášter svého řádu založila. Když
pak rozkaz ten vyjevila svému před
s'ůavenému knězi, odpověděl tento: »Mně

udělovati. Když však řízením Božím byla
za převorku povolána a jí uloženo,pro
vésti obnovu celého řádu jejího, musila
se i k přísnosti odhodlati a činila to
vždy, kdy toho potřeba kázala. Jsouc
v pokoře a poníženosti své sama láska
ku všem, byla rovněž podivuhodná i
svou přísnosti a neohrožeností, kdy se
jednalo o hedlivé zachovávání řehole a
opříti se nějakým přestupkům proti ní.



Jistého mladého pána, který si u ní stě
žoval na jakousi novotu od ní v řádu
zavedenou, odbyla Terezie, jinak skromná.
takovým způsobem, že zůstal jak omráčen
a odeházeje pravil k soudruhu svému:
»S Terezií nejsou žádné žertyla

Co jest člověku přirozenější ho nad to.
nežli hájiti právo své a proti křivdám se
brániti? Ale ani toho nečinila Terezie.

Jen tenkráte, kdy toho požadovala čest" !
Boží & spása duší, promluvila slovo na .
obhájení a ospravedlnění své; jinak držela
se své zásady: mlčeti, trpěti a těm, kteří
ji ukřivdili, dobrým odpláceti. Též jí
bývalo k nemalé radosti, když odstrčena,
hanou a opovrženim obsypána byla.
Upadnuvši v Seville na falešné svědectví
do velké pomluvy, řekla: »Díky Bohu, že
jsem zde za takovou poznána, jakou
vskutku jsem; jinde jsou všickni na
omylu a považují mne za to, co se o
mně domýšlí, zde pak za to, čím sku—
tečně „jsem.a

Jakožto poslední a nejlepší důkaz
jejího sebezapírání sloužiž zde její mo
dlitba, kterouž po mnoho.!et k Pánu
Bohu konala. Ustavičně prosila, by jí
Bůh popřál té milosti, aby po celý svůj
vezdejší život nezakoušela ničeho jiného,
nežli trampoty, soužení a protivenství,
ale žádné útěchy & radosti!

Vedle těchto dvou prostředků —
rozjímání o Spasiteli a zapírání sebe —
užívala Terezie ještě i třetího k většímu
rozníeení božské lásky. A ty, milý čte—
náři, odhodlalli jsi se následovati ji v uží— „
vání prostředků prvých, následuj jii
v tomto třetím a buď jist, že v krátce
budeš milovati Pána Boha z celého
srdce svého! A jaký jest tento pro
středek? Terezie přistupovala často a
shodnou přípravouke sv. přijímání.

.193. _

dala, nebot“ poslušnost jí byla nade
všecko. Nebyloli však toho vcestě, při—
stupovala Terezie na radu nejučenějších
mužův a se schválením svých zpověd
níkův asi po 23 roků ——každodenně ke
stolu Páně. Avšak ona nepřijímala toliko
svátost, nýbrž činila vše, aby toto spo
jení se s Kristem přinášelo jí nejplod
nějšího ovoce. Její víra a pokora, sjakou
se k Panu svému blížila, bývala tak
veliká, že, jak se sama přiznala, mnohdy
vlasy jí vzhůru vstávaly při pomyšlení
na velebnost' Páně a na vlastní její
nicotu. () lásce, s jakouž sluší Spasitele
přijímati apři božském hosti trvati, píše
'_l_'ereziesvým duchovním dcerám takto:

Ovšem, když ji bud' pokyn s hůry nebo *
rozkaz představených zdržOval od stolu
I'áně, vždy uposlechla, aniž by proto
nějaký zármutek anebo starost? na jevo !

»Host? nebeský rád se odměňuje za pří—
střeší, kde byl dobře přijat a pohostěn.
() zůstavejte Ledy rády u něho a ne
obmeškejte nejvhodnější k tomu pří
ležitost, jakouž jest hodinka po svatém
přijímání, ale hled'te co nejdůvěrněji se
k němu míti a tak co nejvíce si vy
získati; nebot" to jest pro duši veliké
dobro a vy tím prokážete laskavému
Ježíši spolu velikou a příjemnou službu,
zůstaneteli po sv. přijímání co nejdéle
při něm a s ním ve společnosti. Nechte
si tedy na tom co nejvíce záležeti, abyste
výhody této nepozbyly, a jestliže po
slušnost? vás jinam nevolá, nechte duši
svou co nejdéle u Pána; vždyt on jest
nejlepší učitel & Mistr váš, on s vámi
bude rozmlouvati, on vás bude učiti.
třeba byste snad i někdy vše nechápaly.
Tot zajisté doba nejpříhodnější, kde nás
Mistr nebeský vyučovati může, zde tedy
máme, 'zapomenuvše na ostatní život,
jen jemu naslouchati a nohy mu za to
líbati, že nás učili chce; zde jej mámei
prosili, aby se od nás již nevzdalovalx
(Naučení'tato, jež jiným dávala, Terezie
sama především plnila)

Pečlivým užíváním těchto třech na
značených prostředků roznítil se v Terezii
_onen mocný oheň lásky, jenž celé srdce
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její strávil a jí k nejvyššímu stupni do
konalosti pohádal. Nebotťz této její lásky
k Ježíši prýštila se ona nevyrovnatelná
ryzost“ úmyslů _při veškerých pracech,
tak že ve všem, cokoli poěínala nebo
trpěla. jedině & výhradně jen ěestt Boží
vyhledávala. Z této lásky k Ježíši po
cházela její neuhasitelna touha po spáse
bližního svého, jehož aby od věčné zkázy
_zachránila, ráda by byla všecky útrapy
“. strasti na se vzala, jakož si jen lze ?
pomysliti. % lásky k Ježíši Kristu po—
cházel také onen svatý klid, ona veselost
.ducha, již nic na světě nebylo s to
zkaliti, jelikož duch její proto právě, že ;
tak Vroucně Boha miloval, i v tom nalézal
štěstí a blaženost, mohlli pro něho trpěli.
A tato planoucí, seratinská láska to byla,
kteráž 'l'erezii jako na křídlech vždy výš ?,
a výše unášela, tak že stoupala od ctnosti
ke ctnosti, od dokonalosti k dokonalosti,
až nadešla blažená chvíle,“kdy dokonavši

běh svůj odešla odtud, aby odpočinula
na sladkém Srdci .ležíšovn, kteréž tam
milovati může beze strachu a bázně o

ztrátu jeho, po celou věčnost? a od něhož
vodměnu za její lásku zde na zemi teď
na věky věkův jest. milována a celým
proudem blaženosti naplněna, jehožto
pramenem nevyčerpatelným jest právě
nejsv. Srdce Páně!

Nuže, .milý čtenáři, chceš i ty jeden
kráte v nebesích s Terezií požívati ne—
výslovné blaženosti? O budeš zajisté
požívati, budešli milovati Boha a Spasitele
sveho z celé duše své, z celého srdce
svého, ze vší síly své a ze vší mysli
své! Jinak — nikoli! Neboť pamatuj si
dobře, že do nebo jen jedna cesta, a to
je __ cesta lásky buď v nevinnosti
nebo v kajicnosti. !

A nyní rozvaž si ještě jednou vážné
. , . .a hrozneslovo: ».len láskou —jinak

ni k ol il.—x (Příště_ dáte.)

Srdce Páně v nejsvětější Svátosti oltářní.

ý? pět nastává nám přesvaté. památka

Š,' poslední večeře Páně, při níž
%- Krístus Pán tak krásným, tak
něžným a zázračným způsobem na jevo
dal lasku Srdce svého k nám. Bylo to
v předvečer utrpení a přehořké smrti,
kdy všemohoucím slovem svým proměnil
přesný chléb ve svaté tělo své a víno
v drahou krev svou, kdy sama sebe
odevzdal apoštolům jako záruku božské

lásky svéazároveň jako záruku budou- ,
cího s ním v nebi panování. O kdo by
si nepřál, rozjímaje o poslední večeři
Kristově, kdo by si nepřál
srdce, býti přítomnu tehdy a seděti
s Kristem za stolem? Kdo by si nepřál,
hleděti tehdy v tu milou, otcovskou tvář

z celeho "

z rukou Páně tehdy přijmouti přesvaté
jeho tělo a drahou krev, jak to milosti
svatí apoštolé účastni byli? Ovšem, za
létá mysl v tu dálnou zem židovskou.
ovšem bychom rádi navštívili večeřadlo
& viděli v něm to svaté shromáždění,
avšak není možno a není také třeba.

Veěeřadlem tím jest každý naš chrám
katolický, od nejnádhernějšího a největšího
domu sv.-Peterského v Římě až do nej
chudšího &nejmenšího kostelíC—kaveského.
nebot“ v každém z nich opakuje se onen
převeliký zázrak lásky a dobroty Páně,
v každém opakuje se poslední večeře
Spasitelova, a to při oběti mše svaté.
A jako Kristus Pan tehdy viditelně s apo—
štoly hovořil, jako tehdy viditelně s nimi

Spasitelovu, z níž jen láska, jen starost , seděl a lásku Srdce svého jim zjevoval,
o učeníky své zářila? Kdo by si nepřál„l tak i s námi hovoří tentýž Pan, tak i
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nám zjevuje horoueí lasku Srdce svého,
a to v nejsv. Svátosti oltářní, v níž jest
s tělem i duší, jako Bůh i člověk v pravdě
i v podstatě přítomen, a sice ve způsobach
(chleba a vína.

»O to jest tvrdá řeč, kdož ji může
'slyšeti,x myslí si tak mnohý malověrný
či nevěřící katolík, jemuž zazrak tento
jaksi nechce do hlavy jíti. Tak ovšem
volali již tehdy učenící Ježíšovi slabé
víry. když Pan nový pokrm jim byl
sliboval, a sice tělo své a krev svou.

Nemohli to v mysli své srovnati, a proto
s nevolí a mrzutostí opustili Pana. Nuže,
jak objasníme rozumu svému zázrak
tento, abychom také neupadli v netečnost,
která k nevěře vede, a konečně neodpadli
od Pana?

Božská pravda o přítomnosti Krista
.ležíše v nejsv. Svátosti oltářní nevyžaduje
pranic více víry, nežli ona pravda, že '
Syn Boží člověkem se stal & mezi námi ?

přebýval. Ovšem pro člověka zcela smysl
neho, jenž ničeho neví o lasce, o vše
mohoucnosti, o milosrdenství a pravdo
mluvnosti Boží, jest učení toto, jako
tak mnohé jiné, jenom bláznovstvím.
Kdo však v srdci svem jen jiskru po- _
znaní Božího má. kdo ví, že Bůh lidi
nejen stvořil, ale že také se o jejich
časné i věčně blaho stará, a protože
Syna sveho obětoval na spásu věčnou
hříšného lidstva, ten bude také jinak
souditi o zazraku v nejsvětější Svatosti
oltářní, ano on zvolá s Petrem: »O P an e,
kam půjdeme? Ty maš slova
věčného života; a my jsme uvě
řili a poznali, že Ty jsi Kristus,
Syn Boží.a (Jan 6, 69.)

Ostatně nesmíme zapomenouti, že
proměnění chleba a vína v tělo a krev
Kristovu neděje se pouze na slova kněze
při mši sv., nýbrž na slovo téhož'Krista
Ježíše, jenž ponejprv tak byl učinil při
poslední večeři; nebot Pan sam jest to,
jenž neviditelné zde působí, kněz jest

jenom viditelným jeho zástupcem. Že
pak proměna skutečně se děje. vime:

]. z úst Pána samého,
. z vyznání sv. apoštolů,
. z výkladu věřící církve,
. z ustavičněho obyčeje cirkve sv., a

5. ze zázračných, nepopíratelných
událostí, jimiž Pán tuto pravdu potvrdil.

EPO—7M

1. Pan Ježíš oznámil a přislíbil již

rok před poslední večeří tuto proměnu.
Svatý apoštol .lan zachoval nám slova
Páně ve svém evangeliu v hlavě 6. Slyš
tedy a rozjímej o tom:

.xAmen, amen, pravím vám, kdo ve
mne věří, ten má život věčný.< Prvním
tedy požadavkem jest, abychom věřili
slovům jeho, nebot: co nyní Pán řekne,
jest nejhlubším a nejvznešenějším tajem
stvím víry. "

».lá jsem chléb živý, který s nebe

sestoupil. Kdo z chleba toho jí, bude
žití na věky! Chléb však, který ja dám,
jest tělo mé, za život světa.c Tu hádali
se židé vespolek a pravili, jako nyní tak
mnohý nevěrec praví: »Kterak nám

i může tento dati tělo své k jedení?a a
? nechtěli
i

věřiti. A co Kristus Pán, od
volal tvrzení svě či vyložil je jinak, aby
je nepohoršil? () nikoli, zůstal při slovech,
ktera byl pronesl, ba potvrdil je ještě
dále, řka: »Amen, amen, pravím vám,
nebudeteli jísti těla Syna člověka a píti
jeho krve. nebudete míti v sobě života.
Kdo ji má tělo a pije mou krev, má
život věčný & ja ho vzkřísím v den nej
poslednější. Neboť tělo má právě jest
pokrm a krev má právě jest napoj. Kdo
jí mě tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm. Kdo jí ehleb tento,
živ bude na vělíy.a

Nuže, co tomu říkáš? Nevěříšli
slovům Páně, které s takovou jasností
byl mluvil o chlebě, jenž jest tělo jeho,
totiž o přítomnosti své v nejsv. Svatosti

; oltářní? Již před 300 lety pokoušeli se
bludaří slova tato přetačeti a jinak vy



kládati, ale nepodařilo se jim to. Jsout'
to slova tak jasná, samozřejmá, že jen
jediného výkladu připouštějí, a to jest
výklad náš katolický. A právě tak jas
nými slovy, jako byl nejsv. Svátost při
slíbil, právě tak jasně a zřejmě ji usta—
lovil při poslední večeři.

Tři svatí evangelistové, a sice sv.
Matouš v, hlavě 26., sv. Marek v hl. 14.
a sv. Lukáš v hl. 22. vypravují nám, že

!
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že obsahuje tělo a krev Ježíše Krista,
ačkoliv jsou tak jasná & zřejmá jeho
slova: Jezte, totoť jest tělo me.“ (Sv. 7.,
str. 32.)

l hrozný bludař Kalvín vyznává ve
spise svém (»lnstituce křest.; kn. 4.,
kap. 17.): ».ležíš Kristus sestupuje k nám,
aby naše duše skutečně přítomností těla

, svého a krve své oživoval'. Ostatně ptali

Pán v předvečer utrpení svého, tedy na .
zelený čtvrtek, po jedení beránka veliko- !
nočního, vzal do svatých.rukou svých
přesný chléb, díky činil, žehnal, lámala
dával učeníkům, svým,

se mne kdo dále, jak se to děje, ne
stydím se vyznati, že tajemství toto tuze
vznešené jest, než abych je duchem svým'
pochopiti anebo slovy vyjádřiti mohl, &
abych krátce se vyslovil: vím více ze zkuše

nosti o tom, nežli tomu
řka-z »Vezměte & jezte,
totot' jest tělo mé. „.Totéž
s kalichem číně, pravil:
»Vežmčte a pijte ztoho
všíckni, totof jest krev
má nového zákona, která
za vás a za mnohé vy—
lita bude na odpuštění
hříchů <<

Nuže, můželi býti
slova jasnéjšího, sroz
umitelnějšího nad toto.
které Ježíš byl pravil:
»Hleďte, to, co v rukou
držím, co vám dávám,

porozuměti mohum
Učený stoupenec a

přítel Lutherův, Me

lanchton, píše v listu 
svém Mart. Gorelitiovi:

»Raději bych zemřel,
nežli tvrdil, co Zvingliani
praví, že tělo Kristovo
jenom na jednom místě
býti může. Tyto věci
jsou tedy pravými svá
tostmi: křest, svátost?
oltářní a rozhřešení, L.j.

svátost? pokáníx (Apo
logie vyznání augsbur

jest tělo mé, jest krev
mám Jasně &zřejmě dal pak apoštolům
moc, totéž konali, slovy: »To čiňte na
mou" památku.:

Již Luther, jenž od pravé, katolické
víry v XVI. století byl odpadl a mnoho ,

inárodů v blud za sebou strhl, píše ve
spisku svém nadepsaném:
slov večeře Páně proti zběsi
lému spisu svátostníkůa násle—
dovně: »Sám ďábel bojuje proti nám nyní
skrze zběsilce, kteří bohopustými řečmi
proti večeři Páně brojí; tito žijí v do—
mněnce, že nám při večeři Páně jen
chléb a víno jako znamení křesťanského
vyznání se podává a nechtějí vyznati,

»ObranaŠ

ského)
Hle, tu jsou důkazy z úst bludařů,

tedy velikých odpůrců církve a učení
katolického, kteří by byli zajisté slova
Kristova přetočili, převrátili, kdyby jen
možno bylo. Protož kdo jen jiskru víry
v srdci má, nemůže jinak, nežli na slova
Spasitele svéhovzanícenízvolati: »Ano,_
věřím a vyznávám, že jsi, Spasiteli můj,
ve způsobách chleba a vína ve Svátosti
oltářní skutečně přítomen, neboť '.l'y's
pravil: Totot? jest tělo mé, totot' jest
krev má.“

Že Kristus Pán ve Svátosti oltářní

přítomen jest, dokazuje 2. vyznání
sv. apoštolů. Sv. apoštol Pavel, který
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teprve po nanebevstoupení Páně zázračně
byl obrácen, jda do Damašku, a potom
horlivým kazatelem víry Kristovy se stal,
píše v listu svém ke Korintským ná—
sledovně: ».lá zajisté přijal jsem od Pana,
což i vydal jsem vám, že Pán Ježíš v tu
noc, v kterouž zrazen byl, vzal chléb a
díky uciniv, lámal a řekl: Vezměte a
jezte, tototí jest tělo mé, které za vás
vydáno bude; to čiňte na mou pamatku.
Pak i(vzal) kalich, když povečeřel, řka:
'l'ento kalich jest nová smlouva v mé '
krvi; to čiňte. kolikrátkoli pití budete, '
na mou pamatku.:

Nuže,-nemluví zde sv. apoštol, jemuž
to Pán sám zjevil, dosti jasně 0 pod—
statné a skutečné přítomnosti Pana Ježíše
ve způsobách chleba a vína, po pro
měnění slovy Páně učiněném? Chléb
přestává býti chlebem, víno vínem
Kristus jest zde přítomen s božskou i
lidskou přirozeností; jen zevní podoba,
chutí, vůně chleba i vína zůstala, což
nazýváme způsoby.

(

»tajemné,c které jen pevným ve víře
křesťanům zjevováno bývalo, aby od po—
hanův a židů nebylo zneuctěno. V řím
ských katakombách viděti rozličné obrazy,
z nichž pevná víra prvních křesťanů
v nejsv. Svátost“ na jevo vychází. Svatý
Augustin. jenž žil v V. stoleti (zemřel
r. 430. po Kr.), praví ve výkladu žalmu 98.
to_to: »My nehřešíme, když Kristu v nejsv.
Svatosti se klaníme, hřešili bychom vsak,
kdybychom se mu neklaněln

Papež Pius ]. ('i' r. 157.) nařídil. že
kněz, jehož vinou by krůpěj krve Páně

na zem padla. 40 dní káti se má. Proč
by tak těžkou pokutu ukládal, kdyby
pod způsobou vína nebyl sam Kristus
zneuctěn?

V Xl. století ustanovila církev, aby
se nejsv. Svatost k veřejnému uctění vy

stavovalabproto zařízeny jsou posvátné
nádoby, monstrance ž'vané, aby tělo Páně
pohodlně přenašeno a vystavováno býti

: .mohlo.

3. Výklad učící církve křest'ansko
katolické praví nám totéž. Obecní sněm
tridentský ustanovil v sezení 13. učení
o nejsv. Svátosti oltářní těmito slovy:

Nedlouho potom zaveden v církvi
převelebný a překrásný svátek Božího
Těla, kterým se vůči všemu světu víra
naše v přítomnost“ Páně v nejsv. Svátosti

; olt. tak slavně najevo dává. Kdo by tedy
1 .. __. . ,

jinak veríl, sám sebe ze společnosti cirkve»Kdybyněkdo popíral, že v nejsv. Svátosti
oltářní opravdově, skutečně a podstatně
tělo akrev spolu sduší abožstvím Pána
našeho Ježíše Krista, tedy Kristus celý
obsažen jest, nýbrž kdyby pravil, že je
v téže svátosti jen jako v znameni ně
jakém aneb obraze, nebo jen dle síly,
ten budiž z církve vyobcována

_ Tak učí církev, již Pan nam dar
neomylnosti přislíbil; zdaliž pak smí a
může katolík ještě pochybovati?

4. [ ustavičný obyčej církve a věří
cích dokazuje víru naší; ()d nejstarších
dob prokazovali věřící nejsv. Svátosti
největší uctu, která jen Bohu přísluší,
úctu klanění se. Ano, za dob prvních,
kdy pronásledováni bývali křesťané, ná
leželo učení o nejsv. Svatosti mezi učení

; a společnosti věřících vylučuje.

5. Sám Bůh potvrdil pravdu tuto
mnohými dokázanými zázraky. Církevní
spisovatel Ribadeneira vypravuje ve spise
svém o životě sv. papeže Řehoře Velikého
(+ 604.) o následující události: »Svatý
papež Řehoř sloužil jednoho dne mši sv.
a upotřebil při ní chleba, jejž den před
tím byla jistá římská matrona upekla.
Když byl sám nejsv. tělo přijal, počal i
ostatním věřícím podávati. Když pak
přišel k oné paní a říkal slova: »Tělo
Pána našeho Ježíše Krista ostříhejž duši
tvou k životu věčnému. Amen,c tu počala
se paní na celém těle třásti, tak že ani
s to nebyla, by tělo Páně přijala. Svatý
papež položil zase sv. hostii na oltář a
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pokračoval ve mší sv. Po té tázal se %
paní oné, co bylo příčinou podivného ;
jejího chování? l odvětila: »'/,lostí jsem '
se třásla, nebot jsi pravil: ,'.Ifělo Pána
našeho Ježíše Krista,“ kdežto já přece Í
dobře vím, že to není nic jiného, nežli '

: mravnost, nebot) zpovědnice jako soudnáchléb, který jsem byla včera upekla.<<
'.l'u vrhl se sv. papež se vším lidem na
kolena a prosil Boha za osvícení. Potom %
přistoupil k oltáři — a hle, způsoba
chleba proměněna byla ve způsobu těla.
[ vzal sv. účasť, ukázal ji paní i všemu
lidu, jenž hlasitě Boha chválil, že tak '
zázračně přítomností Ježíšovu v nejsv.
Svátosti potvrdili;

Takových „zázračných událostí stalo
se více, jakož čteme v životě svatého
Antonína a papeže Eugena IV. lmnoha
poutnická místa měla takovým způsobem
původ, že nejsv. Svátost. buď od nevěrců
zneuctěna neb od věřících před ne
přátely uschována nebo k čarodějným
konskům upotřebena byla. Na Moravě
máme takové poutnické místo ve Slavo
nicích a v Dolních Rakousích/v Pulkavě
u »Svaté krve.:

Zdaž může býti ještě pochybnosti o
podstatě nejsv. Svátosti? Zde jeví se
zřejmě láska Srdce Páně; nebot“ tak i
viditelně naplnil přislíbení svoje: »Aj, já

s vámi jsem po všecky dny až do sko— :
nání světa.x_ Nevolil podobu zářícího
slunce ani sžírajícího ohně, nýbrž po
kornou. nepatrnou podobu chleba, by
každý beze strachu a bázně k němu se
utéci mohl ve všech svých potřebách a
nalézti pomoci, útěchy a síly. Volil také
způsobu chleba a vína. by, jako tyto
dary Boží sílí a živí tělo, tak on pří
tomností svou sílil a živil nesmrtelnou

duši. To je zajisté pravý život duševní,
život vnitřní, paklí duše conejúžeji spo—
jena jest s Bohem ve sv. přijímání.f
Nejsv. Svátost“ mocně působí na zemi,
aby panovala ctnost, aby člověk ze stavu
hříšného procitl & Boha i zákonu jeho se

držel. Neboť pravdiva přítomností Kristova
jest uzce spojena se zpo v ěd í, tímto pro
středkem posvěcení a očistění každému
přístupném podle rozmanitých osobních
potřeb jeho. Beze zpovědi jest naprosto
nemožno ustáliti ctnost, spravedlnost" &

stolice ovládá mocněji, nežli každá jiná
svědomí lidské a vládne jí tak, jak by
toho nedovedl žádný jiný soud na světě.

Naprosto nemožné jest však uvésti
soudnou stolici pokání bez víry vpravdivou
přítomnosťKristovu v nejsvětější Svátosti,
jelikož kde není víry, Svátost“ ta pozbývá
ceny &pocty. Proto přistupují protestanté
ke stolu Páně bez bázně, jelikož tam ne
přijímají leč jediné znamení na upo
mínku těla Kristova; katolíci naopak při
stupují tam s třesením, jelikož přijímají
skutečně tělo svého Spasitele. Proto
všude, kde zničena víra tato, zmizela i
s ní zpovědnice a zpověď; bez této není
však odpuštění, není nápravy. Proto
nejsv. Svátost? jest nutna k pravému,
ctnostnému životu křesťanskému a životu

v pravdě duševnímu.
Víra o Svátosti oltářní probouzí

v nás každé chvíle mohutně důvěru,
lásku. ducha obětovnost' a udržuje mo
dlitbu naši na stupni dokonalosti, k jaké
ji povznesl Kristus. Kdekoli víra tato
umírá, tu klesá i padá modlitba do
prvotné nedokonalosti, nebot“nemá vzletu
ani moci víry katolické.

Nejsv. Svatost jest ohniskem po
božných spolkův a bratrstev přerozma
nitých. 'Bývalat bratrstva tato všude a
vždy v rozličné tvářnosti, nebot účelem
jejich jest vlastně zadostčiniti dle potřeb
času a místa. Mají jedno společné ohnisko,
ato jest oltař Páně, jednu mají spo
lečnou povinnost, časté Sv.přijímání. Tak
kvetou za našich dnů bratrstva »Nejsv.
krve Páně./< »Nejsv. Srdce Páně,< »Apo
štolát modlitby,a »Bratrstvo ustavičného
klanění nejsvětější Svátosti“ atd., které



všecky za účel maji víru v nejsv. Svatost“
zachovávali, utvrzovati a Srdci Pane,
které v této Svatosti nejvíce urážek trpí,
zadost'činiti.

Hle, nyni jest dobu velikonoční,
doba sv. přijímáni. Kéž by nebylo kato
líka, jenž by příkazu církve nedbal a
alespoň jednou za rok v posvátném a
ínilostiplnem čase tomto ke stolu Páně
nepřistoupil! Jak by plesalo přemilé
Srdce Pana našeho, kdyby jen co nej
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hojněji se spojiti mohlo v lásce čiste se
srdci lidskými! O milujte Srdce Páně,
nebot"ono milovalo vas dříve! Zejména vy,
milí údové bratrstva nejsv. Srdce Páně,
\'ykonejte pobožně a hodně sv. přijímaní
velikonoční, obětujte sebe i srdce své
Spasiteli v náhradu za tolik srdcí chlad
ných a netečných. Tak obrodíte duševně
sami sebe, vstanete z hrobu hříchů
svých a s čistým srdcem budete moci
pěti radostné Allelujah! 1;.Hendt.

Nebeský chléb.
(V rouše českém podává P. Fr. Klíma.)

3. Kristus, strom života, uprostřed
cirkve.

% „ospodin vštípil strom uprostřtd
% V (? rájepozemského,byprvníclovek,
“nwm užívaje ovoce ze stromu tohoto,

žil životem věčným. Proto nazvan stro
mem života.

Kromě toho zaštípil Hospodin v ráji ,
* zima, hlad a nouze atd. A kdo teprveijiné stromy, z jejichž plodu měli jisti,

aby život tělesný zachovali, ale ijiný
strom měli, jehož ovoce mělo je ochraniti
před smrtí časnou. Také byl uprostřed
ráje strom, z něhož nesměli ovoce po—
žívati, byltí strom tento k osvědčení a
dokázání poslušnosti k Panu Bohu a
k uschopnění duše, by mohla se živiti
pokrmem nebeským, kterýž duši v mi
losti Boží zachovává i života věčného jí
uděluje.

.Přihodilo se však pramateří naší,
Evě, že ke stromu tomuto se přiloudala,
z ovoce jeho utrhla, jedla i také muži
svému podala zovoce Bohem zapověze—
ného, nešťastného a jedovatého. Že pak
Adam a Eva byli podobní hliněné na
době, v nížto přirozenost? lidská byla
uložena, a že všem lidem měli ji do
chovati neporušenou, kdyby sami hříchem
ji byli nezkazili, proto zdědili ji poru
šenou, nemocnou, po'zbuvenou původní

“svatostiaspravedlnosti duchovní i tělesné.
A nad to tělo lidské podrobeno smrti a

přečetným trampotam, tak že člověk ne—
jenom dlc těla„ ale i dLe duše jest na
dobou, přetékající rozličnými strastmi a
nehodami.

Kdo jest s to, by vypravil hořkosti
vezdejšího života, jakéž působí horko a

vypraví hořkosti vniterného zapasu, kterýž
člověka souží, kde duše s tělem v usta
vičném zapasu se naleza. Tento zapas
vniterný jest zřejmým dokladem," že
stranka zla předkujes-a převahuje nad
stránkou dobrou. Tento zapas neustálý,
jejž člověk v nitru pociťuje, tento krutý
odpůrce, který v nitru našem/obývá a
člověku, toužícímu po dobru, jest. na
odpor, jest každému známý, a zápas
tento jest nad míru krutý a trpký.

Takovýto zapas bolestně pociťují
onino lidé, kteří dle rozumu. ne však
dle hříšné žádostivosti žíti chtějí, a zápas
tento nejeden bol jim chysta a nezřídka
trpce si naříkají. Že pak neznali léku,
kterýmž by tomuto zlu mohli ujíti, proto
zůstávali ve smrti, jižto od Adama zdě
dili. Leč Hospodin, jehož milosrdenství
jest neskončené, vnuknul Adamovi, by
volal o pomoc k Panu, jemuž jest věcí

1
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přésnadnou zhojiti ono zlo, kteréž zly
kuchař, hřích, uvařil. ] volali k Hospo
dinu -v hořkosti & jedovatiné hříšné: My
pociťujeme smrť v nitru a náklonnost
ke hříchu, kteráž nás loudí k věcem
zapovězeným. »Hospodine, uštědří nam ,

lékařství hojivého proti zlu tak značnému. .

Tak volal Adam, tak volali patriarchové
a proroci, a Pan vyslyšel prosby jejich
dle svého neskonalého milosrdenství.

Veleben budiž, Pane života a smrti,
že jsi milostivě svět křížem vykoupil!
Ty's, Pane, chtěl, aby Syn tvůj jedno

? rozený, přiodén tělem lidským, ač za

naše hříchy na kříži umřel, nicméně
pokrmem naším se stal pod způsobou
chleba, jakž ve Svatosti oltářní nám se
podává. Ty*s nás vyvedl z temností,
uštědřiv nam světlo svaté pravdy, kte
réžto jsi nas vyučil. Tímto nebeským
pokrmem býváme posilování, tak že
můžeme statečné kráčeti cestou tvych
svatých přikazaní (až dojdeme k hoře

nebeské), jakož i Eliáš byl posilnén pod
popelnym chlebem, aby mohl vstoupiti
na horu Horeb.

Čím, ó Pane, za milost' tak velikou
se odvdéčíme? Ty jsi nám ztraceny život

3 zase navrátil. Ty's nás přemilym Synem
svym od smrti věčné vysvobodil. Proto
nazývá apoštol Syna „tvého původcem—
života. »Ja jsem přišel,: tak dí, »aby
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život měli, ano přehojný živote On jest
ustanoven knížetem, knížetem pokoje a '
Života všem, kteří h'říchův upřímně litu—
jíce, z nich se zpovídají. Těmto všem
uštědřuje život smrtí svou na kříži,
jehož zásluhy se nám přivlastňují ve
svatých svátostech

Pán nebeský jest Beránek, který :
snímá hříchy světa. Smrt“ jeho hříchy
naše sejmula dříve ještě, nežli na kříži
za nás trpěl. Odtud výrok, že umřel hned
na počátku světa. On jest stromem ži
vota, kterýž stojí uprostřed ráje, aby ten,
kdokoli z něho požívá, žil věčně. Svatý
Jan viděl u vytržení v tajném zjevení
svaté a veliké město, jehož středem pron
dila řeka vody živé. jasná jako sklu.
Reka tato proudila z trůnu Božího a
z trůnu Beránkova. A na obou březích

řeky byl strom života, mající dvanáctero
ovoce pro dvanácté měsíců ročních, _a
listí tohoto stromu skýtalo národům
zdraví. Touto ušlechtilou řekou jest
milostí Ducha sv., kterýž z Otce i Syna
jako z nějakého pramene vychází. (ln
také milostí svou zavlažuje velike a svaté
město, církev pozemskou inadzemskou.

Neboť ač církev nebeská se veselí

a plesa, pozemská pak úpí a sténá,
nicméně „jsou obě tyto církve městem
jednotným, ač ovšem nadzemská církev
jest miláčkem a vyvolenkou Boží. Vždyť
církev nebeská i pozemská jednomu
pouze Bohu se klání, jedním Bohem býva
udržována, miluje tolikěž a slouží jednomu
Bohu po svém způsobu.

Duch svatý zavlažuje toto město,
vždyt? na nebi vyvolence Boží oblažuje,

života, Ježíš Kristus, náš Pán. Protože
Pán na onom břehu nebeském jest za—

břehu, v církvi pozemské, nevidíme Pana
v nepostihlém lesku a září jeho veleb—
nosti, ale nicméně vzrlycháme k Pánu,
majíce pevnou naději, že oči naše, které
nyní plačou, že na Pana patřili nemů
žeme, anebo že“jsme hříchem proti němu
se provinili, a že tudíž nehodni jsme
patřiti na přesvatou tvář Páně— světší
rozkoší v nebi budeme se veseliti, nežli
zde se rmoutíme, a že budeme zároveň
s .lobem volati: “».lá pevně věřím, že
v těle svém uzřím Spasitele.<< Prozatím
patříme na pozemsku na Pána zrakem
víry, a odplata, jakáž uchystána onomu,
který věří tomu, čeho zde viděti nemůže,
jest dle sv. Augustina. že jednoho dne
patřiti bude na to, čemu zde ochotně
věřil.

Že pak ti, kteří v nebgsích na Boha
patří, z pozemska k nebesům se vznesli,
a že pouze víra a láska v Boha byly
perutéma. jimiž k nebesům se vyšinuli;
proto buďme upokojeni, že věříme, cemu
oni věřili, konejme, co oni činili, kojme
se toutéž nadějí a přičiňme se všemožně,
bychom šlépějí jejich následovali. 'l'uto,
křesťané, ano zde jest strom života v nej—
světější Svátosti oltářní, zvlažován vodou
Ducha sv., protože tělo Kristovo nevzato
z muže, nýbrž Pan se vtělil v neporušené
Panně Marii, byv počat z Ducha sv. A

duše Kristova tak hojně byla ovlažena
-ro.sou milosti Ducha sv., že svatý .lan
právem mohl říci, že mu dán Duch sv.
nezměrný.

Strom tento plodí dvanáctero ovoce

š po dvanácté měsíců ročních, at“ už pak
* ovocem tímto označeno dvanácté druhů

na zemi pak miláčky omilostňuje. Na *
obou březích řeky nebeské jest strom ,

sazen, proto mohou blaženci nebeští,
kteří na Pána tváří ve tvář patří, volati:
»Zde v církvi .nadzemské jsme šťastni
patřením na Boha.<<Tuto pak na druhém

ctností, jež apoštol uvádí, aneb at“ toto
dvanáctero ovoce značí i jiné ještě ctnosti,
jisto jest, že každá duše, která hodně
Pána přijímá, dosahuje ovoce života ne
pouze pro tři nebo čtyry léta, ny'brž pro
časy věčné. A ovoce toto netratí se
měsíčně, nýbrž znova a znova vykvetá.

To pak díti se bude po slovech proro—
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kových z měsíce k měsíci, ze soboty
k'sohotě, t.j. ovoce toto stále bude zráti.

() toho ušlechtilého plodu, vždyt“
'z něho vyvírá milost? a spása věčná!
Ú těch svěžích, spásonosných listů, jež Š
jsou slova Kristova, propověděna ve sv.
evangeliu! Jsoul' tak účinná a spásodatí'lá,

Dvo'í
Vzbudilo se tisíc hlasů,

stromy zas si šeptají; —
proč a o čem? z jižních pásů,
vánky nesou jarní krásu,

do kraje ji vsévají.

V ňadrech duše zazvučela,
ret už hymncm rozkvitá; —

proč a o 'čem? živná střela
se slunce zas přiletěla,

bude chleba do sytá..

jakž dostatečně onen uzná, kdokoliv jich
používá. ——-.lsi snad churav zlosti anebo
pýchou? Odpočiň & pohov si ve stínu
tohoto stromu, nebot“ tento výrok ti do
pi'eje klidu: »Uěte se ode mne, nebot
jsem tichý a pokoruý srdcem.:

(Příštč dále.)

\'GSllai.

Já však znám i vesnu jinou,
jež skráň lidstvu ovívá,

z Golgoty jí zdroje řinou
v hrobě věnčí líc už sinou,

jí svět celý okřívá.

Vídčti chceš stopy její,
slavný její doprovod?

V srdci její hlásky pějí
víře, v lásce, o naději;

život zbožný její plod. „
1). b'. Sen-icky'.

Třetí řád premonstrátský.
_ Ve „Škole B. s. P.“ (r. 1886., str. ma.)

stala se zmínka o třetím řádě sv. Norberta, cír
kevním to zřízení ve vlastech našich sice ne
obvyklém, ale za to utěšeně vzkvétajícím v zemích
jiných, hlavně ve Francii. Budou tedy snadi
krajany naše a čtenáře těchto listů zajimati né
které další zprávy o tomto sdružení, jehož pod
statu i úpravu hodláme v tomto časopise po
stupně vypsati. Nejprve však podáváme řeholi
terciářů premonstrátskýeh, kteráž zní takto:

Pravidla třetího řádu sv. Norberta.

(Vyí'íatá. z apošt. listu papeže Benedikta XIV. ze dne
22. května 1751., : pozměněná v jedné Věcí od J. Svatosti

Lva XIII. dne 23. května 1884.)

Poněvadž předním účelem tohoto
posv. třetího řádu jest, aby bratří a
sestry horlivě následovali ctnosti svatého
zakladatele našeho, protož:

1. At“pěstují s veškerou horlivostí
a zvelehují, pokud to jest v moci jejich,
úctu k nejsv. Svátosti oltářní &pak úctu
k nejbl. Marii Panně: nebot' laskavostí
této uznán byl sv. Norbert za hodná,
obdržeti bělostné roucho řádu svého.

2. V rozmluvách, jimžto budou ob

covati, at' se snaží zabránili á odstraniti
řeči utrhačné, neslušné a rouhavé.

3. At' hledí zjednáti mír mezi ne—

přátely & jsou vždy nakloněni a ochotni
promíjeti utrpěné urážky.

4. Naprosto se jim zakazuje účast
niti se nepočestných hostin, divadel ne—
slušných á pohoršlivych tanců.

ó. Povinni jsou hříchy své svátostné
vyznávali a nejsv. Svátost oltářní zbožně
přijímali nejméně sedmkráte do roka,
totiž o slavnostech: Narození a Vzkří
šení Páně, Seslání Ducha sv, Všech
Svatých, Nanebevzetí a Narození nejblah.
Panny Marie a sv. Jana Křt. Aby však
ještě častěji přistupovali k oněm pře—
hojným pramenům všelikě milosti: toho
si sv. řád. náš vroucně žádá a snažně je
k tomu- vyzývá.

6. Každou nedělia každy svátek at
se věnují po čtvrt“ hodiny buď rozjímání
nebo čtení některé knihy duchovní.



7. K'aždodenně budou se modliti na 5
místě hodinek:

Jitřních a chval: jednou vyznání
apoštolské a lókrate modlitbu Páně s po
zdravením andělským, rovněž tolikráte
připojujíce: »Pochválena budiž nejsv.
Svatost“ oltářní & neposkvrněné Početí
nejblah. Marie Pannyla

Za každou z malých hodinek, ježto
jsou prva, třetí. šesta a devátá: 7krate
modlitbu Páněspozdrzwemandělským, po
každé přidávajíce: »Pochvalena budiž —<<.

Na místě nešpor: l2krate modlitbu
Páně s pozdravem and., též pokaždé
říkajíce: »Pochválena budiž —<<.Konečně:

Za hodinku závěrečnou: 7kráte
modlitbu Páně s pozdravem and., zase
vždy připojíce: »Pochvalena budiž _._
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z těchto vzbuzení: »Pochvalena budiž

Í ncjsv. Svátost oltářní a neposkvrněné

A k tomu přidají zde jednou: Vyznání :
apoštolské.

Kdyby však někteří bratří nebo
sestry byli již v té míře zahrnuti jinými
obvyklými modlitbami, nebo zamestnání
mnohými povinnostmi. tak že by nemohli
bez obtíže vykonávati modlitby právě
uvedené: v tomto případě budou moci
opatové uděliti osobam takovým pro
minutí, aby na místě oněch předepsaných
modliteb směly zbožně konati nasledující :

? převorských anebo v kommendatníchvzbuzení ctností:

Místo jitřních (s chvalami) vzbudí
dobrý úmysl líbiti se Bohu ve všem;

misto hodinky prvé vzbudí: víru,
naději a lásku;

místo třetí : lítost"nad hříchy s pevným
úmyslem se polepsiti;

místo šesté: chválu a klanění
nejsv. Svatosti oltářní:

se

místo deváté: úplnou odevzdanost?
do vůle Boží;

místo nešpor: lásku k bližnímu aod
puštění utrpěných křivd i laskavost k ne
přátelům;

místo závěrku: díkučinění za ob

držená dobrodiní božská a pokoru.
Připojí pak vždy a na konci každého

Škola B. S. P 18:89

Početí Marie Panny.:
8. Kromě postův a zdrželivostí, jež

církev sv. velí zachovávati, jsou povinni:
postiti se každý pátek na památku utrpení
Pane; a od masa se zdržovati: každou
středu v době adventní & předpostni (po
neděli »devítníka al. po devítníku): než
však: tyto zdrželivosti lze nahradili bud'
rozjímáním nebo duchovním čtením, trva
jícím po čtvrt“ hodiny.

9. Všichni nechat nosí pod svým
oděvem bílý škapulíř řádový, žehnaný
od opata nebo jiného ustanoveného k tomu

a nechat“ se snaží odívati se tak

skromně & pocestné, aby nedali žádnému
pohoršení ani příležitosti ke hříchu. _

10. Nemocným bratřím a sestrám
laskavě a milosrdně spouůhejtež, jejich
pohřbu a zádušních služeb Božích. jestli
to možno, se súčastnětež. Za každého
z nich, když zemrou, pomodletež se
33kráte modlitbu Páně, jakoži pozdravení
andělské, pokaždé připojujíce: »Odpoci
nutí věčné.“

11. Jediný opat nebo komu tento
pro všechny případy to svěří, nebo ten,
kdo po smrti opata nebo v klášterech

cíli;

představuje osobu opata nebo jest na
městkem jeho: toliko ten smí přijali
bratra nebo sestru do tohoto třetího
řadu.

12. Žádný zřejmý hříšník ani člověk
zlé pověsti, jenž výrokem soudním nebo
zločinem pozbyl své cti, nebudiž přijat;
jakož ani mládež, jež nedosáhla posud
18. léta věku svého, leč by snad zvláštní
zbožnost, zralý úsudek a vzorné mravy
podle soudu opatova nahražovaly žádané
stáří.

13. Mohou pak i údové jiného řádu
býti přijati, jak dalece pravidla tohoto
třetího řadu neruší předpisů jiných řádů:
ti však výše stanovenému modliteb úkolu

8



již tím dosti činí, že vykonávají pobož
nosti řádu svého: toliko at“připojí vzpo
mínku o sv. Otci Norbertu nebo ke cti

jeho: Modlitbu Páně a pozdravení an
dělské.

14. Aby čest“ a dobré jméno posv.
řádu bylo chráněno a blaho bližních větší
měrou bylo opatřeno: protož mravy
bratři a sester bud'tež obezřele zkoumány,

jejich poklesky pak buďtež v dobrém
úmyslu oznámeny opatovi nebo jinému
z řádu, zvláště pro to ustanovenému,
aby tento mohl vlévati napomenutí v pravdě
spasitelná a ukládati chybujicím přimě
řená pokání dle rozmanitých případů.

15. Vyjma takováto pokání, uložená
za spáchaný poklesek, jichžto nesmí
chybující zanedbati s dobrým svědomím:
žádné z pravidel výše uvedených nikterak
neváže pod vinou hříchu.

16. Posléze jest každému opatu
volno bratří a sestry, když počet jejich
vzroste, druhdy v určité doby svolávati &

; je buď osobně nebo prostřednictvím jiného
nabádatí k životu dokonalému, vyučovati

%je ve ctnostech a říditi je na cestě při
kázaní Božích, aby pevně setrvali ve
svém předsevzetí a došli cíle svého po
volání. _—

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc. Drbohlav.)

Lázně Agrippovy.
(Rok 168,—167. p. Kr.)

en še již sklánél. Na ulicích řím
ských objevovala se nyní ona část

- ' obyvatelstva, která, prosta za
městnání, horké chvíle odpolední trávila
v chladných a nádherných komnatách.

Zvláště bylo živo na blízku lázní
Agrippových.
' Skvostná nosítka směřovala na pole

poznal hned syna poušti arabské, po
čínal si tak bezstarostně, jako jeho pán.
Kůň a pán hodili se tak spolu k sobě,
že každému obdiv vynutili a bezděky
na Kastora (Kastor a Pollux byli synové

, Zeusa a Ledy — nerozdílní druhové)

Martiovo, kde bylčerstvý, řekou schladlý .
vzduch. V té směsici různých postav zkou
šeli svou dovednost jezdeckou panicové.

A snadno bychom poznali, že jím
více na tom záleží, aby na sebe upoutali
zraky vznešeného světa, než aby se tu
jízdou občerstvili. Ostatně prozrazovalo
držení jejich hlavy a veškeré pohyby
těla pečlivé studium (vzdělání) a onen
zvláštní takt, který dovede vzdělance
v jeho počínání tak krášliti. Nejvíce
budila pozornost obecenstva štíhlá po

stava jinocha, který, jak se zdálo, svěřil i
se zcela svému oři, aby mohl okolí své *
pozorovati.

lkůň pod ním, v kterém by znalec :

upomínalí.
Večer se k tomu právě hodil, aby

se celá nádhera bohatého Říma mohla

rozvinouti na prostranství, v sloupoví a
ve stromořadí pole Martiova

Proč však náš Sličný jezdec náhle
opustil místo své, kde mu každý z řím
ských jonáků vítězství závidél, a do města
se bral ve společnosti pověstného hýřila?

Za málo okamžikův octnuli se u

lázní Agrippových. Tu stihli nuzného
muže. Obličej a ruce věstily, že pán
jejich mýdla a vody až příliš šetří.
Červený nos, matné, kalné oko svédčily
o horlivém cténí Bakcha (bůh vína).
Kolem širokých, masitých rtů spočíval
zvláštní tah — znamení smyslnosti &
sprostoty.

Muž tento pozdravil jezdce 5 po—
směskem.
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Tito seskočili s koně a průvodce f
našeho mladíka představil roztrhanci:

».Vlůj přítel Markus Viridius, syn
senatora Sexta Viridia, a tento zde,a
ukazuje na něho, »slavný filosofPeregrinus
Proteus, jehož slávu hlásají všechny země .

i Fel'tunatovým.ca ostrovy.:
Víridius s těží potlačil svou ošklivost“ :

před ním.
Mudrc zdal se to pozorovati. Kolem

rtův objevil se mu škodolibý úsměv.
»Řekl ti již přítel Kornelius o mém

záměru?c ptal se jinoch mudrce.
»Ovšem že. Avšak přišel jsem proto

sem, abych tí zkratka řekl, že nechci
hýti choutkou nějakého mladíka, který by
mne svým jměním přiváděl du rozpaků.
Nejlepší rada moje jest ta. bys prodal
drahocenné své koně a otroky, a tak žil,
jako já.“

»O ty koruno všech lilosot'ův! Ode
mne se nauč pravdě, že jako jen některá
zvířata si libují v blátě a kalu, tak i vaše
nečista filosofie může býti toliko jistým
duchům vhod. Uč se tomu a tak obdržíš

nejlepší dik za svou dobrou radu.a
»Virídie, Viridie, pamatuj jen na své

věřitely a pomni, že tento ctihodný muž
jest sto, by zachránil tebe od neuprosné
zahubyx

mi polovinu jmění Fortunatova, tu již
rad dostojím svému slovu.c

»Kdy pak si troufáš dojíti cíle?<<
tázal se opět Viridius.

»Půjdeli věc zhladka, doufam. že
do roka staneš se jediným dědicem

».lest to poněkud dlouhá doba. Ale

; bud' si. Žij blaze, Peregrine! ()znam mi
i brzy, jak daleko jsi dospěllc

Toto připomenutí Korneliovo zmír— !
nilo horlivost“mladíkovu, tak že na důkaz

smíření podal ruku cizinci. Tento ji přijal
s jakousi vznešenou zdrželivostí a po—
dotknul:

»Rad odpouštím každému. 'l'aké tobě.
Mně jest radostí a žal, přízeň a zášti lidí
lhostejna. Jsem povznesen nad takové

Po těch slovech Viridius a Kornelius

odjížděli od špinavého filosofa.
»'l'entočlověk,a pravil po delší pře

stavce Kornelius, »jest v pravdě nej
chytřejší chlapík, kterého kdy země no
sila. Možná, že tuto bídnou kreaturu
spatříš někdy na císařském dvoře. Sotva
toho člověka vyzpytuješ. Představ si boha
vína Bakcha v nejrůžovějšin rozmaru.
jak vede vůní dýchaje zástup Menadek 1)
a tak nabudeš nejlepšího obrazu o tomto
zdánlivém mrzoutu. chceli vznešené

duchy dvora našeho upoutati. Jeho vtip
je nevyčerpatelný, bohatostí nápadů ne—
smírná. Co však při tom nejlepšího. že
hledí na život s pravého stanoviska. Vše
jest mu zdání a sen, mimo to, co drží
v rukou, nebo to, co pohltí žaludek
jeho. Nejsem velebitelem jeho sam, lidé
všech stavů nazývají ho hvězdou stolctí.<<

»Ale proč pak se ukazuje právě
v největší nečistotě? Mně bylo vskutku
nevolno v jeho přítomnosti.c.

»Ano, můj milý. on chtěl, abys se
mu i v blátě kořil, abys jeho duševní

-síle hold svůj vzdal. Že se v brzku

titěrnosti, abych totiž slabosti druhého..
[ proč právě ono hnízdo mysijské, bídné
; Parium, musí míti slávu, že takového

nelibě nesl. Avšak co ty požaduješ, ne
mohusplniti. Spoléhám příliš na hru.a

»Však budeš jinak mluviti, až ti :
nabídnu čtvrtinu kořisti.:

»l potom nem
»A což, když polovici?<<

staneš jeho ctitelem, () tom nemam po
chyby. 'I'o prozrazují tvé dluhy a tvé
vznešeně návyky. Často jsem si myslil.

výtečníka zplodilo. Nebyla by Roma
šťastnou, kdyby měla takového muže.

1) Menádky (Mainady) čili Bacchantky byly
vínem opojené, rozpustilé ženy a dívky„ které

»'|'O jest již něco jiného! Nabidnešli ' jako kněžice sloužily bohu Bakclíoví.
B*
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jako Peregrinus Proteus? Toho muže,
jehož odchodem Armenové si oddychli,
muže, který mezi židy pokládán jest za
horlivce zákona, mezi křesťany za nej
většího asketu a mezi pohany za osvíce—
ného ctitele bohův? Ale podivuhodné jest
to, že není ani židem. ani pohanem,
ani křesťanem. On jest tak rozumný, že
si sám náboženství dovede utvořiti. .lest :
povznesen nade vše. Dnes mu je vše \
svato, zítra nic! Nedostižný jest v za- ;
cházení s hlupáky. Já doufám, že bude
jednou jako Herkules 1) ctěn. Již ted' mu
dali příjmení, Proteus !:

»Pro dnešek dosti. Spatříme se zítra
u Ruta?—

Viridius přisvěděil.
Po té se přátelé/rozešli.

ani nejmenší pozornosti, které tu v pe
člivém výběru zrak vstupujících oslepo
valy — nevšiml si ani smělé klenby,
ozdobené prací stukaterskou &vzácnými
malbami —-ani skvostných ozdob mramo
rových, ba ani chodníků, věnčených
smaragdem travníků — ale spěchal do
pravého křídla prostřední budovy &stanul
brzy před stolem paštikářovým. Rychle
ptal se po příteli Albínovi, s nímž prý
musí před odchodem do Řecka hovořiti.

Jakmile Popilius uslyšel jméno tak
známého labužníka, hned ho prosil, aby
jen dále pokročil.

Když prošli dvěma skvostnými sí
[

%němi. otevřel otrok dveře, vedoucí do

Za několik dnů přišel filosof k Vi
ridiovi se zprávou, že záměr jejich jde

ohromné jmění Fortunatovo bude míti
nového pána, který nejméně ví, jak
střídmě užívati lze nastřádaných pokladů.
Napomínal ho, aby neprodléval & za
lichotil s'e ujcovi. Konečně ho vybídl,
aby se večer přesvědčil, jak daleko do
spěly věci a zašel do taberny (hospody)

'paštikáře Popilia. .

dostal.

.lakmile zašlo slunce a dlouhé stíny
večerní se rozložily po ulicích, byl již
na cestě k lázním Agrippovým, kde
jmenovaná taberna se nalézala. Bylo to
shromaždiště římské mládeže.

Viridius uznal za dobré se pře—
strojiti a hned, jakmile by vše seznal,
odejíti, aby strýc jeho, Quintus, neměl
zcela žádného tušení, že on má v tom
účastenství.

Přestrojil se za řeckého obchodníka,
atak vstoupil do nádherné místnosti.

Nevěnoval výtvorům řeckého umění

[) Herkules, báječný hrdina řecký, syn boha
Zeva a Alkmeny, princezny thebánské. '

velikého, lampami a svícemi osvětleného
sálu. Vůně z květin a zápach od vína
uvítal příchozí. Již to prozrazovalo, že

;tu panuje veselý, rozkošný život. Na
šťastně ke předu. Doufal, že v krátku ? lůžkách hovělo si několik mladíků.

Příchod jeho vzbudil u přítomných
nevoli, protože přišel neohlášen. Viridius
si toho nevšímal a směle kráčel k Albí

novi, jemuž falernské víno již oči i jazyk
tížilo. Představil se mu jako soudruh ze
studií a, ačkoliv Albínus nemohl se upa
matovati na jméno, přece jevil Viridius

; velikou radost“, že svého starého známého

Viridius slíbil a také- slovu svému i obelhal.

Na to i vůči ostatním počínal si
bezstarostně. Peregrinus věděl, co ta ná
vštěva znamená, a pravil. že ho kdesi
v Asii viděti musil, ač Viridius Evropu
neopustil. Poněvadž byl předsedou pijaků.
kázal mu přinésti pohovku. Viridius se
omlouval a slíbil, že na zpáteční cestě
Albína navštíví.

Odešel. Co viděti chtěl, uzřel. Jeho
strýc Quintus, syn bohatého Fortunata,
ležel skoro již beze smyslů na pohovce.
Rozpálená tvář, žárné oči dávaly svě
dectví o požití množství vína, jež pobídkou
a příkladem filosofovým byl vypil.

Viridius pocítil ďábelskou rozkoš.
Vědělt', že ned'uživý mladík spěje takto



smrti rychle vstříc. Asijský darebák ničil
soustavné takto zdravi mladého muže.

Nejprve ho upoutal uhlazenou řečí, pak
ho učil nestřídmosti a jiným hříchům.

Jednou však by se jim plán skoro
zhaht

Viridius nalezl u újce fiIOsofaJustina.
Tento byl křesťanem a pro své ctnosti
od jiných filosofů nenáviděn.

Viridius tušil již nezdarsvého předse
vzetí. Brzy ke svému leknutí zvěděl od
Fortunata, že on synu svému obcování
s cynikem 1) Peregrinem zapoví, protože
s bolestí pozoruje, jak ho netvor tento
svádí a o zdraví připravuje. A poněvadž
syn jeho lnul k řecké filosofii, že mu ,
opatřil spoleČnOst' Justinovu
jeho, kteří chtějí ho z neřesti této vy
svoboditi.

Nešťastný otec velebil Viridia, že
se takových druhů chrání a prosil ho
se slzami v očích, aby mu byl při spáse
syna jeho nápomocen.

V srdci Viridiově rozvlnil se krutý
boj. Byl pohnut žalem Fortunatovým. '

a přátel '

_HL„.

Za krátký čas bude Řím o jednu po
vídku bohatší. Na ulicích uslyšíme o
Viridiovi a jeho hrozném pokoření. Jak
se rozloučíš s Gobriem, který nás tak
vždy zpěvem svým obveseloval ? Bláhovče,
jak se ti povede bez peněz, bez zaměst
nání, bez přátel v Římě, v tom rozkošném
Římě? Či budeš čekati zoufale na den,
až bude chléb a olej lidu rozdáván?c

»To jest strašnelc zvolal uděšeně
Viridius. »Co činiti? Co činiti?c

»Zcela jednoduše; ozval se v tom
za ním basový hlas, »pospěš kJustinovi
a popros ho, aby tě ustanovil vratným
u své školy. Pak budeš míti jistý chléb
a řetězy tě také nebudou tížiti. Jak jsem
slyšel, křesťané nepoutají otroků. Zatím
zemře 'Viridius, nebot ho Eskulap již
nevyléčí, a starý Fortunat určí dědicem
jmění svého Justina & ty budeš do smrti
vésti blažený život.:

Viridius patřil plntpodiveni na náhle
objevivšího se cynika. Konečně se ho

É'tázal ztajeným a chvějícím hlasem:

cítil, že se mu stud žene do tváře. Po— ,
cítil soústrast'. V tom však si vzpomněl
na své věřitely & na blížící se bídu.
Bojoval s těmito protivnými živly. .Šle—
chetnosť zvítězila. Pln lítosti odcházel od

zachrániti.

Na neštěstí potkal Kornelia.
»Proč pak jsi tak rozrušen, příteli?<<

ptal se ho Kornelius.
»Kornelie, jest mi uzko nad tím,

co podnikáme. Nelze mi déle patřiti na
zkázu příbuzného, jehož dům mi jen
lásku a vděk prokazoval. Pcregrinus jest
ďábel v lidské postavě. Rci mu, že se
ho odříkám.c

»Velmi rozkošné mluvíš, carissime.

»Mýslíš tedy skutečně, že můj strýc
Quintus je ztracen?<<

»Kdo ví, jestli ten souchotinař vy
drží ještě čtyry měsícea

»Nuže tedy; osud jest rozhodnut.
ŠCo pomůže (\)uintovi moje soustrast?

ujce. Měl úmysl strýce svého od záhuby Byl bych věru pošetilcem, kdybych za
: těchto okolností ustoupil od počatého díla.

[) Cyník=nedbalec, nestoudm'k. Cynikové 
byli filosofové, kteří libovali si v životě sprosté'm,
vším ušlechtilejším pohrdajíce. Tvůrcem cynismu
byl Antithenes.

Pracuj dále, filosofe, na plánu našemta
»Ovšem že, neboť plním to, co jsem

slíbil. Ty pečuj však, abys starého Fortu
nata pohnul k příznivému testamentu.
Stanešli se dědicem, bude mou starostí.
abys dlouho nečekal na své dědictví.
Především dbej, aby Justin byl z domu
odstraněna

S takovými záměry rozešel se náš
ctnostný trojlístek.

Brzy na to ochotou, podlízavostí &
pozornou péčí docílil toho skutečně Vi
ridius, že ho stařec vlastnoručně psanou
závětí, učinil dědicem svého jmění, vy
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míniv si toliko, aby byl dáván skrovný 7 Pohled'te jen na Egnatia! Ten mne dříve
důchod .lustinovi a jeho žákům. následoval jako stín. 'l'ed' utíká přede

Sotva že Řím zapomněl na smrt“ mnou jako před strašidlem. Avšak dosud
nadějného syna Fortunatova, Quinta, již mohu z něho vzdory a hněv proti mně
kolovala pověst, že Fortunat náhle zemřel. vyhnatí. Jste mými přátely a žáky! Nuže,

Někteří mluvili o slabosti stáří, 0 proč mne nezbavíte toho vetřelce? Vězte,
dně; jiní měli vpodezření řeckého lékaře, že nás země spolu nosili nesmí! Buďto
jehož povolal Viridíus. Ten prý podivným padne on, anebo já zhynu !a
nápojem bolestem starcovým konec učinil. »Ba mně jest také muž tento z celé

Veškerý svět zaviděl šťastnému dě- duše prot.ivný,<< ozval se Víridius. n.liž
dici tak nesmírného bohatství. Avšak přemýšlím dlouhou dobu, jak bych ho
mládež římská jásala a blahoslavila osud, mohl odstraniti. Zdědil jsem též jednoho
který odstranil neduživce a tak jeho po— chlapíka, který vypadá věru jako soudruh
klady obrátil k pravému účelu. Kerberův 1) v Tartaru. Což nebyl by tento

Teď se vrhnul Viridius ; chvaíem Gall Kardoríx schopen Justina se světa

muže, který své svědomí chce překřiěeti, SPPOVOdÍti? Je chytrý a hladký jako had.
do víru rozkoše, a pil z poháru toho Najednou hYserozneslo, že známýJustin
plným douškem, jakoby se bál pokojea bYl Od "ČkOhO V té a V té “"Ci za
samoty: dvou svých úhlavních nepřátel. vražděn. Řím. Je tomu JÍŽ zvyklý. BI'ZY

Ale to mu bylo hádankou, že v po- i se na to zapomene 3 my Si VOIHČJiOd—
sledni čas tak často potkával Justina. On dychnemela
musil snad tušiti, jakým způsobem přišel »TVůJ Plán není špatný,“ pravil
ke jmění, nebot“ to dosvědčoval vážný a cynik. »Avšak můžeš SVémU OU'OkUdo
přísný jeho obličej a vyčítavý zrak. konale věříti? Můžeš tomuto ukovanei,

Zahořel Záštím proti němu. ; který bez oddechu mlýnem tí točí akterý
Tu se stalo, že potkal, jsa ve spo—i tě zajisté nesčíslněkráte proklel, svůj život

lečnosti stejně s ním smýšlejících hýřilů. SVČřÍtÍ? Ne, nikoli! Gallovi bYCh ne
kteří se ho drželi, poněvadž se stal bo- . SVěřil takovou práci, která by tě Při—
háčem — Justina, an obklopen svými í vedla na popraviště. MY sami musíme
Žáky kolem nich kráčeL , smrtící ocel do ruky vzítí! Čas a místo

Jakmile ho uzřel Peregrinus, dupnul se již nějak naskytne.

hněvivě nohou a vztýčiv hrozivě pěst', % 1) kg,-1,8, byl strážce „ podsvětí. Měl
zvolal: »TOhOmusím zničiti! Jak mnoho 3 tělo psi a hlavu lidskou.

žáků mí již tento potměšilec odloudil! | (Příštěostatck.)

Zprávy o sv. Hostýně
od konce dubna až do růžencové neděle 1888.

Sepsal na sv. Hostýně Fram. Xav. Zimmerkaclwl 7. J. — (Č. d.)

4. Velká sila poutníků na sv. Hostýně , na vlastní oči se přesvědčil, jak četně
a jejich zbožnost Přemnozi soukromí ; se tam putuje. Ale aby i ti, kteří na

POUÍHÍCÍ-Kdo jsou ti POUÍHÍCÍ? ZPČV- . sv. Hostýně nebyli aneb nikdy tam ne
Kdo ze čtenářů »Školy Božského přijdou, se toho dověděli a se radovali

Srdce Páně: častěji navštívil sv. Hostýn, ,“z hojné úcty, kterou tisíce a tisíce Ma
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tičce Boží vzdávají,
z větší části jména těch míst, odkud
větší nebo menší průvody za pět měsíců
připutovaly; nebot“z nich každý očividně
pozná, že po celé vlasti naší asi
snad není poutního místa l\'lárianského,
které by tolik navštěvovatelů a ctitelů

uvedeme aspoň '; (ústav

mělo jako Matička Boží l-lostýnskáf),
pozná, že sv. Hostýn, jeli dovoleno malé
věci s velkými skromně porovnati, jest
pro Moravu to, co pro Francii jsou
Lurdy, co pro Vlachy jest St. Loretto i
a pro Čechy sv. Hora u Příbrami.

Jména pak oněch míst jsou tato:

Zlamanice, Val. Klobouky, Částkov,
Troubky, Dubravice, Oplocany, Charvaty,
Broumov, Vlčnov, Drnovice, Frýdek,
Fričov, Kunčice, Lubenice, Štítná, Deríly,
Bodinov, Určice, Březovice, Dubany,
Ejvany, Vlachovice, Vysoké Pole, Boj
kovice, Lidečko, Janovice, Bernatice,

Voršilek), Stará Ves, Město
Libová, Jestřabí. Zdounky, Dolany, Přerov
(odkud první četnější průvod), Brumov,
Domaželice, Komárov, Bořenovice, Jan—
kovice, Zahnášovice, Malenovice, Bilavsko,
Radkov, Schlag u Lipníka, Loukov, Vše—
tuly, Rusava, Brušperk, Vracov (processi
s četnými družičkami), Předmostí, Čer
notín, Kozlov, Pavlovice, Vyškov a okolí,
Kelč, Loučka, Fryšták, Hranice, Kunovice
u Uherského Hradiště, Těšetice, Radějov,
Polešovice, Ostroh, Tasov, Knězdub,
Horka, Hroznová Lhota, Spitinov, Na
pajedla (ústav křížových sester), Veselá,

Chropíň, Ostrá Lhotka, Hrobice, Pitín,

Lhota (od Starého Jičína), Švábenice,'
Slušovice, Hvozdná, Vyzovice, Vsetín,
Pečkovice u Starého Jičína. Veliková,
Hustopeče, Kašava, Císařov, Provodov,
Nezdenice, Nový Hrozenkov, Halenkov,
Těšnovíce. Starý Jičín, Domanín, Stříbr
nice, Bylany, Podštát, SIOpno u Vyzovic,
Tupesy u Velehradu, Šumice od Uher.
Brodu, Velká Bystřice, Milotice u Kyjova,
Jalubí, Velehrad, Nivnice od Uher. Brodu,
Obětkovice u Tovačova, Klenovice, Lhota
u Napajedel, Pivín u Napajedel, Polko
vice u Kojetína, Hradisko u Kroměříže,
Milovice, Slavkov pod Hostýnem, Bzenec
(odkud překrásné processi o šedesáti
družičkách s chvojkami na hlavě), Cete
chovice, Střížovice, Limov, Nová Ves,
Spálov, Soběchleby, Kokory, Roketníce,
Majetín, Bartultice, Jindřichov, Holešov, %
Loučka u Lipníka, Halenkovice, Hlínsko,

Popovice, Bílovice, Hulín, Staré Město,
Velké Karlovice, Boršice, Hodonín, Ko—
jetí n, Břeclava, Chorýň, Fren štát.,Rymnice.
Tovačov, Všechovice, Otrokovice, Zašová,
Štípa, Kroměříž, Horní Moštěnice, V. Me—
ziříčí, Kyjov, Místek, Pačlavice. Lipník,
Žopy, Tvarožná atd. Všech dohromady
bude asi přes dvě stě průvodů ;ťení možná,
veškerých jmen místních, odkud prů
vody přicházejí, se dověděti, zvláště za
velkého návalu, kdy průvod stíhá průvod.
Pročež čtenář laskavě promine, pohřešíli
to ono jméno; také sluší poznamenátí,
že z některých míst více než jedenkrát
přišli a že netoliko v neděli a ve svátek,
ale i ve všední den připutovali, jako
na př. slavné průvody z Frenštátu, zChro
píně, ze Staré Vsi atd. '

O všech pak průvodech může se dle
vší pravdy říci, že veškerým chováním
a jednáním svým, zejména ve Svatyni
najevo dávají živou víru, velkou zbožnost,
vroucnou a nelíčenou lásku k Matičce

Boží, tak že kdo na'ně se dívá, nezřídka
takovým dojemným pohledem jest pohnut,
a mimovolně slza po lících mu teče:
ale přece zdá se, že processi, která

, v prvních měsících přicházejí, vynikají nad
Záhlenice, Dobrotice, Tučapy, Přestavlky, '

1) Což nesmí se žádným lidským snahám Í
připsati, nýbrž nezpytatelnému soudu božské '
Prozřetelnosti, jak dí sv. Augustin.

starodávní zvyky,

processi pozdějších měsíců. Opomíjíme
tu dopodrobna popsatí nábožné a

které moravští

poutníci na svých poutích mívají a
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taktéž ve chrámu svatohostýnskěm horlivě
provozují, že na př. klečmo od vchodu ;
po celé dlažbě až k Mariánské soše u ?
hlavního oltáře se neunavně vlekou, že '
na tvář padají a uctivě zemi líbají, že
někdy celé processí po delší dobu tváří
k zemi leží; opomíjíme popsati, jak
hluboké poklony poutníci Matičce Boží
činí, jak zbožně zpívají, jak z kostela
odcházejíce, neosmělují se záda obrátití
k hlavnímu oltáři, nýbrž upírají uctivě
tvář na milostnou sochu, prapory před
Matičkou Boží kloníce, pomalu Svatyni
opouštějí atd.; nebot: to jsou věci všem
Moravanům více méně známé. Toliko

podotýkáme, že takové svaté zvyky a
způsoby, které bezpochyby od nábožných
předkův jako drahocenné dědictví na
nynější pokolení přecházely, nemají se
v zapomenutí přiváděti, za nepatrné a
zbytečné pokládati nebo zavrhovati. 1),
Neboť ani před Bohem, jemuž máme
nejen duší, ale itělem sloužiti a chválu
vzdávati, ani před lidmi, jejichž rozum
svatou věrou osvícen jest, nejsou nepatrné.,
nýbrž mají velkou cenu a zásluhu, po
něvadž, v pravém duchu vykonané,
osvědčují vnitřní zbožnost? a zároveň ji
rozněcují a bližního vzdělávají.

Však netoliko poutníci společně
v průvodech přišli, nýbrž také p ou tn í ci
soukromí prokazovali Matičce Boží
svatohostýnské vřelou úctu a lásku.
A počet jejich není malý, snad se skorem
vyrovnává počtu poutníků v průvodech

přibylých. Sotva se mýlíme, udámelí,

1) Aneb dokonce za. modloslužbu po
važovati, jak činil náš soused, protestantský
pastor v údolí Rusavském, jenž se neostýchal
naší Matce Boží rouhavě říkati ,.modla Ho
stýnská“, které prý se poutníci „jakopohané
klanějí. My katolíci víme, že jen Bohu se
klaníme, ale Marii jako jeho svatou Matku
ctíme. Tentýž pastor byl letos z jisté strany
vyzván, aby nynější duchovní správu z Hostýna
vyštval. Avšak Bůh ho již soudil; zemřel
10. listopadu 1888.

'způsobem přistavěl klášteřík,

sčítajícc oba dohromady, jejich počet na
130.000; ano domníváme se, žei větší byl.

Soukromí pak poutníci přišli nejvíce
z okolních aneb ze vzdálenějších měst
a vesnic vlasti naší; jedni připutovalí
pěšky, druzi přijeli vlakem až na By
střické nádraží, jiní zase vezli se na voze
až do Slavkova p. H„ neb až k tak
zvaným »lázníms p. H, odkud potom
na svaté temeno vystupovali. Ale nejen
z naší vlasti, nýbrž také z cizozemska:
z Uher, z Rakous, obzvláště z Vídně,
z Čech, z rakouského a z pruského
Slezska atd. připutovalí.

Tážešli se, milý čtenáři, kdo hlavně
na svatý Hostýn putuje, lze na to zkrátka
odpověděti: Jest to předevšímn áš dobrý
lid z různých moravských měst a dědin.
jak tomu svrchu uvedená jména na—
svědčují, jest to tentýž dobrý moravský
lid, který rok co rok skládaje krejcar ke
krejcaru, r. 1845. znova postavil si Svatyni
H lSlýnSkOUa r. 1887. tímtéž obětovným

obstaral

duchovní strážce a letos (1888.) novými
malbami vykrášlil chrámovou lod'. Než
i osoby z vyšších stavů navštěvovaly
svaté místo a vykonaly si tam svou po
božnosť, jak následující šlechtická jména,
která do zápisní knihy v sakristii za
znamenána jsou, dokazují: Pergen, Le
dochovský, Ertingen, Taxis, Seilern,
Fi'mí'kirchen, Trojer, Loudon, Skrbenský,
Gudenus atd.

Jak lid četné na sv. Hostýn putoval,
tak i kněžstvo s ním; nebot“známo
jest, že průvody bez kněze v celku valně
neprospívají. Připutovalo po celou pout
nickou dobu asi 200 kněží, z nichž asi
160 sloužilo tam mši svatou. Někteří

kněží, mezi nimiž bylo několik kanovníků.
a mimo to i jeden laik (nekněz), vy
konávali si v mílém zátiší svatohostýnském
duchovní cvičení svatého Ignáce.

lzpěvácké spolky dostavilyse

a provozovaly v chrámě svatohostýnskémW“3



při službách Božích velmi důstojné cir—
kevní zpěvy, tak na př. spolek »Moravana
z Kroměříže a zejména »Cyrillskájednotac
z Val. Meziříčí. Chválíce zmíněné zpěvy
a sobě přejíce. aby takové spolky častěji
na naši svatou horu zavítaly a ryze
církevní písně zpívaly, nechceme však
obyčejný zpěv lidu ve chrámu svato
hostýnském zavrhovali, jakoby chybný
a nedostatečný byl; naopak, zda se nám
býti tak dobrý, že bychom ho nikterak
nechtěli pohřešovati. Neboť když náš lid
z plna hrdla a s nadšeným citem písně
»Usedla si holubice čistá,< »Tisíckrát,c 5
nebo »Pozdravená. velebenáa a p. zpívá, ;
a když ty silné, zvučné hlasy proudem po
všech prostorách chrámových mocně se —
rozléhají: jak jest to míle slyšetil Jak

to unáší a povzbuzuje kde které srdce
! zbožné k myšlenkám nadzemským, ze—

jména ku vřelé lasce a úctě Matičky
Boží! Jest jakoby člověk na chvíli se
zapomněl, že chrámové prostory svatého
H05tyna stoji ještě v tomto slzavém údolí
a cítí se poněkud jako v nebeském ráji,
kde jednou slyšeli bude andělské zpěvy!
Z té příčiny cizinci, 1) nejsouce zvyklí
na zpěv moravského lidu, když navštěvují
sv. Hostýn a slyší ponejprv na př. »Ti—
síckrátc zpívati, bývají unešeni, ano až
k slzam pohnutí.

1) Jistý učený pán z Vídně uslyšcv na
sv. Hostýně tento zpěv, udiveně pravil: Tito
lidé sami nevědí, jak velký mají poklad, že
tak krásně zpívati umějí!

(Příště dále.)

Zprávy z misií katolických.

Přední Indie. Arcibiskupství
Kalkutské. O pokroku misií dostali
jsme zprávu od P. Moteta T. .l., jehož
psaní zde uvádíme: »Právě zaslali mi—
sionáři z Chota-Nagpory, již v území
Lohardaga pracuji, své statistické zprávy.
Tyto jsou pro všechny křesťany, zvláště
pak pro dobrodince oněch misií velmi
radostné. Území. o něž se tu jedná, jest
asi tak veliké jako Belgie. Roku 1887.
začátkem srpna bylo tam asi 15.000
pokřtěných a katechumenů; ]. srpna
1888. byl stav misie následující: osad, .

cené navštěvují, vyučujice' je v pravdach
sv. náboženství.

' Hlavním řiditelem celé misie jest
P. Lievens. jemuž se protivilo trýznění
domorodých, jakéhož se jim dostávalo
od jejich utiskovatelů, 'I'hikedarů; pročež
stal se jejich ochráncem, a odevšad
hrnuly se k němu zástupy utiskovaných.
Tím však popudil proti sobě a proti
všem katolíkům 'l'hikedary; čím více
však tito proti němu zuří, tím více

, lásky dochází u domorodců, kteříž ho

v nichž katolické rodiny bydlí, 832; domů
katolíkův 7193; pokřtěných jest 11.291; *
katechumenů 39.060; souhrn na víru
obrácených 50.351 ; katechístů 189; kaplí '
95; škol 77; dítek, jež školy navštěvují
2400. Jen pět kněží pracuje v tak veliké

:, zemi, každý má asi 40 domorodých
katechistů, již mu v díle blahodárném
pomáhají. Katechisté jsou to, kteříž mi

za největšího svého dobrodince považují.
Napřed se zdržoval P. Lievens jen

v Torpě, kdež jeho obydlí navštěvovately.
takořka obléháno bylo. Spolupracovník
jeho, P. de Smet, obrátil zřetel na okolní
dědiny; i ostatní misionáři neunavně
pracovali na rozsáhlé vinici Páně, kdež
dva z nich, P. van de Ghote a Cazet,
neúmornou prací unavení odpočinku věč
ného došli a jiní dva P. de Smet a

sionářům lid přivádějí, a na víru obra— : Můllendcr, těžkou chorobou _zachváceni
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byli. Větší nebezpečí hrozí nam od po—
hanů, již ustavičně proti nám brojí; ně
kolik kaplí rozbourali, mnoho křesťanů
až na smrt“ pobili.

Modlete se za naše křesťany a jejich
pohanské bratry, modlete se zvláště za
rozmnožení misionářův; a Vševědoucí,
jenž počíta modlitbu chudobného, jakož
i almužnu bohatého, vše mnohonásobně
odměnu

Střední Afrika. Apoštolské vi—
kařství 'l'angajika. KardinalLavi
gerie uveřejnil nasledující dvoje psaní,
jež líčí osud otroků v Africe. První psal
P. llautecoeur 1. dubna z Tabory, hlav
ního místa vysočiny, kdež se cesta dělí
k jezeru tangajikskému a Viktoria ny
anzskému:

»Jelíkož chcete dověděti se o stavu
otroků v naší krajině, musím Vam ozna
miti, že my žádných nemame; neboť,
jak víte, darujeme všem, jež koupíme,

jeme je v obyčejných pracích, a když
povyrostou, postaráme se o svadbu. Ač—
koliv sami otroků nemame, jsme přece
nuceni, najímati je ku praci, nebot“arabští
otrokáři pronajímají otroky a vůbec i
náčelníci své poddané za plat. Rozumí se,

tak, že zůstal polomrtev na zemi ležeti, pak
ho poručil hoditi do slaměné chatrče a

. tuto zapáliti. Otrok sice ohni unikl, byl
však velice popálen. Na to zakázal ukrut
ník, aby se žádný k nešťastnému ne
přibližoval; tento brzy skonal. — Amisi—
Bukundi—oviporodila-jedna otrokyně dítě;
ačkoliv by byla zasluhovala vzhledem
k dítěti útrpnosli, byla každý den bita.
Za někólik dní jsem slyšel, že dítě umřelo
brzy na to jsem se však dověděl, že
bylo vlastně ubito; nebot“matka je nosila
dle tamnějšího zvyku na zádech; ukrutník
pak nedbal na dítě, když bil matku jeho.:

Druhé psaní poslal l.).Guillemé dne
14. června 1888. z Kibangy; ion prosí
o podporu, aby zlořadu tomu odpomoci
mohli.

»Od 1. ledna až do 1. června vy—

koupili jsme 150 otroků, mohli jsme jich
tolik vysvoboditi, nebot cena otroků jest

? velmi levna, tím jsme však zároveň vy
svobodu; děti učíme čísti, psati, vyuču- :

že lidé radi u nas pracují, a proto nas _
prosí, abychom je přijali do práce aneb
jakožto pastýře. Před několika dny pro
pustili jsme posledního najatého otroka;
patřil sousednímu náčelníkovi
Bukundi—ovi. Jeho propuštění bylo by se
nám skoro stalo osudným. Místo, aby se
k svému panu navratil, utekl ještě sjednou
otrokyní. Amisi—Bukundi tvrdil, že jsem
jim k útěku pomohl, ahrozil, že mne u
arabského guvernéra obžaluje; jsem jist,
že vyhrám. Jak svědci dokazati mohou,
otroci utekli jen ze strachu před ukrutností
svého pána. A ukrutný je v skutku Amisi
Bukundí. Nedavno dal jednoho otroka
pro malou chybu až do krve mrskati;
když pak opět k panu přišel, zbil ho tento

Amisi-*

čerpali své příjmy, tak že jsme v díle
započatém přestati museli. Vystavělijsme
nemocnici pro slabé a staré otroky;
v sirotčinci máme asi 300 dítek. Oby
vatelé nemocnice jsou většinou starci,
již mnoho vystali, jež jsme za několik '
loktů bavlněné látky z otroctví vykoupili,
a stake černošky, kteréž od svých pánů
neb od svých vlastních dítek byly vy
hnany. V Africe totiž panuje všeobecně
pohanské pravidlo: »Sestarneli otec tvůj
nebo matka tva, tak že pracovati již ne
může, pak je vysvoboď od živobytí, a
vyžeň do lesů.“ Starce, jež považují
obyvatelé za břímě, radi propouštějí. Ne
davno slyšela stara otrokyně chvaliti
život v misii; dlouho se nerozmýšlela a
utekla do Kibangy prosíc, aby ji přijali.
Brzy se dověděl její pan, jemuž se o
ničem nezmínila, že se u nás naleza, a
přišel, aby si ji opět odvedl domů. Na
staré otrokyní mu mnoho nezaleželo, ale
on chtěl naši soustrast: vykořistiti a doufal,
že za otrokyní dostane mnoho,! loktů
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latky. Vyjednávali jsme s ním, jeho po- ' hrozná krása najednou mizí, když do
žadavky byly však tak vysoké, že nám
nebylo možno jich přijmouti, a ubohá ř
otrokyně musela se domů navrátili. Je
likož však nemohla svému utiskovateli

v chůzi stačiti, šel za ní &holí ji poháněl;
asi za deset minut klesla a nemohla

dále; na to jsme slyšeli výstřel, a než jsme
přišli na místo vraždy, byla ubohá sta—
řena již mrtva; koule jí roztříštila hlavu.

Uvádím jen jeden příklad,
nikoliv nejhroznější; velmi často
stáváme svědky takových činů,

se
aniž

atoj

bychom jim mohli předejití, poněvadž'se g
nám jen několik loktů bavlněných látek
nedostává.“

Amerika. Mexiko. Sestra z kon
gregace nejsv. Srdce Páně popisuje první
dojmy, jichž se jí dostalo v nové její
vlasti v Mexiku.

jedeme do Esperanzy. Velikou jedno—
tvárnou vysočinu vidíme před sebou; až
poblíž hlavního města mění se opět kra—
jina; zraku našemu lahodí krásná udoli,
veliká jezera a malebné pahorky.

Jako podnebí tak jest i lid co se
náboženství týče, velmi rozdílný. U ně—
kterých lidi nalezámc pevnost“ víry, sebe—
zapírání a důvěru, jíž se diviti musíme;
naopak bohužel většina obyvatelstva
pravdám nejhlavnějším se buď ani ne—
učila, buď je již zapomněla. Biskupství
Tabasco spravuje msgr. Amežquita, jest
to druhý biskup nové této diecése. Jeho

,předchůdce byl vyhnán, poněvadž lid

»Mexiko jest země protiv. Cestující, !
jenž po nové dráze, kteráž mimochodem
řečeno jest dílo mistrovské amerických '
inženýrů, z Verakruce do hlavního města
jede, přejíždí za několik hodin z krajin
tropických až skoro do krajin polárních;
nebot“ v nízkých rovinách na pobřeží
rostou banány, palmy, obrovské kaktusy
a rostlinstvo nejdivočejších barev. Asi
po 180_km. jedeme již 2500 m. vysoko
nad hladinou mořskou; zde se daří plo
diny evropské pšenice, žito, kukuřice atd.
Sotva že' opustíme krajinu tu, již po-
zdravujeme světlé vrcholky »Popokate
petla< a »Bílé Paní,c jež kryje věčný
sníh. Na začátku jízdy vidíme lesnaté
krajiny, romantické skaliny, krasna údolí.
Lokomotiva prolézá mezi skalisky jako
kamzík, hrozná zdá se býti cesta a ne
bezpečná, když se cestující podívá z okna;
po pravé straně vidí ohromné příkré

nechtěl kněze vydržovati. Msgr. Amez
quita nežádá podpory ani pro sebe ani
pro své kněze. Tabasco má 30.000 km?.
s?10.000 obyvatelův, a při svém pří—
chodu podporovalo jen 12 kněží biskupa
v práci duchovní; kostely byly staré
stodoly, oltáře ,yelmi nečisté; Amežquita
brzy uvedl své biskupství do pořádku.
Povolal několik vzorných kněží z (iu
anayuata, ano isám při vyučování dítek

, vypomáhal; skvělým výsledkem může se
honositi vzorný biskup, jenž jest apo—
štolem Srdce Páně. Mladí lidé, kteříž
dříve velmi nevázaně sobě vedli, při—
stupují pravidelně ke stolu Páně a zacho
vávají církevní posty velmi přísně. Velice
podivuhodné jest obrácení zlopověstného
jednoho vůdce z války občanské, obrista
A., jenž několik osob z politických příčin
zastřelil; tento člověk teď nalézá největší
utěchu ve sv. svátostech, pokání a Svá—
tosti oltářní.

Země, v níž símě slova Božího úrodné
půdy nalézá, není ještě ztracena. Bohužel,
jest veliká část role zarostlá trním a

skály, na levé hlubokou propast; tato ! nedostává se dělníků na vinici Páně.:
„Kat. misie.“
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Milodary Božského Srdce Páně.

Z MIazovic. Jistá osoba farnosti naší ! lidé lásku a miIOsíf těch dvou nejsv.
vzdává dle učiněného slibu vřelé a nej
poníženéjši diky B. S. P., sídlu milo
srdenství a přímluvě nejlaskavější. blaho
slavené &neposkvrněné P. Marie Lurdské
a sv. Jana Nep. za vysvobození z jisté
velmi nemilé záležitosti. Důvěrná a úpěn- ;
livá prosba byla vyslyšena! 0 by všichni

Z Olomouce. Srdečné díky vzdávám
nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, k němuž
jsem 'se, trápen jsa plicním neduhem, o .
uzdravení s prosbou utíkal, za veliké
ulehčení v této obtížné a nebezpečné
nemoci. Cítím se nyní mnohem zdravším,
což nekonečné 'lásce a milosrdenství nej
světějšího Srdce Ježíšova () nás nehodné
tvory přičítám. N

2 Lipníka.
Panně Marii vroucí dík & plním svůj

slib za pomoc při sv. zpovědi. F. S.

_Vzdávám B. S. P. &,

srdci poznali„ je milovali a ve všech
svých uzkostech a nesnázích důvěrně
se k nim utíkali;' nabyli by hojných
radoslí a potěšení! Protož poznáno, mi
leváno, chváleno a vzýváno budiz nejsv.
Srdce Pána Ježíše a neposkvrněné srdce
P. Marie! Ročník.

“'i'/hod? ».
. Q“, ._ w;—

„Fň., ';:l /. ,

| Z Rudlavici Srdečné díky vzdávám
B. 8. P. a Panně Marii Lurdské za

uzdravení znemoci. Vykonalajsem dvakrát
devítidenní pobožnosti k Panně Marii

j Lurdské a slíbila jsem, okřejili, Že k její
Í cti a chvále svíce obětovati chci a ve

? »Školec to uveřejním. Dosáhla jsem,.oč
jsem prosila & vybízím každého, aby u

: B. Srdce Páněpomoci hledal. Z.A.
Z Brna. Jistý bohoslovec děkuje

B. S. P. a Panně Marii vroucně za

šťastné vyřízení jedné záležitosti. J. B

I

|

l



Manžel můj těžce onemocněl.
Uživáno všech prostředků, než nemoc
se horšíla. Ve strachu o manžela svého.

vzala jsem útočiště k Panně Marii, po
mocnicí křesl'anůva prosila za přímluvu
jejího věrného ctitele loňského roku
v Římě v Pánu zesnulého Don Boska

za uzdravení manžela svého, slibujíc
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uveřejnění, huduli vyslyšena. A ejhle, již _
čtvrtého dne manžel můj se uzdravil
z povážlivě nemoci. Protož tisíceré díky
tobě, o Maria, pomocnice křesťanů! Chvá
leno a velebeno budiž Božské Srdce

Páně a nejčistší srdce Panny Marie až
na věky věkův. T.II.

Srdce vyjadřuje tímto slíben'ý veřejný
dík témuž Božskému Srdci za veliké již
v minulém roce dosažené milosti: ze

jména tyto: Těžce onemocnělá staříčká

tísni vyslyšena jsem byla, slíbivši, že
budulí vyslyšena, uveřejním to ve »Skole
B. S. P.: Sotva jsem začala'konatí devíti
denní pobožnost', hned vyslyšená jsem
byla. Čest“ & chvála budiž Božskému
Srdci Páně & Panně Marie svato—horské

ode všech po veškerém světě. .F.J.
Od Solnice. Jistá zbožná čtenářka

»Skolyc vzdává neskonalé díky Božskému
Srdci Páně za mnohonásobná dobrodiní,

* jichž důvěrnou modlitbou v poslední
době dosáhla, jmenovitě za šťastnou po
sledni hodinku dvou drahých příbuzných,
za zdar bratrova snažení a za odvrácení

jistých souzení. Doufala v Boha a nebyla
Z Plzně. Veliký dlužník nejsvětějšího '

matka pozdravila se na vzývání nej- _
sladšího Srdce Páně z neduhu, () němž “
lékař sám ani tušení neměl. ---—Veliké

starosti se stavbou domu odpor—učené
témuž Srdci .ležíšovu pominuly bez vše
likých nepříjemností a soudů. — Sestra
řeholní náhle a nebezpečné onemocnělá
ozdravěla na přímluvu sv. Josefa ku
podivu v krátkém čase. Za toto vše,
jakož i jiné tisíceré milosti, jež nám
nehodným Božské Srdce Páně prokazo
vali neustává, vyslovujeme nejvroucněiší3

zahanbena, protož doufati chce v pomoc
Boží Lbudoucně. RR.

Ze Skoku od Dolního Újezda. Jistá
rodina vzdává srdečné díky Božskému
Srdci Páně, Srdci blahoslavené Panny
Marie a sv. .loselv, že po čtyřikrát vy
konané devítidenní pobožnosti jest dcera
jejich uzdravena z nebezpečné nemoci;
i vysýlá tedy novou prosbu, aby i na
dále Božské Srdce Páně, Královna ne
beská, Panna Maria, a sv. Josef ji od
jakékoli nemoci zachovali. Buďtež ne

dík. — Podobně i jiná osoba z Plzně 5
; ale bez podpisů, & sice: 7. Rračic,vzdává tímto tisíceré díky přesladkému

Srdci Panny Marie za vyslyšení jisté
prosby v čase nejkratším. —

Z farnosti Slavkovská. Jistá osoba
vzdává srdečné díky Panně Marii Lurdské ';

'jíli, aby dikůčinění bylo uveřejza vyslyšení prosby. Umínilať si to vy
slyšení uveřejniti.

Od Sv. Hory. Božskému Srdci Páně
vzdávám díky, že na přímluvu P. Marie
svnto-horské loňského roku ve hrozné

skonalé díky nejsvětějšímu Srdci Páně,
blahoslavené Panně Marii a sv. Josefu!

_ F. M.

Upozornění. Došly nás ještě jiné
dopisy díkůčinění za obdržené milosti,

z Rokelnice, z farnosti Lýské, z Nové
Páky, z Koloredóva, z farnosti Vilímovské
a ze Ždánic.Žádáme všech, aby se
podepsali úplnýmjménem. chtě

něno. .Za mlčenlivost? ručí re—
dakce. Opatrnosti nikdy ne
zbývá



Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rím & Italie. Vlašský lid zakouší

bídu, jaké tak hned brzy nebude. A přece
zednářské ministerstvo Crispiho — které
beztoho je na církevní jmění jako straka
— chtělo na lid ten uvaliti nové dané.
Než tomu se už opřeli i nejvěrnější stou—
pencizednářští, obávajíce se osvůj vliv.
Ministerstvo tedy odstoupilo, ale král
svěřil témuž Crispimu sestaviti novou
vládu, což sei podařilo. Nové minister—
stvo prý bude spořiti a šetřiti. než k církvi
a její viditelné hlavě chovati bude starou
zášť. ——Sv. Otec přijal dne 2. března
sbor kardinálů, kteří 801etému papeži
přišli blahopřáti k slavnostnímu dni ko—
runovace. Sv. Otec děkoval kardinálům
za všechnu jejich podporu a stěžoval si
pak na neustálé útisky, které jak jemu
tak i církvi jest v Italii snášetí. »Ale,<
tak pravil na konec, »ale i za těchto
obtíží, které nás odevšad obklopují,
spoléháme na pomoc s hůry a na spra
vedlnost? a svatost věcí, kterou hájíme, :
a budeme dále pracovati. Očekávajíce ';
milosrdenství Boží pro církev a všechnu
společnost lidskou, vynasnažíme se uspí
šiti její příští vroucími modlitbamia

Rakousko. Zda se, jakoby se pro- *
buzoval čilejší ruch a duch v obyvatel—
stvu rakouském, které židovskými novi
nami a lžiliberálním boucharonstvím z ve
liké části, neli zaujato bylo proti církvi
katolické, tož aspoň lhostejně se chovalo.
Teď však poznávají, kam dobrodinci
liberálové je chtěli přivésti: v područí
židovské, neboť. nejvíce židé z rozerva- a
nosti křesťanské těžili pro svoje kapsy.

na kněze nebo za' nimi pokřikovali. —
Právě vyšlo provolání k valnému
sjezdu katolíků rakouských,jenž
konati se má od 29. dubna do 2. května t. r.
Jsme přesvědčeni, že sjezd ten velmi
mnoho přispěje k okřepení a osvěžení
ruchu katolického a že vzájemná porada
a výměna myšlenek (lá podnět k mno
hému zdárnému podniku a že povznese
věc katolickou. Prosíme všech čtenářů
svých, aby na modlitbách pamatovali na
valný tento sjezd a vyprosili mu od Boha
požehnání a potřebné osvícení.

Rusko. Jak se z íma oznamuje,
budou v květnu jmenováni biskupové pro
katolíky v Rusku, což bude počátkem
lepší bohdá budoucnosti církve katolické
na Rusi posud dosti krutě pronásledované.

Anglie. Spravedlivým požadavkům
lidu irského přece jednou bude vyhověno.
Naději tu pevnou lze chovati, poněvadž
nastal příznivý obrat ve smýšlení národu
anglického. Nešťastný lid irský, poněvadž
zůstal věren víře svých. otcův a nechtěl
na rozkaz králův anglických od církve
odpadnouti, musel snášeti mnoho příkoří

Í po celá staletí. Pozemky ocitly se v rukou
lordův anglických a domorodec jenom
nádeničil. ba i ztoho nájmu vyhnali ho
jako psa, když se pánům nezlíbil. Než

A proto odpůrci těchto řadů dali si jméno ?
antisemité (odpůrci židů). Jinak se
také nazývají»spojení křesťané,“ a
ti domohli se skvělého vítězství při vol
bách do obecního zastupitelstva vídeň—
ského, které posud bylo přední neroz—
bornou baštou lžiliberalismu. Nejsou
ovšem všichni antisemité pravého smý— :
šlení náboženského, mnozí jsou posud
vlažní, ale prvý krok k nápravě už jest
učiněn, a ty doby již minuly, kdy ve
Vídni mohl leckterý umouněnec plvatí

_<_A._.5-_<.„_._„._._

!

tuhý jest život lidu irského. Přestal
všechny útrapy a ted' se hlásí ke svému
právu a k půdě otcovské. Boj se vede

. velmi tuhý a třeba nebylo lze schvalo
vati všechny výstřeanSti válečné, přece
cítíme s lidem irským, k němuž tak věrně
a nezlomně stojí biskupové i kněží jako
vůdci. — Teď chtěla jistá strana Angličanů
zničiti zvolené poslance irské a očerniti
je vočích lidí slušných vytýkajíc jim, že
podporují vraždy a loupeže. Na to byl
zaveden soud a list se obrátil. Poslanci
irští skvěle se obhájili a dokázali, že
svědci proti nim svědčící jsou falešní a
lháři. Všechen národ anglicky je nad
takovým darebáctvím rozlícen a není po
chybnosti, že celým sporem tím Irové
jenom získali.
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V měsíci dubnu modleme se za oběti mamonu.

Když byl lid israelský po vyjití z Egypta na poušti, zjevil se Hospodin
na hoře Sinai Mojžíšovi ; za hromobití a blesku oznámil lidu zákon svůj a napsal
jej na dvě kamenné desky prstem svým. Brzo na to, jelikož Mojžíš prodléval na
hoře, učinil si lid israelský zlaté tele, jemuž se klanělí a obětí přinášeli. Což
neděje se totéž i za našich dnů? Nezjevuje Bůh vůli svou přesvatou? A lid
zaslepený klaní se zlatému teleti, okolo něho skáče, jemu přináší sebe větší oběti,
zapomínaje na Boha Stvořitele svého. Zdaž netýká se výtka lidu našeho, kterou
kdysi pronesl prorok Oseáš k pokolení Efraim, řka: Však jsem zbohatl, nalezl jsem
modlu sobě: všecky práce mé nenajdou mi nepravosti, kterouž bych byl zhřešil.
(Os. 12. &)

Dobře naplňuje se staré přísloví, »že peníze světem vládnoua Jak by
nevládly peníze? Ty poměry rozhárané, na jednom místě bohatství, kapitalismus,
na druhém chudoba & bída. A kdo to zavinil? Lakomství. Panovačnost', touha po
rozkoších, pýcha a smyslnost“ vyžadují peníze. A protože lidé oddáni jsou pýše
a smyslnosti, proto shání se po bohatství po penězích, aby si, co zlá žádostivost?
chce, zaopatřiti mohli. Modlou všeobecnou jest kapitalismus, jest mamon, jenž
pohrdá dobry budoucími a hledí nasytiti srdce dobrem přítomným. Nebe jest zavřeno,
jen země a to bohatství, co na ní jest, naplňuje mysl každého. .ledenkaždý chce
býti bohatým; jen kdyby se každý poctivým způsobem přičinil; ale tu právě jest
všeobecné zlo časů našich. At? se stane bohatým člověk jakýmkoliv způsobem,
loupeží, krádeží. zpronevěřenim, to neváží, jen když dosáhne, čeho si přál. »Nebo
od nejmenšího až do největšího všíckni hledí lakomstvía (Jer. 6. 13.) Vítr veliký
povstal, jenž přináší se sebou všude tuto nepravosť a s ní bídu velikou. Pro
bohatství obětují lidé život, čest', zdraví i nebe! Již žalmista Páně běduje řka:
»A za nic sobě nevážili země žádoucí.< (Žalm 105. 24.) »Kořen zajisté všeho
zlého jest žádostivost, již někteří puzeni pobloudili od víry a
uvedli se v bolesti mnohé.: (Tim. 6. 10.) A moudrý Sirach velmidobře dí:
»Nad lakomce pak nic není nešlechetnějšího. Proč pýcha země a
popel? t. j. člověk, jenžto není než zem a popel, proč se pyšní? Nic není
nepravějšího, než milovati peníze. Nebo takový i duši svo'u na
prodej mázvponěvadž za živobytí svého vyvrhl vnitřnosti svě.<<
(Sirach. 10.9. 10.) O žízni neuhasitelná. hlade neukojitelný, () červe sžírající
vnitřnosti lakotností, jenž nikdy pokoje nedá! Sám Duch svatý odsuzuje lakotu,
nebot mluví skrze kazatele (6. 1—2) takto: »Jestit' i jiné zlé, kteréž jsem viděl
pod sluncem, a to časté mezi lidmi. Muž, kterému dal Bůh bohatství a statek i
čest. a. nic se nedostává duši jeho, ze všech věcí, které žádá: však nedal jemu
Bůh moci, aby jedl z toho, ale člověk cizí stráví to. To jest marnost“ a bída veliká.c

Blahoslaveni bohatí, praví nynější svět; maji peníze, mají bohatství, mají
po čem srdce touží, nic jim neschází & za peníze dostanou všecko na světě. Ale
zdaž také prospěje taková lakotnosť duši? Zdaž “nestává se víc a více otrokyní
ďábla? Což neznámým jest příběh o Jidášovi, zrádci Páně? Tohoto zrádce jen
lakota po penězích a bohatství učinila tím, čím skutečně se stal. Mělť svěřeny
peníze, jichž I'án potřeboval ku výživě své i apoštolův, a tu již často zpronevěřil,



až konečně neštítíl se Pána & Mistra svého prodati za 30 stříbrných. — »Já
neší'astník,c stěžoval sí lakomec svému sousedu. »Poklad, jejž jsem ve své zahradě
zahrabal, mi této nocí ukradli a kámen na místě něho položilim _— >Ty bys,:
odpověděl mu soused, »svého pokladu bez toho nebyl užíval; myslí si tedy, jakoby
kámen byl tvým pokladem a nebudeš o nic chudším.<<

»Nehledejte pokladů, které rez a mol kazí, a které zloději kradou. ale
hleďte raději pokladů nasbírati si pro nebe. »Blahoslaveni jsou chudí
duchema volá Kristus, Spasitel náš, kteří pro Krista chudobnýmí se stali, po
kladům světa srdce nepřikládají, a majíce statky přece chudobni jsou; anebo,
kteří co měli rozdali a následovali Krista. Takovými byli sv. apoštolé, kteří mohli

Pánu říci: »Aj Opustili jsme všecko &nasledujeme tebe! Dobrovolně
chudými byli první křesťané, kteří jmění své nadhytné rozdělovali mezi chudé.
Mílujme chudobu a chudobné, pak budeme chudí duchem a za to blahoslavenými
se staneme Projevujme lásku k chudým, buďme rádi s- nimi, příjímejme je rádi
pode střechu svou, udělujme radi z toho, čeho nám Pán uštědřil chudým. & Pán
odplatí nam. .Níc nepřináší do domu tak velké požehnání. jako almužna daná
chudým. S Tobiášem těšíti se můžeme, jenž pravil synu svemu: Chudý síce
život vedeme, ale mnoho dobreho míti budeme, jestliže se bati
budeme Boha a jestliže odstoupíme od všelikého hříchu a budemeli
dobře či nití.<< ('l'ob. 4. 23.) Blahoslaveni chudí duchem, nebot?vaše jest království
nebeské: radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesíchď vola
Kristus Pán. věčná pravda, jehož slova nepominou. Dříve projde vůl dírkou jehly,
než bohač přijde do nebe, protože bohatství jej strhuje k zemi.

Této chudobě učil Ježíš Kristus slovem i příkladem: k této chudobě
povzbuzoval jeho věrný následovník sv. František celý věřící svět, a čím chce
nynější zlo bohatství vyhojítí sv. Otec Lev Xlll., neli zase chudobou dobrovolnou.
zvláště lll. řadem sv. Františka. Poslechněme hlasu jeho, následujme příkladu
Kristova, spojme s chudobou modlitbu horlivou; tím nynější čas napravíme, roznítíme
lásku k chudobě .a odříkání se, _tím vyrovnány budou neblahé poměry lidstva. Od
chudoby kráčejme k pokoře, od pokory pak k nejsv. Srdci Ježíšovu, prameni
všech milosti a všeho požehnání.

M 0 d l e m e s e:
() Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za oběti lakomství, aby pohrdajíce
bohatstvím pomíjejícim, hledali poklad-ů nehynoucích. Amen.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast“naši česko-moravskou!

0 přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. .losefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

VzkřÍšenÍ Ježíšovo jest, LaskaVý Čtenářl, bezpečné ruko
jeMstVÍ I tVého buDouCÍho Vzkříšení!

, L—-—:-——_J._: "_" 1——

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně
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M'.'i, víte'!
Máji, vítej! Máji, vítej!

Vzduchem sílícím a sladkým dechem Úsměvem svým, hudbou mnohozvukou
v chorá prsa život lej! bolestnou tvář rozesmčj!

Vyssála jej z útrob zima drsná na krůpěj, Zostřil našich žalů drápy zimních vichrů rej,
ještě zdáli skučí smrti echem, — noc i den IBS kojil starou mukou.

máji, chorým vítej! 'Máji, truchly'm vítej!

_ _ Máji, vítej! _ Máji, vítej!
Utul v náruči své láskou žhoucí _ Nádherou svou všemu zraku zkvetlou

osiřelých srdcí led! chudoby nám nahraď cár,
Země matka. nedbala 'o poliozcný květ, ? slední sousto rval nám od úst líné zimy spár,
mráz & mráz jen“ kol', ač oku skvoucí! tělo nahé šlchal bídy metlou!

Máji, sirým vítej! | Máji, chudým vítej!

Máji, vítej!
Jež teď s nebo sstoupáě, Slitovnice,

lidstvo k tobě úpí, slyš!
Zažcň zimu hříchu, lásky máj nám přivěj blíž,
růže modliteb ať věnčí líce!

Máji nebes, všem, všem vítej! v
.P. s. Seňicky'.

..—_.':— ——=.)—.__
_ r—í——x

_ Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 83 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává. kněz-' Mat. L. (Č. d.)

ROZjllIllllll. jaký to člověk! Ecce homo! byl jediné
Svatost Srdce Ježíšova_ Ježíš Kristus; on jest první i poslední

Srdce Ježíšovo jest: 1. svaté a dokonalé, (Zjev- 22'), on prvorozený Všeho stvo
2. je'st vzor a zřídlo všeliké svatosti. ření (Kol. I.), on to, pro něhož všickni

1. »Učiňme člověka k obrazu a ostatní stvořeni jsou: »Vy pak jste Kri
podobenství svému,; řekl Bůh v den sto'vic (1. Kor. 3.). o Ježíši Kristu tedy
stvoření člověka. Nejznamenitější člověk, obzvláště platí: Učiňme člověka
vzor člověka, hlava aotec ělověkůvšech, k obrazu svému. Na něm nalézáme
o němž v pravdě říci se mohlo: Ejhle, opravdový obraz Boží v dokonalosti nej—

9
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Vyšší: nebot“ věčné Slovo v pravdě jest
obraz'Boha Otce, a tento božský, pod
statný obraz Boží odlišt'uje se ve svatém
jeho člověčenství. Všecky. dokonalosti
_Boží'spatřují se v Srdci Ježíšově, ajeho
podivným, tajemným spojením s božskou
osobou přicházejí v něm také najevo.
Hle, tu dokonalý obraz Boží! V Ježíši
všecko svaté jest: svaté myšlenky, žá
dosti, náklonnosti, slova i svaté skutky.
»Takovéhof zajisté,x abych s'apoštolem
mluvil, »potřebí
nám bylo míti
nejvyššího kněze,
svatého, nevin
ného, neposkvrně
ného, odděleného
od hříšníkův, a

kterýž jest vyšší
nad nebesau (Žid.
7.). Srdce Ježíšovo
jest sídlo Boží,jest
svatyně jeho a
místo, v němž na
vždycky se usídlil;

-\

jak veliká tedy'
musila býti jeho
svatost! — Srdce
Marie ovšem mu

silo býti nesmírně
čistě; o mnoholi „_

více však Srdce „niž-g_n“ “fi.- _
JeŽíŠOVOl __ „Na "' \!U'ww'u'vlvv'wuwv/vxv-\! :

dům tvůj přísluší
svatost, Hospodinec (Zl. 92.)_. Přibliž se,
tedy k té velebení hodné svatyni, k té
arše úmluvy; pojď a obdivuj paprsky

božského světlav Srdci dítka Ježíše! Čti
v té knize... patř na »zrcadlo bez po
skvrnya (Moudr. 7.), & hledě s úžasem
na svatost Srdce Ježíšova, poznej zároveň,

-_ ', ' /

\ —\ (V. \

___,._

jak zkaženo jest srdce tvé. Každá z jeho :
ctností ukáže ti některou z tvých chyb,
každá z jeho dokonalostí odhalí tobě ně
jakou nedokonalosti srdce tvého, a tak
poznání Ježíše dopomůže tobě ke zna—

losti sebe sama. Tý při neskončené jeho
kráse uzříš svou ošklivost. & budeš se

donucena cítiti, Ježíše právě tak mílo
vati, jako sebe nenáviděti & sebou po
hrdati.

2. Srdce Ježíšovo jest nám z ří d l em
a vzorem svatosti. »Uěiňmečlověka
k obrazu a podobenství svémm; slova
tato v den stvoření pronesená vztahovala
se sice na všecky lidi vosobě Adamově;
ale přece docela zvláště obratiti se dají ke

křesťanům, kteréž
Bůh milostí svou

přijal za své. Člo—
věk skutečně na—
lézá v Ježíši Kristu

nejdokonalejší
vzor, dle něhož co
do duše i co do
těla vzdělávali se

ma. Dříve, ne—
smírnou rozsedli
nou od Boha tako

řka oddělen, musil
se za neschopna
míti,aby nevýslov
nou krásu Stvoři
telovu v sobě ná

podobil. — Ježíš
Kristus jest. Bůh
a člověk, a svým
člověčenstvím při
blížil nám neskon
čené dokonalosti
takořka v obzor

moje, k nohoum

//
// / _\._.t/ř'ď

"Boží, anopostavil je
náš. Pojď tedy, duše
božského dítka. Ono jest odlesk sva
tosti nebeského Otce, a od Ježíše má
se jí i tobě dostati. — Podoba s ním
má býti pečetí, kterouž znameními býti
mame a znovu utvoření dle jeho obrazu.
»Jakojsme nesli obraz zemského, nesmež
i obraz nebeskéhoa (1. KOr. 15.). +
Ježíš jest nam první příčinou, původem a

“vzorem všeliké svatosti; on jest vzorem,
jemuž podobní býti mame, a 'ze Srdce
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jeho proudí i milost, nám k tomu po
třebná O všickni vy, jižto žízníte po
spravedlnosti, pojďte a nabírejte z toho ;
nevysušivého zřídla. — »Všickni žízniví
pojďte k vodám: (ls. 5:1).

Dokonalost“ svateho člověčenství Je

žíšova odtud pochází, že člověčenství to,
jsouc spojeno s druhou božskou osobou,
v jistém smyslu na svatosti její podíl má.

'dce Ježíšovo nebeským tím vlivem
zbožněno jest. Nápodobně i naše doko
na10st? pochází od naší hlavy,

bude i svatost, jakou jí Ježíš udělí.
V něm všecko svato jest, v nás má
všecko posvěceno býti: posvěceny my
šlenky, žádosti, náklonnosti i slova, po
svěceno tělo iduše. Jak daleko pokročila

_ jsi v tom, křesťanská duše? »Tot' jest za

Ježíše ?;

Krista. »Kdo zůstává ve mně ajá vněm,
ten nese ovoce mnohéc (Jan N).). Zdaliž
nedostává se ratolesti všelikě síly životní

jistě vůle Boží,posvěcení vaše: (1. 'l'hes. 4.).
Proto byla jsi stvořena, proto přijal tě
Bůh do své církve a mezi své přemilé
dítky: tot“ závazek, jaký jsi na “křtu sv.
na sebe vzala a často obnovila. Taž se

se sv. Bernardem: Proč jsem živa v pravé
víře? Proč odřekla jsem se světa? —
A ve spojení s Vykupitelem svým započni
nyní ke cti jeho nejsv. Srdce svatější

a plodivosti ode stromu, s nímž spojena život. Proč ještě odkládáš, neníli již čas?
jest? Tak se to má i zde. Čím úžeji a
trvanlivěji milostí spojen jest Ježíš s duší
věrnou, tím hojnějších milosti a užitků
duše ?. toho nabude, a tím dokonalejší

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha IV. Hlava IS.)

(Příště dále.)

lvDevatero služeb k uctění Božského Srdce J ežlsova.
(Část' další.)

II. Služba..
-Nahražovatel.

„Pohanění očekávalo Srdce mé
. & bídu. A “očekával jsem, kdo by

se spolu se mnou rmoutil, a ne
bylo nikoho; :! kdo by 'mne po
těšil, a nenalezl jsem nižádného.“

(Žalm 68, _21.)
„Toky vod vydaly oči mě, že

neostřlhali (lidé) zákona tvého . . .
Vidím pí'estupníky :! chřadnu, '
protože řevčítvých neost_říhali.“

(Zalm 118,136.—158.)

Připrav a.
„, 0 má býti úlohou »Nahražo

v atelec? Konaje tuto službu, máš,
milýkřest'ane,považovatí zazvláštní

povinnost svou: 0 d p ro šo v ati ve hlu
boké pokoře Pána Boha za všecky křivdy,
jichž se mu v nejsv. Svátosti oltářní do
stává! Uzavři se tedy častěji za den
v nejsv. Srdce Ježíšovo jako v žalář
lásky a v uznání, že jsi nedostatečným
Boh'u za své vlastní hříchy zadost'učiniti,

obětuj jeho těžce uraženě velebnosti nej—
světější Srdce Ježíšovo na usmíření.

Pros také andělský kůr »Mocnosti,_c
aby ti nápomocni byli k tomu, by se
Ježíši Kristu dostalo náhrady za všechny
mše sv. a sv. přijímání, jež chladné a
špatně vykonány jsou i od takových
osob, které se mu zvláště zasvětily.

Na ten úmysl navštiv zvlášť
alespoň v duchu — nejsv. Svátost oltářní
akaždého pátku v tomto měsíci vykonej
před ní zvláštní odprošení; zejména však
na „první pátek v měsíci dokaž nejsv.
Srdci Páně lásku svou a vykonej úlohu
této služby s horlivostí dvojnásobnou.

Zása dou a pravidlem budiž ti pře—
svědčení, že ten, kdo si nechá na tom

= záležeti, nahražovati dle možnosti křivdy
Pánu Bohu učiněné, může bezpečně dou
fati, že mu Pán hříchy a pokuty, jichž
se dopustil, vždy víc a více odpustí a

9*'
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nevýslovné sladkosti smilování svého naň
vyleje.

Nyní pak,“ pokleknuv v duchu nebo
ve skutečnosti přednejsv. Svátost“oltářní,
představ si, že ti Pán ukazuje Srdce své
kopím zraněné a trním ovinuté, &mluví
k tobě svrchu uvedenými slovy žalmisto

vymi: »Srdce mě snáší pohanění a bídu . ,
Vidím přestupníky a chřadnou, & toky
vod vydávají oči mé nad tím,- že
neostříhají zákona tvého . . ._ Čekám,

kdo by sdílel _se mnou zármutek můj,
hledám, kdo by mne potěšil,. a není
nikoholc ..

Odpověz pak' Spasiteli svémuarci:
»O nejlaskavější Ježíši, ach, jak dlouho
ještě zůstanu lhostejným při pohledu na
neuctivé nakládání a na křivdy, jež
zakouší nejsladší Srdce tvé?! Ty jsi mi
dal ujištění, že všecky křivdy, jež se
stanou mně, tak budeš považovati, jakoby
tobě samému učiněny byly, a já ne
vděčník neměl bych alespoň tolik i pro
tebe činiti? 'l'o budiž daleko (ide mne;
můj Ježíši! Slibuji ti, že se budoucně
přičíním, abych všeliké urážky proti tobě
zabránil a všemu světu vyjevil, jaké lásky
hoden jsi. Učin jen, o Srdce zarmoucené,
abych především náležitě poznal příčinu
tve bolesti a "tvého nářku, utrpení tvé

pochopil, spolu cítil a_opravdově se snažil
za ně útěchu a náhradu tobě, () nejsv.

Srdce, zjednatitc '
»K tobě pak, o nejsladší Srdce Marie

Panny, se.utíkám, kteréž jsi na světě
tak hořkou bolest pocítilo, vidouc Syna
svého tak zohaveného! O vypros mi,
Máti moje, takovou ošklivost před každou
urážkou Boží, abych se _jí netoliko sám
se vší péčí vystříhat, ale dle možnostii
jinych od ní uchránili: _

'Za patrona své služby zvol si
»Nahražovatele<< sv. Ignáce z Lojoly a
dle příkladu jeho rozněcuj v soběvřelou
touhu „po tom, aby konec učiněn byl
všem urážkám Božím na zemi.

i
\

Rozjímání.

Skryté utrpení Ježíšovo v nejsv.
Svátosti oltářní.

1. Jak svrchu podotknuto, má se
»Nahražovaleh přičiniti, aby uskutečnil
druhy úmysl, jejž měl Spasitel při
zavedení této pobožnosti k nejsv. Srdci
svému. Chtěl totiž, aby se Srdci jeho,

*jež odlidí nejen nemílováno, ale na
mnoze i uráženo a potupováno
bývá, náhrady dostalo za všecky urážky,
jimž ustavičně v nejsv. Svátosti jest
vydáno.

Když bl. Markéta Alacoque .v'oktávě
Božího Těla před velebnou Svátosti klečíc
se modlila, zjevil se jí Kristus Pán a
ukazuje na Srdce své, pravil k ní': »Viz
to Srdce, kteréž lidi tolik milovalo a ni
čehož nešetřilo, aby jim lasku svou uká
zalo, ano .v této snaze se úplně vyčerpalo
a strávílo! -A hle, na místě vděčnosti
nedostává se mi od většiny lidí ničeho
jiného, nežli nevděku, chtadnosti, 'ne
uctivosti, opovržení, pohanění, svato

\ krádeže, čímž mne v této Svátosti lásky
nevýslovně urážejí. Avšak ještě bolestnější
mně jest., že iti se mnou takto nakládají,
kteří se mně byli zasvětilitc

Naříkal si hořce tehdáž Spasitel do
;nevděku lidského, že lidé všecky jeho
snahy k jejich prospěchu a spáse míněné
s opovržením a necitem maří, a doložil
takto-: »Učiň mi tedy alespoň ty
radost a nahra'd' mi dle možnosti
tento veliky nevděk!<<

Slovy těmito vyjádřil tedy Spasitel
zřejmě a zřetelně své přání, jež dle sil

' splniti jest úlohou »Nahražovatele.c
Abys pak, milý křesťane, tuto službu

lásky konal v pravém duchu, jest nutno
především, abys všechny „urážky a po

. hanění, jichž Spasiteíi v nejsv. Svátosti
_jest zakoušeti, náležitě znal, &při tom

i bolest“ jeho Božského Srdce nad tím
živě cítil.

K tomu cíli předlož si následující
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otázky & uvažuj bedlivě, co tuto k nim
odpověděno; rozjímej o tom tak dlouho,
až se ti počne srdce láskou rozehřívati,

až počneš s opovrhovaným a urouhaným
Srdcem .ležíšovým pocitovati vřelou sou
strast, a v soucitu tom zvoláš: vO Pane,
což mi nelze ničehož učiniti k nahra
žení a napravení nevděku toho?!: Pak
teprve, když jsi byl až k takovému hnutí
mysle dospěl, budeš míti pravého ducha,
vjakémž službu tuto máš konati.

2. Včem tedy záleží a jak se jeví
nevděk lidský, na nějž si Spasitel
tak hořce naříká?

Odpověď: Nevděku toho dopouští se .
lidépředněchlad
ností, za druhé
neucti vostí, s

, jakouž se k nejsv.
Svatosti chovají, a
za třetí op o v r
hováním, jež
mu zde činí.

Rozvaž milý kře—

st'ane, jaké chlad—
nosti, netečnosti a
nevšímavostimusí
Kristus Pán za—
koušetí od kře

sťanů lhostejných', kteří jej v nejsv. Svátosti
přítomného nikdy aneb jen málokdy na
vštěvují a přijímají, a vůbec tak se k němu
chovají, jakoby ho zde ani nebylol!-——
Ach, on hoří láskou k nim, a proto také
s největším nákladem své moudrosti a
všemohoucnosti ustanovil tuto Svátost"

oltářní za lék všem churavým, za pokrm
všem lačným, za balsám ubohému, skli
čenému srdci lidskému; sem také „zve
k sobě všech trpících na světě, volaje:
»Pojd'tež ke mně všichni, kteří obtíženi
jste a pracujete, a já vás občerstvímlc Tu
také čeká po dlouhý čas, čeká uzavřen
v dobrovolném žaláři lásky dnem a noci
na ně, aby jim pomáhal, je těšil, po
světil, zachránil a spasil, a —. nikdo si

„.,
iF

„ . ._„ :.

%leij

ho nevšímá & o něm věděti nechce!

Křesťané katoličtí jdou vedle chrámu
Páně a nikdo nevkročí, nikdo ho ne—
pozdraví, jakoby tu Krista Pána ani
nebylo! O jak trapný a bolestný to
pohled! V ulicích a po náměstích jen
se hemží lidu, hostince a divadla jsou
přeplněny, a ve chrámech prázdnota, až
na několik chudých, kteří tu obcházejí,
& několik starých, kteří tu podřimují.
O lzeli si mysliti větší chladnosti a ne
tečnosti nad tutol? Zde se uskutečňují
slova žalmistova: »Cizí učiněn jsem
bratřím svým a eizinec synům matky
svélx (Žalm 6:3, 9.) Oprávněn tedy byl

nářek Ježíšův ku
blahosl. Markétě

Alacoque: »Palči
vou žízeň mám po
lásce lidi, aby mne
v nejsv. Svátosti
oltářní clili a mi—

lovali; a přes to
nemohu nikoho

nalézti, kdo by
tuto žízeň mou

ukojiti a touhu
mou splnili se
snažilla'

Avšak uvaž dále, jaké chladnosti &
,netečnosti jest zakoušeti Kristu Ježíši
iod mnohých jeho přátel a vyvo
lených, od těch, minim, které on mno—
hými milostmi obdaroval, k životu do
konalejšímu, svatějšímu povolal a zvláštní
lásku a péči jim věnoval, a kteří přes to

vše ne_milují jej tak, jak by měli, ale

tu"

"jdou raději za žádostmi a náklonnostmi
srdce svého, ano i četných všedních
hříchů se dopouštějí! Jednoho dne ukázal
Spasitel blahosl. Markétě Srdce své celé
zraněné a jako tisícerými _jehlami roz
bodané, á pravil k ni: »Viz ty rány,
jež působí Srdci mému někteří z mých
vyvolených! Ostatní lidé přestávají na

' tom, bílí tělo mé, tito však míří přímo



134 \

na mě Srdce, kteréž je nikdy milovati
nepřestává. << '

Nejso'uliž to slova zcela podobná těm,
jimiž Spasitel již skrze ústa Davidova
naříká nad nevděkem svých milých, řka:
»Kdyby nepřítel můj mi zlořečil, snesl
bych to ovšem. .. ale ty, člověče, stejně
se mnou smýšlející, vůdce můj a známý
můj, kterýs spolu se _mnou sladkých
krmí požíval, v domě Božím jednomyslně
jsme ('hodívaliIc (Žalm 54,13)

Avšak pokročme dále a uvažme za
druhé neuctivosti a urážky, ježŠ
činí Spasiteli v nejsv. Svátosti mnozí i

. z těch, kteří do chrámu přicházejí, jej na—
vštěv'ují apřijímají, ale to vše způsobem
takovým, který jej více tupí a uráží
nežli cti, a proto více ke trestům nežli
k odplatě ho donucuje! l'řicházítťzajisté
do chrámu, před jeho tvář tak mnohý
křesťan, maje srdce své neočistěné od
hříchů,. plné skvrn a nezřízcných žádostí;
přichází sem bez pravé a vroucí touhy
po něm a jeho milosti, ano i bez my
šlénky na Spasitele svého! Ai návštěva
sama byva plna roztržitosti a vlažnosti.
Poblíž oltářerozmlouvaji mnozí, jakoby
byli někde ve společnosti, baví se no—
vinkami světskými, starostmi a záleží
tostmi domácími; ano — k hanbě našich
křesťanů musíme říci — neostýchají se
mluviti tu i řeči bezbožné, opovržlivé a
hanebné! Ach, Bože, u přítomnosti člo—
věka dosť málo poctivého lépe a uctivěji
se chovají, nežli zde u přítomnosti Kri
stovy! Čeho by svým dětem ani doma
nedovolili, dovolují jim mnohdy v kostele,
v domě Božím! O jaké šašky a smíchy
se zde tropí! Ach, což se domníváte,
křesťané, že snad to Spasitel nepozoruje, .
když tlupa mladých-lidí leckde v koutě
chrámu žertuje, posmívá se tomu 'a
onomu a rouhavě o Bohu šeptá? My
slíte. že to nevidí Spasitel, když marnivé,
vystrojené ženské osoby hrdě do chrámu
přicházejí, jen aby viděly a od jiných

viděny byly, drze se ohlížejí a tak po
hledy a zraky všech od něho odvracejí
a jich klanění a koření se jemu ukrádají?

A co teprve říci mám o nejdražší
a nejsvětější obětí mše svaté?! Ach, jak
mnozí křesťané jsou přítomni mši svaté
nejinak, nežli jako nějakému divadlu;
světským hrám divadelním mnohdy větší
pozornost, úctu a šetrnost věnují, nežli
mši svaté; nebot? zde toužebně očekávají
okamžiku, kdy by z kostela již odejíti
mohli. Když ústa kněze jej volají, aby
s nebe sestoupil, poklekne snad ještě
některý na koleno, ale způsobem ta
kovým, že se to spíše podobá posměchu,
nežli poctě & vyznání víry!

Pohled' jen, milý čtenáři, jaké to
bývají misty oltáře, jaká roucha, jež
sloužiti mají nejsvětější Svátosti oltářní-!
Jsouliž tak čistá a krásná, jako roucha
těch, kteří sem přicházejí?! Ach, kolík
chrámů na světě nalezl bys v tak
chatrném a bídném stavu, že málo by
zadaly chlévu betlémskému!

Obzvláště však uráženo bývá nejsv.
Srdce Ježíšovo lehkovažností a neucti

vostí oněch kněží, kteří na oltáři sTíTr'n
zacházejí jako s věcí praobyčejnou &bez
cennou, kteří svou vlažností a nepobožným
počínáním při obřadech mše svaté a,
udílení svatých svátostí věřící lid po'
horšují! O těm a takovým zvláště platí
slovo proroka Micheáše': »Nepřálelé člo
věka (vtěleného Syna- Božího) jsou do
mácí jehola (Mich. 7, G.)

Ach, _kdo jest sto, by sečetl a
zvážil všechny urážky, jichž se dostává
Kristu Ježíši v nejsv. Svátosti každodenně
po veškerém světě!?

Ale s utrpením Ježíšovým nejsme
ještě u konce!

Pomněmc jen dále potupení a opo
vržení, kteréhož jest mu snášeti přede—
vším od hříšn'íkův, od křesťanů, na
jejichžto 'bohaprázdný, ohavný a'spustlý
život ze svatostánku svého mu'sí po
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hlížeti, on, nejčistší uprostřed hříšníků ! Božské Srdce Ježíšovo od nesčíslných
nečistých! Srdce nejsvětější obklopeno
vůkol srdci hříšnými! Ve městech i ves
nicích stávají poblíže chrámu a příbytku
Kristova domy; v nichž hříšníci a hříšnice
božského Vykupílele dnem i nocí urážejí
svou pýchou, závistí, zlosti, opilstvím,
sváry, nečistotou ašerednými ohavnostmi.
Ú zajisté jako v utrpení od židů, může
podnes Spasitel na své křesťany naříkati:
»Já pak jsem pohanění lidu a vývrhel
obce . .. nebot“ obklíčili mne psi mnozí,
a rota zlostníkův oblehla mne !a (Žalm 21.)

A kterak teprve poháněn a rouhán
bývá Kristus v nejsv. Svátosti od jino
věrcův & kacířů, kteří v nevěře &
zaslepenosti své nezřídka násilím vloupali
se do chrámu, vylámali &oloupili svato
stánek, rukou svatokrádežnou zmoCnili
se posvátných nádob, sv. hostie rozmetali
po zemi, do bláta, nohama po nich šlapali,
noži do nich .bodali a největší potupu mu
učinili! Považ, milý křesťané, nejdražší,
lásky nejhodnější Srdce pod nohama
ukrutných nepřátel svých! .

Římský dějepisec vypravuje nám,
že Tullia, dcera Servia, krále římského,

bezbožníků, kteří jej nehodné při
jímají! O toho pohanění od prvního
nehodného příjímání Jidášova až na
dnešní den! 0 lidé, ach, kam až vás
vede zloba vaše?! Boha &ďábla, nejčistší
Srdce a kal hříchů v jedno spojujete a
v jednom srdci směstnáváte?! Kristus
Pán ustanovil v něžné lásce své tento

pokrm svého těla a nápoj krve svě lidem
k životu, a nyní musí patřiti, jak svato
krádežníci mění ve smrtící jed duši své,
co ji ke spasení sloužiti mělo! O jaká to
bolest“ pro milující Srdce Ježíšovo, jaká
to hrozná potupa Syna Božího v nejsv.
SvátOSti!

A toho všeho, tě urážlivé chladností,
neuctivosti, toho opovržení a rouhání
dostává se mu více méně každého dne,
i dnes'a skoro všude, kde se nejsvětější
Svátost přechovává! Ptám se: Kdo jej
polituje, kdo potěší v tomto ponížení a
utrpení?

Ach, křesťané, ach, lidé, co ještě na
světě mělo by vás pohnouti k útrpnosti,

, nepohneli vás toto? Vidímeli, že s ně
! jakým nešt'astníkem, cizincem, špatně se

chtíc se s Tarquiniem zasnoubiti a na ,
trůn _jej povýšití, nastrojíla zradu vlast
nímu otci a nechala jej zavražditi. Když .
pak jela městem, ukázal jí kočí mrtvé,
ještě krvácející tělo otcovo na zemi ležící.
A co Tullia? Svrhnuvši se sebe všechen

cit lidský rozkázala koně a vůz co nej— :

rychleji hnáti přes tělo otcovo, až krev '
z něho vysoko stříkala!

Milý čtenáři, zajisté se s největší
nevolí a s hnusem “odvracíš od nelidské

dcery této. Ale tělo jejího otce bylo již
mrtvo, což však tělo Páně pod nohama
zuřivců! Vlastní děti pohazují Otce, Vy
kupitele svého, po ulici a tlapou po Srdci
jeho — slyšíš to, duše věřící?! Nuže, co
tomu říká srdce tvé? Nic, nic se v něm ;
ještě nehýbe?

Největší však potupy snášeti musí

nakládá, dojímá, bolí nás to; a jen ke
špatnému nakládání s Kristem Ježíšem
máme zůstati lhostejní a chladnokrevně
přihlížeti, jak jej každý hněvá, uráží a
tupí?! Ano, pro všechno, i pro němou
tvář jsou ochranné spolky, _a jen pro
zneuznané, opovrhované a urouhané
Srdce Ježíšovo zdá se, že nemají lidé
ani citu, ani útrpnpsti, ani slzy! A co
ty, milý čtenáři? '

O zbylali ještě jiskra citu v nás,
můžemeli pak, milí ctitelové Božského
Srdce, uvažovati o tomto chování bez—
božných a nevděčných lidí (k nimž snad
též my náležíme), aniž by bolest“ hořká

; jako meč pronikala srdce naše?! Vi
dítelí svého Ježíše v nejsv. Svátosti tak

zneuznaného, zapomenutého a opovrže
! něho — o přátelé Srdce Ježíšova, ne

0
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nutí, nepobádá to srdce vaše, byste hle

dali všemožných prostředků k odčinění
těchto urážek jeho a k nahražování jich?

3. O zajisté každý, .kdo se hlásí ke

7'

Kristu Ježíši, bude se teď dychtivě tázati:
»Ach, čím pak mám a mohu Bož
skému Srdci urážky tyto nahra—
žovati?c (Příštědále.)

Nebeský chléb.
(V rouše českém podává. P. Fr. Klíma.)

3. Kristus, strom života, uprostřed cirkve. jež jest smrtonosné. Tys, () Pane. vztáhl
(čase další.)

hladneli v nitru vašem láska k bliž
.'f nímu, poživejtež ovoce tohoto
*) stromu, a láska vaše zase se roz
nítí. Tuto zajisté platí výrok Páně:
»Milujte se vespolek, jakož i já jsem
miloval “vás.“ A byt' i mnohé jiné neduhy
& choroby duši vaši tísnily,

' v listoví tohoto stromu účinlivých léků,
jimiž rozumějte slova Páně, onat' budou
vám účinlivým předpisem lékařským, ač
budeteli dle nich život svůj řídili. A tím
zároveň poznáte, že listí tohoto stromu
života jest pro veškery národy hojivým
lékem.

Obět' utrpení, kterouž tvůj nevinný,
přemilý Syn za otroky hříšné obětoval, tak
se tobě, Otče věčný, zalíbila, že ty, jenž
jsi prve Adamovi cestu ke stromu života

hledejte

i

rameno své, bys mohl změnili bol náš
v radost. A ačkoliv ďábel i Adam hřích

a smrť nám způsobili, přece jsi, () Pane,
'jenž umíš ze zlého vyvésti dobré, a

i

?

zatarasil výrokem: »aby snad nepožil & ?
takto nebyl živ _na'věky —< žes nyní ,
opětně prohlásil: »Nebudeteli jisti těla ;
tohoto stromu života a pití jeho krve,
nebudete vládnouti životem věčnýmx
Tamto propadli prarodičové naši .smrti,
protože požívali z onoho stromu, tuto
zase nám hlásá slovo Kristovo: »Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, má život věčný.:
— Jak nestejný a různý jest i prvý i
druhý příkaz Páně!

Díky tobě, Pane, za tvou nestíhlou
dobrotu, nebot“ač první Adam nás pozval,
abychom' požívali smrtonosného' ovoce,
nicméně druhý Adam zve nás k bodům,
na nichž nám předkládá své tělo přesvaté,

kteréž spásonosnějsí jest nad ono první,

jakožto dobrota přejasně se zastkvěla
tehda, když jsi zlo převeliké odstranil,
nám dobrotu a lásku svou před věky
ústy prorockými oznámil. Ajakžjsi, Pane,
předzvěstoval a zaslibíl, tak vše dopo—

drobna vyplněno, anotf i_naše oči na
všecko patřiti mohou. »Pán,c tak se dí
ve slibu, »vsem národům uchystá
natéto hoře body z tučných po
krmů, hody z opojného vína a
tuku, z vína nejčistšího; aMoab
božskou mocí bude setřín jako
'sláma na mlatevně.<

Budiž veleben, Pane zástupů, jenž
všecko můžeš, cokoliv jsi učiniti chtěl!
Veleben budiž, Pane, pro veliké milo—
srdenství své, kteréž jsi prokázal těm,
kteří v jařmu otrockěm a ve jhu smrti
úpějí! Oslaven budiž, ó Bože, pravdo
věčná; nebot“ cokoliv milosrdenství tvé
zaslíbilo, v pravdě jsi- vyplnil. Vždyť jsi,
() Pane, nahoře Sionu v oné noci před
utrpením přemilěho Syna svého nám
hody uchystal (ne pouze aby jedli apo

štolové tvoji, jimž jsi pod způsobou
chleba a vína sám sebe dal), ne pouze
jim, ale všem-národům hody jsi připravil.
A pokrm tento, hody královské tak'jsou
přehojné, že všichni pozvaní hosté mohou
se nasytiti, a byti miliony nových světů

.' povstaly, a byt' všickni'obyvatelé těchto
nových světů hodů těch se súčastnili,



přece by nebylo nižádného nedostatku.
Jako Kristus, ačkoliv umřel, přece bez
umenšení žije, taki tělo Páně přesvaté,
ač hojně bývá požíváno, přece nemůže
_býti zmenšeno, ale zůstává živo nepo
rušeno, a nezmenšeno.

Kdož jest moudrým, aby tomu sroz
uměl? Kdo pochopí milosrdenství a milost“
Páně? Co činíš, ó Pane, co činíš? Zdáť
se, jako bys pouze všemohoucnost' a do
brotu svou, ne pak naši mdlobu a ne
stateč měl na zřeteli. Tys, () Pane, nc
pochopitelný & nezměrný, vždyť nižádné
slovo lidské není sto, by vlastnostiltvé
prójádřilo. Avšak pravě tvá nepostihla.
dobrota přísluší tvé neobsáhlé velikosti.
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značeným v oněch .tří měřicích mouky
bélné, z nichž Sára napekla chlebův,
aby podala třem andělům, zavítavším
k Abrahamovi. Požívameť'tělo, nejlepši
svou bytností, poživamet' i duši tohoto
těla nejlepšího, kteráž vyvýšena jest nad
veškeré duchy andělské bohatou milosti
a nepostihlou slávou. Vždyt' panuje duše
tato nade všemi, všickni pak podrobeni

, jsou ji ke službě. S duší pak a tělem

Ale nezapomínej, Pane, jake, že nitro i
naše jest těsné a úzké,.:Šťaže ač Tobě
přísluší bezměrně dávati, nicméně v nás
pro nepřeberné milosti není“ místa.

Nuže, at' slovům mým naslouchají
všickni lidé, všickni andělé, at“slova má
rozvažují nebesa, at'pozoruje slov mých
země i všecko co pod zemí jest, a všickni
at“jednosvorně volají: »Pane, nikdo není,
kdož by tobě byl roven, popředně v těchto
nebeských hodech, jež jsi veškerému
světu 'uchystal. V tomto pokrmu, jejž
požíváme, jest nejsvětější tělo Ježíše,
Krista, jakmile při pozdvihování na oltáři
proměněn byl. My kněží přijímáme přc—
čistou krev “Páně, nekněžím pak podává
se pod způsobou chleba. A tak se stává,
že ani prvnější nepřijímají více, ani po
zdější méně. Všem dostává se tělo i krov
Ježíše Krista, s tělem pak a krví jest
nerozlučně spojena duše Kristova, s duší
pak spojeno jest Božství věčného Slova.
A kde Slovo věčné, tam jest také Otcc
i Duch svatý, a všeho toho dostává se
tomu, kdokoliv tělo.Ježíše Krista přijímá.

Oslavován budiž Hospodin, jenž

požíváme i nepostihlé Božství, jemuž
nic nemůže býti přirovnáno, nebot jest
dobro nejvyšší, zahrnující veškero možné
dobro.

Tamt' jest stůl svatého oltáře, na
němž odpočívá pokrm naš, Ježíš Kristus.
Tutot' netřeba, leč aby poznal a věřil
každý věrou nezvratnou, a aby hodně
připravil duši ku požívání těchto hodů“
nebeských. Tak aby duše sprostěna byla
hříchu, aby svědomí oplývalo a přetékalo
slasti, aby zapomenula duše, že _žije-ve
vyhnanství, a aby spojivši se s Bohem,
ůčastnou se stala všech milostí.

Vyvrhněmež tedy zlé šťávy ze své—
domí, onyť zajisté umenšují touhu a hlad
náš po tomto pokrmu převýborném. Od—
stranmež šťávy jedovaté ze svědomí
upřímnou zpovědí, čímž upravíme hosti
nebeskémn příbytek v srdci prostranný,
okrášlený a vyčištěný. Nebuďmež tak

:'nedbalými a lenivými, že by nám bylo

takovým pokrmem nás nasycuje, před- .

nesnadností pokrm onen podati ústům,
Kéž bychom mohli hřích, o-němž

dí apoštol, »že k nám přilnul,a odložiti!
Kéž bychom trávili život v neporušenosti,
v hluboké pokoře, opravdově o polepšení
a nápravu se vynasnažujice. Neopomeň—
mež také jako upřímné dítky děkovati
Pánu, že můžeme požívati tělo Páně,
z něhož nám řine milost“ a účastenství

slávy a blaženosti věčné.
(Příště dále.)



Zdali Matka Boží divy tvoří?
(Dodatek ku zprávám o sv. Hostýně, j'ež sepsal Frant. ch. Zimmerhackel T. J.)

n.m.a.

lt.,
WWW

ážeš se dychtivě, milý čtenáři,
zdali Mati Boží, o které jsi tu
různé zprávy slyšel, ještě d o s ud

»divy tvoří,< jako tvořila za starých
dob? A zpravodaj poutí svatohostýnských
může ti senvší určitostí na to odpověděti:
»Máti Boží tamo dosud divy
tvoří!<< Proč pak není o tom mnoho
známo? ptáš se dále. 'Hlavně jsou dvě
příčiny, proč otom ve veřejnosti mnoho
známo není. 'Jedna příčina jest, že mo
ravský lid, klerý na sv.. Hostýn putuje-,

1%?
%.;

jest velmi skromný a nerozhlašuje hned
po celém světě, když se mu od Matičky :
Hostýnské nějaké zvláštní milosti do
stalo; on raději tiše & vsrdci Bohu za ni
děkuje. Druhá příčina jest, že dosud ni
koho 1) nebylo, kdo by byl pravidelně
každou zvláštní skrze Matičku Boží svato

hostýnskou udělenou milost zapisoval,
jak to na jiných poutnických místech
bývá," kde se za tím účelem zvlastni
kniha vede. Člověk, když se něco nápad
ného přihodilo, obyčejně si myslí, že se
na to nezapomene a že přotoÍnení třeba
to zaznamenati: nicméně přichází to
časem v úplně zapomenutí, jestliže se
to nezaznamenalo. Takovým způsobem
a za toutéž příčinou přišly zajisté mnohé
a v ě milosti Matičky Boží svato
hostýnské v úplně zapomenutí a zdá se
nám tak, jakoby jich nikdy neudělila,
poněvadž onich “ničeho nevíme, a proto
nevíme, že nikdy se nezapsaly. Kdyby
se byla třebas jen od roku znovuzřízení
sv. Hostýna r. 1845. pravidelně vedla
kniha 2) a do ní svědomitě všecky udě
lené a na jisté pravdě se zakládající

1) Patrně nečiní se tím nikomu ani sebe
menší výčitka, poněvadž dříve, kromě r. 1748. až
1787.nebylo nikdy tak pravidelně duchovní správy,
jako ted'. '

“) Jedna stará kniha, která na konci XVII.

milosti byly zaznamenaly: není pochyby,
že by taková kniha nám byla vzácným
pokladem, že bychom se v ní dočetli
hojných a hojných milosti a roznítili
svou důvěru v Matičku- Boží svato

hostýnskou. Že by tomu tak bylo, pisatel
těchto řádků soudí z četných případů,
jichž se toliko za jeden rok, co na sv.
Hostýně dlí a s tamním lidem poutnickým
se stýká, od věrohodných osob dověděl,
jimž Matička Boží Hostýnská nápadně a
očividně pomohla, osvobodivši je od ne

duhů nezhojitelných. „Ony tvrdily,.že
byly slepé ažě-umytím svatohostýnskou
vodou jim navrácen zrak; že měly chromé
a sklíčené údy. a že tímtéž způsobem
najednou se uzdravily; že neměly 'řeči.

. ale pitím oné zázračně vody že obdržely
ji zase atd. atd.; o jejich pak věro
hodnosti pochybovati nebyla žádná pří
čina. Kdyby se tyto případy a všecky
jiné, které nám nejsou známě, hned
tenkráte, když se udály, bylypřed svědky
důkladně vyšetřily a věrně zapsaly, po
divili bychom se počtu a milosti jejich
a velebíli divotvornou Mati, kteráž ne
oslyšela vzývající, sebe.

Z loňské doby poutnické, a sice
z posledních dvou měsíců, stůjtež tu
aspoň dva skromné příklady, z nichž
čtenář pozná, že až dosud divotvorna
ruka Matky svatohostýnské není zkrácena
a že ti, kteří v ni důvěru svou skládají,
sklamáni nebývají.

V jistém údolíčku nedaleko svatého
Hostýna žije jedna mladá a zbožná paní,
jejížto dítě na začátku října .na božec
“(eklampsíe) velmi nebezpečně se rozsto

nebo na začátku XVIII. století od jistého faráře
sepsána. jest, jedná o mnohých divoch, které naše
_„Máti Boží“ tvořila; J. G. Středovský na. ni po
ukazuje. Dopídímeli se jí, zajisté podáme'zprávu ,
o divech tam zapsaných.
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nalo. Všecky bolesti, kteréstou hroznou : lostivě vroucí prosby sklíčené matky!
nemocí spojeny bývají, se ukázaly. Dítě
napadly zimničné záchvaty a obzvláště
křečovité trhání všech vnitřností, což
někdy celý den trvalo a děsné bylo vi
děti. Často se mu jedno oko bezmála
vypoulilo; hlavička se mu divně kroutila
& nejednou bývalo zcela jako bez sebe.
Dobrá a zarm'oucena matka nevěděla, co
dělati. Zavolala lékaře. Ale lékař, pro
svou zkušenosti a vědomost po celé kra
jině proslulý, pro
zkoumav dítě, vyjá
dřil se určitě, že tu
není žádné pomoci,
že dítě za krátko bud'
umře aneb, zůstaneli
na živé, bude blbé
a mrzákem po celý
život svůj; za tou pří
činou prý by matka
si to za štěstí po
kládati mohla, kdyby
Pán Bůh ubohé dítě

sobě vzal. Matka

řásla se před tako
vým osudem svého
milovaného dítěte a

byla V' největších
úzkostech. Vidouc, že
u lidí není již po
moci a žádného léku

pro trápené ubo
žátko, povzbuzena od své zbožné sou—
sedky, vzala útočiště své k Matičce
Boží svatohostýnské a konala s velkou
vroucností a důvěrou k její cti devítník,
prosíc ji za zdraví dítěte a umývajíc je
svatou vodou hostýnskou; ano sama
nesla nemocné dítě, křečemi strašně
svírané, nahoru do svatyně hostýnské a
klečíc před sochou Mariánskou, úpěnliVě
_semodlila za jeho uzdravení. A ejhle,
sotva nadešel šestý den onoho devít
níku, celá nemoc zmizela — dítě bylo
úplně zdrávo. Máti Boží vyslyšela mi

— Když pak lékař, který jiné víry jest,
dítě bedlivě prohlédl a poznal, že je do
cela “zdravé, všecek udivený zvolal: »To
je div, že to dítě se uzdravilo! Co pak
setu stalo? Vždyťpřirozeným způsobem
se nemohlo uzdravitilc '

' Druhý příklad se přihodil vjednom,
blízkém městě dne 24. září. Tam vypukl
velký oheň a hrozil všecky sousední
domy v popel obrátiti. Když jista paní

v protějším stavení
toto hrozící nebez
pečí zpozorovala, a
již již oharky, tlusté
jako rameno, na její
střechu lítaly, po
korně, ale důvěrně
poklekla na zem &
volala neustále: »O

Matičko svatohoslýn
ská., přispěj mi ku
pomocí! 0 Matičko

svatohostýnská,
chraň dům můj od
ohně!c A hle, _nevzý
vala. nadarmo tuto

(livotvornou Matičku;
neboť ona ráčila ji
milostivě vyslyšeti a
zachránila její dům
úplně od hrozícího
nebezpečí. Z té pří

činy chválala ona paní co nejdříve na sv.
Hostýn a děkova'la, slzy prolévajíc, z celého
srdce své dobroditelkyni za odvrácení
hrozícího velkého neštěstí — děkovala

»Máti Boží, která tamo divy'tvořM —
Františka, dcera Josefa a Anny M.

z B. na Moravě, rozstonala se, jak matka
pravila, »na—nervové trhání v rukou;
což ji po delší dobu lak svíralo, že, ač
mladá a silná jest, nemohla ničehož
v rukou udržeti. Lékař, jehož rodiče při
volali, pravil. že neví o žádné pomoci.
Byla tedy kdalší práci neschopna. V té
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uzkosti prosila otce svého, aby jí přinesl
vody se sv. Hostýna, že má velikou dů
věru k Matičce Boží svatohostýnské a
doufá tou vodou na přímluvu Rodičky
Boží se uzdraviti. Otec chvátal na slavnost“

sv. Andělů strážných na sv. horu a při—
nesl vodu. Františka _koná devítidenní

. pobožnosť k Bodičce Boží svatohostýnské
a slibuje, že, jestli tou vodou, kterou
schromlé ruce dává umývati, na pří—
mluvu Matičky Boží zdraví nabude, ve
»Skolelš. S.P.c to uveřejní. A hle! osmého
dne, když po skroušené zpovědi svatost
oltářní přijala, bývalou sílu v rukou po
cítila a jako, druhdy pracovati mohla.
Matka pak na sv. Hostýn přiehvátala a
radostně, co se přihodilo, vyprav'ovala i
prosila-, by duchovní
hostýnský tu podivnou událost“ve »Školea
uveřejnil. 1)

Přidáme tu ještě jeden případ, ve'
kterém naše Matička svatohostýnská se
ukázala býti divotvornou, ačkoli se letos
nepřihodil, nýbrž již asi před osmi roky. '
Manželé Z měli chlapečka prvorozeného,
Kl., kteréhož popadlo. bředisko (božee).
Ubohý chlapec mnoho trpěl a častěji
téměř umíral, tak že mu otec třináctkrát
hromničku rozžal. Ovšemže nerostl a ne

sílil, tak že matka tříletého chlapce jako
malé dítko nositi a chovati musila. Jednou.
když jej opět bře'disko uchvátilo a matka
nad dítětem hořekovala a rukama lomila,
přišla poutniee se sv. Hostýna. A vidouc
matku hořekující a dítě strašně se svíjící,

' dokazují,
správce svato- *

těšila matku, řkoue: »Neplačte tak, ?
pan'ímamot. Panna Maria Ho
stýnska pemůže; tady nesu vodu,
umyjte chlapce a pomodltete se
se mnou k B_odičee Boží Ho
stýnskéa Matka tak učinila, a hle,
chlapec očividně okřál, sesílil & rostl,

takže s ním radostní rodiče za nedlouho
na sv. Hostýn putovati mohli. U svaté
vody hostýnské jej opět umyli, _achlapec

1) Bylouveřejnéno v „Milodarech.“

od té doby tak je zdravý, silný a schopný,
že druhé děti téhož věku předčí. Otec

slíbil, že z vděčnosti za toto uzdravení
Rodičce Boží Hostýnské postaví buď kapli
nebo sochu. Slib ten r. 1887. tím způ
sobem vyplnil. že před svým domem
v K. dal postaviti krásnou kamennou
sochu Panny Marie Hostýnské. Kazatel
při svěcení té sochy mohl žasnoucímu
lidu na zdravého chlapce již jedenácti—
letého a před sochou stojícího ukázati.
Od“ té doby vděční rodiče každý rok'
s dítětem tím a s jinými dítkami rádi
na posvátný Hostýn »k Mati Boží, která
tamo divy tvoří,a putují.

Ty a podobné jiné příklady ovšem
kterak Matička Boží svato

hostýnská v časných věcech nápadně po—
: mahá; avšak mnohem skvěleji a častěji

osvědčuje se matkou divotvornou v e
věcech spasení duše, poněvadž
v těchto Bůh přislíbil vyslyšení bez vý

'minky, kdežto v oněch-vyplňuje naše
prosby jen pod tou podmínkou, »jestliže
to k naší spáse'a k jeho slávě slouží.“
Pravím »skvělejic se osvědčuje, protože
duše, jsouc stvořena k obrazuBožímu
a nesmrtelna, nekonečně větší cenu má,
nežli pomíjitelné tělo a časné statky.
A pravím »častějic; nebot? kdo by byl
v stavu vypočístivšeeky milósti a vzácné
dary, kterými duše k ní putujících a
v ni důvěřujícíeh naplňuje, třebas jen
za jeden rok? Kdo by byl _vstavu všecky
ty lidi počítati,' kteří na sv. Hostýně
skrze Matičku Boží z prepasti těžkých
hříchů vysvobození nebo v dobrém a've
ctnostech utvrzeni byli? Mnohý člověk,
který již dlouhá léta v kalu nepravosti
bez naděje na polepšení vězel, přijda na
sv. Hostýn—obrátíse a zanechá na vždy
hanebného života svého. Jiný zase, nemoha
doma pro stud ze hříchů svých se vy
znati, přemůže se u'Matičky Boží svato
hoštýnské a očistí srdce své. Mnohý již
dávno pokoje neměl a svědomí jej hryzlo,



aniž by pomoci nalezl; zavitav k Matičce
Hostýnské, nabývá u ní opět klidu a
sladké útěchy. Bohoslovci říkají, že jest
div, obrátili se opilec a zanechali zlozvyku
svého; avšak iten případ se již přihodil,
že takový člověk navštíviv Matičku svato
hostýnskou, na její přímluvu překonal

opilství. Mnohý, který ve vykonávání;
svých křesťanských povinností vlažným '
býval, přichvatav na sv. Hostýn, vzpa—
matoval se opět a započal horlivější život
křesťanský. A ti, kteří jsou na dobrých 1
cestach, svatý Hostýn nejednou v dobrém
utvrzoval, rozhojniv v jejich duši kře
st'anskou víru, nadějí, lásku & všecky '
ostatní ctnosti. Kdo by tedy byl sto,
by spočítal všecky ty milosti a divy, '
které »Mati Boží: v říši nesmrtelných
duší tvořila a dosud tvoří? Zdaliž mají
takové dary, poněvadž ponejvíce jsou
neviditelné, menší ceny a váhy, nežli
jiné viditelné, jako léčení nějakého ne
duživce, zachráněni od nějakého neštěstí ?
Zajisté nemají; nýbrž tolik vzácnějšijsou
a vznešenějši, co výše stojí duše nad
tělo a veškery poklady tohoto světa. ——
Budiž tedy ku konci dovoleno vzhledem
na. "tuto rozsáhlou a divotvornou moc

Matky Boží svatohostýnské se slovy basni
kovými důvěrně a nadšeně zpívati:

Bolesti svírá, srdce moje,
Oko slzí“ úzkostí;
Ach, kdež najdu blahé zdroje
V strastiplné temnosti?

___1_4£_„f

Na Hostýně jasně svítá
Liboskvoucí denice,
Tam, hle, milostně mne vítá
Divotvornó. Matice.

Tam mi ještě naděj květe,
Nebudu si zoufati,
Ač to bouři v celém světě,
Budu- pevně doufati.

Na temenu hory svaté
Pomocnice trůnujc,
Onať srdce hořem jaté
Vši úzkosti zbavuje.

Ať si na mne nepřátelé
Ostré střely metají,
Přivinu se k Matce směle,
Nechť se běsně vztekaji.

Zataj, srdce, svoje steaky,
Aj, Syn její v pravici
Drží zkázonosné blesky
Na. mě Vrahy soptíeí;

Matko, vroucně tebe vzývám,
Neopouštěj bídně-ho!

. Ve tvém stínu se ukrývám,
Ctitele chraň věrného.

Přednes Synu trapné vzdechy,
Smilujeť se nade mnou,
Vleje v srdce nebes těchy,
Setře slzy mocí svou.

A pak zlíbám s uctivostí
Horu tobě svěcenou,
Zblažen tvojí laskavostí
Vzdám ti oběť milenou.

Divy tvoje budu hlásat;
Ozdobo serafinskál
Všeeky nivy budou jásať:
Aj, to Matka. Hostýnská!

Apoštolát modlitby v církevních dějinách.
(Část: další.)

&;“ eště jedenkrate chceme na velikého

ŽŠ Éučitele,kazateleaapoštola-modlitby, |sro sv. Jana Zlatoústého, poukázati. ;
Ve druhé homilii v 2. listu sv. Pavla
ke Korintským rozvinuje učení o modlitbě
přímluvné a modlitbě díků, kterou vza
jemně za sebe konati mame, tak úplně,

jak sito jen přati lze. Pravíme pravem,
»modlitba díků vzájemná; nebo jako
k prosbě a po prosbě přísluší dík, tak

jest i modlitba díků za jiné jen přirozený
doplněk prosby za jiné, doplněk modlitby
přiniluvné. Poslyšme již, co naš světec
v tom ohledu pravi:
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»Spolčemež se tedy, abychom spo
lečně za sebe .se modlili, jako první
křesťané za apoštoly se modlili. Tak |

! nejsi povinen děkovati toliko za obecnávyplníme Boží přikazaní a láska naše
stane se vroucnější — láska však je
souhrn všeho dobra, — učme se čím
dale tím horlivěji Bohu děkovati. Neboť
kdo za jiné Bohu díky vzdává, ten za
jisté neopomene též za sebe Bohu deko-' ,
vati. Tak smýšlel a jednal král .David,
vyzýval i jiné ku chválení Pána slovy:
»Zvelebujtež se mnou Hospo
dinaa vyvyšujmež jméno jeho
společněa (Žalm 33, 4.). Totéž všude
žádá. také apoštol. Nuže i my chceme
tak činiti a Boží dobrodiní všem zvěsto

vati & chválili, aby s námi Boží chvalu
hlásali. Povzbuzujemeli své dobrodince
tím, že jejich skutky lásky před lidmi
chválíme, k novým dobrodiním, zajisté
iu Boha získáme si tím větších milostí,
budemeli jeho dobrodiní vychvalovati;
a přejemeli sobě, aby za dobrodiní, nám

'od lidí prokázaná, také jiní s námi do
brodincům děkovali, proto tím více máme
se přičiniti, abychom získali mnohých,
kteří by společně s námi Bohu díky
vzdávali. Činilli tak Pavel, který u Pána
byl v takové milosti, tím více jsme po
vinni my tak činiti! '

Proto povzbuzujme horlivě věřících,
aby za nás Bohu .díky vzdávali, a i my
čiňme tak jeden za druhého. Toť hlavní
zaměstknání kněží, neboť z dobrých
skutků jest tento nejvznešenějším. Před
stupujemc před Boha a děkujeme napřed
za celý svět a za obecná dobra. Byt“
také dobrodiní byla společná, přece každý
jednotlivec má podílu na nich jako na
obecném blahu. Proto je záhodno, aby

z něho tolik, kolik všichni lidé vesměs
viděti mohou. Jsi tedy Pánu povinen
tolik díků, kolik- všichni pospolu. Avšak

dobra, nýbrž i za ctnosti, které jiní ke
nají. Mnohých dobrodiní nabýváme pro

jeden za všechny a všichni za jednoho ,
Boha velebili. Dává Bůh slunci svému

svítiti“ nejen tobě, nýbrž všem vesměs,
a přece v tvém podílu je obsažen celek.
Pro všeobecný prospěch bylo slunce tak
nesmírně velike stvořeno, a ty vidíš

zásluhy jiných.. Kdyby bylo v Sodomě
shledáno jen deset spravedlivých, nebylo
by město bývalo zahubeno. Proto děkuj
mež i za to, co jiní u Boha zmohou.
Toť starý a od počátku církve zavedený
příkaz. Tak vzdává Pavel díky za Římany,
'Korint'any a celý svět.

Nenamítej nikdo: Cizí ctnost“ není
má “ctnost. Ač není tvá, přece máš
Bohu díky vzdávati. že tvůj spolubratr
je tak výtečný. Ostatně stává se cizí
ctnost tvou, když ji chvalíš, sám si zjed
náváš tím korunu a činíš se stejné mi-x
losti hodným. Proto nařizuje církev ta—
kové modlitby nejen za věřící, nýbrž i
za katechumeny (t. j. za ty, kteří nejsou
ještě pokřtěni a teprv u víře se vyučují
& ke křtu připravují). Dle církevního na—
řízení vyzývají se Věřící, aby se za ty,
kteří nejsou ještě pokřtěni, modlili. Když
totiž jáhen praví: »Modleme se vroucně
za katechumeny,< vyzývá tím celou obec.
Katechumeni jsou však venku, nejsou
ještě, tělu Kristovu přivtěleni, jsou od—
dělení od duchovního 'stáda, jsou ještě
vyloučení z tajemství. Mámeli se tedy
za ty modliti, tím větší povinnost“ máme
tak činiti za. své “vlastní údy. Praví:
»Modleme se vroucně,c abys jimi jako
cizinci nepohrdal, je za neznámé ne
považoval. Neznají ještě předepsané a
od Krista zavedené modlitby, nemohou
se ještě s onou větší volností a dů
věrou modliti, nýbrž potřebují přispění
pokřtěných. Stojí ještě zevně králov
ského -dvoru, jsou vzdáleni svatyně.
Proto se ven odesýlají, jakmile tyto
úctyplné modlitby se započínájí. Proto
napomíná tě jáhen k modlitbě za ně,

“aby se stali tvými spoluúdy a nezůstali



ti cizími. Slova: »Modlemese!a netýkají
se toliko kněží, ale i lidu. Volali: »Po
vstaňme a modleme se,< vyzývá tím
všechny, aby se modlili. Započína pak
tu modlitbu slovy: »aby dobrotivý &milo
srdný Bůh jejich modlitbu vyslyšeti ráčil.<
Abys neřekl: »Proč se modliti, vždyt“ ti
jsou nám cizí, nejsou ještě s námi spo—
jeni? Kterak přemluvím, Boha, aby jim
odpustil?< Proto odnímá. ti všelikou po'
chybnosť slovy: »dobrotivý a milosrdný
Bůh.< Slyšelsli, že je milosrdný? Nepo
chybuj již: milosrdný Bůh smilovává se
nade všemi hříšníky rovněž, jako i nad
těmi, kteří jsou již jeho přátelé! Neprav
tedy: Proč bych za ně Boha prosil?
Buď ubezpečen, že Bůh jejich modlitbu
vyslyší. A oč jiného by prosili, neli,
aby z třídy katechumenů mohli vystoupiti,
údy církve Kristovy se státi? Pak prosí
dále:

»Aby sluch jejich ducha otevříti ráčil.<<
Neboť dosavád uši jejich ducha jsou
ztvrdly a uzamknuty; »aby poznali, co
žádné oko nevidělo, žádné ucho nesly
šelo, žádné lidské srdce necítilo.: Vždyt'
o svatých tajemstvích ještě ničeho ne
slyšeli,“ stojí ještě daleko. A slyšelili
o nich snad něco, tak tomu přece ne—
rozuměli. Pouhé slyšení nedostačuje,
třeba to pochopili; oni však ještě ne
přijali vnitřní sluch. Proto vyprošuje se
jim dar milosti, jako byl ten, 'o němž
prorok mluví: »Hospodin dal mi jazyk
umělý, že vím, kdy mam mluviti. Otvírá
mi ústa, a probouzí ráno; Pán Bůh
otevřel mi ucho.: (ls. 50, 4.) 'tak jako
proroci věci jinak slyšeli než lid, podobně

i věřící slyší věci jinak, než "_katechumeni.
[ tu učí se katechumen, že se mu tyto
věci nikoliv od lidí ohlašují a vštěpují
(nikohona zemi nemáme nazývati mistrem),
nýbrž s hůry, s nebe. Neboť všichni
budou učeníci Boží. Proto še připojuje:

»A aby jim slovo pravdy vlil,< aby
jim pravda do vnitř .vlita byla; poněvadž

slovu pravdy ještě tak nerozuměií, jak by
měli. »Aby v srdce jejich zasel símě
bázně Boží;<< ale to ještě nepostačuje,
neboť z onoho semena padá některé na
ušlapanou půdu nebo na skalu. Prosíme
tedy nejen o to, nýbrž, jako pluhem
orná půda se rozrýva, aby se stala úrod—
nější, žádáme tuto, aby katechumeni
uvnitř srdce byli obnovení, aby zascté
símě přijali a slyšené pečlivě zachovávali.
Proto praví dále:

»A upevní víru v srdcích jejich_;c
t. j. aby símě nezůstalo na povrchu ležeti,
nýbrž se zakořenílo.

»Aby jim zjevil evangelium spra
vedlnosti.: Poukazuje tuto, že při nich
stává dvojí překážka spravedlnosti, totiž:
že jsou uši jejich ducha zavřeny a že
evangelium jest před nimi skryto. Proto
znělo svrchu: »aby sluch jejich ducha
jim otevříti ráčilc a zde: »aby jim zjevil
evangelium spravedlnosti,< t. j. aby
rozum jejich osvítil a pro učení schopným
učinil, ale též, aby je učil a símě evan
gelia v srdce jejich zasel. Byt“ také byli
schopni, nic by to neprospělo, jestli Bůh
jim evangelium nezjevuje; a zjevujeli,
oni však je nepřijímají, je to táže škoda.
Proto prosíme za obě: aby jim'uši
ducha otevřel, a aby jim evangelium
zjeviti ráčil. Kdyby před námi ležel
královský o'děv zakrytý, což by to po
mohlo, kdybychom měli sebe bystřejší
zrak; a kdybychom byli slepí, také by
to nepomohlo, byt' královská ozdoba byla
odkryta. Podobně u katechumenův obé
jest odvislé od jejich vůle. Co pak se
však vyrozumívá tím evangeliem spra
vedlnosti? To jest evangelium, které
ospravedlňuje. Tak se budí v katechu
menech touha po křtu, an se jim ukazuje,
že křest je nejen evangelium hlásající od
puštění hříchů, nýbrž že i spravedlnost
působí. '

»Aby jim uděliti ráčil božské smý
šlení, čisté myšlenky a ctnostný života
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Toho ať si povšimnou věřící, kteří k po—
zemským věcem lnou! l'omněte, jak my
smýšleti máme, když se 'vyzýváme, |
abychom svrchu uvedene vlastnosti ka- “
techumenům vyprosili! Život má sou- !
hlasiti s evangeliem. Proto přechází"

.modlilba od učení k životu; neboť po
slovech, »aby jim zjevil evangelium spra
vedlnosti,c praví se dále: »aby jim
božské smýšlení uděliti ráčil.: Co jest to ;
však božsky smýšleti? »aby Bůh v nich
přebýválu' on sám praví: »Přebývati

budu v nich a procházeti mezi nimia
(ll. Korint. 6, 16.) Jeli duše spravedlivá,
jeli hříchu prostá, je příbytkem Božím.
Kde však Buh si příbytek zvolil„tuj

nezůstává nic více lidského, duše pak ,
smýšlí božsky ve všem, co myslí je — pří
bytkem Božím. Z toho můžeme posouditi, i

že ncsmýšlí božsky, kdo oplzlé řeči

mluví, že nemá čistá myšlení, kdo v ne
stydatostech a fraškách své zalíbení má.
Co je to však míti čistá myšleni? Býti
na'duši zdráv; kdo hříšným žádostem
hoví, kdo k pozemským věcem nezřízeně
lne, není podle duše zdráv. Jako nemocným
zachtívá se po škodlivých věcech, tak i
temlo.

»CtnoStný života Učení žádá také
ctnostný život. Slyšte to vy, kteří se

%křtem odkládáte až na konec života. My
vzýváme Boha, abyste po křtu clnostný
život vedli, vy pak si to zařizujete'a

, činíte tak, abyste bez ctnostného života
svět tento opustili. Co tito pomůže, jsili
ospravedlněn, ale jen skrze víru? Prosíme

, pro tebe o milost, abys skrze .ctnost'
důvěru v Boha míti mohl.“ (P. d.)

_Historióké obrazy ze života. římského.
(Vzdělal Vinc. Drbohlav)

Lázně Agrippovy. |
(Oatatck.)

d té rozmluvy uplynulo několik
týdnů. Justinus vracel se se svými
třemi žáky od vatikánské jeskyně.

Nebe bylo pochmurno. Společnost“ tato
přešla vítězný most a blížila se k cirku
Flaminovu. Pojednou se objevila u vchodu
cirku tlupa mužů, jakoby na někoho'
čekala. Brzy se oddělil od ní jeden muž
a kráčel Spěšně k Justinovi. .Byl to
Viridius. Ostatní ho z povzdálí násle
dovali.

Viridius pozdravil filosofa. A dříve
nežli tento mohl mu na pozdrav od
pověděti, vytáhl z togy (svrchní římský
šat) _dýku & vrhl se na něho. Avšak
nežli mu mohl zasaditi smrtelnou ránu,
chopily se ho dvě svalovité ruceastrhly
ho k zemi. Kollegové jeho zbaběle mu
uprchli. Kolem Justina kupil se dav jeho [

posluchačů. ——Vše toto sběhlo se je
: diným okamžikem.

Teď by si Viridius rád byl dýku do
vlastního srdce vrazil, ale protivník jeho
držel ho tak pevné, že se ani hnouti
nemohl. Justina leknutí zbavilo skoro řeči.

Pozoroval, v jak hrozném byl nebezpečí.
Jak však to. přišlo, že kolem něho

pojednou“ stálo tak mnoho žáků?
Tu vystoupil Furius & vyprávěl

mistrovi, že zvěděl o tomto. vražedném
útokuod Albína, který to"vše v opilství
vyžvatlal. Uznal však za dobré jemu to
zamlčeti. Proto ho takévposledních dnech
neustále provázeli, aby byli v každém oka-.
mžení neustále pohotově. Dnes, když
spalřili kolem cirku cyniky se shro
mažďovali, tušili asi, „coby „toznamenalo.
Proto bděli. Justin kázal vyrvati dýku

; z rukou Viridiových á propustil jej.
Zničen odtáhl tento zákeřník.



Ba samo šero večera zdálo se mu

býti k hanbě světlým — pádil pustými
ulicemi k domovu. Zde se zavřel do

komnaty a propukl'v pláč. _Hněv a za
hanbení lomcovaly mu nitrem. Z počátku
přísahal krvavou pomstu těm, kteří mu
takové ponížení připravili. Potom obrátil
se hněv jeho na soudruhy a přátely a
přál jim jenom záhubu & hořkou smrť.
Počal skutečně přemýšleti o pomstě. Tu
náhodou spočinuly oči jeho naproti němu
visícim kovovém zrcadle. Ulekl se svých
zpotvořených tahův. Obličej jeho byl
hněvem a zášti celý proměněn.

V tom dostaly myšlenky jeho jiný
směr. Před ním stanula minulost. Veškeré

zločiny jeho, postava Quintova, zoufalý
zjev Fortunatův, hříšné noci. zkrátka
vše se před ním vznášelo jako mlhová
strašidla. Ach, jak hídný a děsný to život!

'I'ed' mu bylo jasno v duši. Pochopil, '
že ten muž, který své nejbližší přátely ,
zavraždil, nemůže spoléhati na přátelství
jiných a že tedy druhové jeho učinili
zcela správně, že ho'iopustilil

'l'oliko velkomyslnostf .lustinovu po—

chopiti nemohl. Proč“ ho neodevzdal,
biřičům? Dal by císař milost“ zločinci,
který byl při činu dopaden? Nikoliv!
A Justin ho propustil! Jaká to veliká
záhada!

Tentýž Justin ušetřil, ho od ohavné _
smrti. Tentýž Justin to byl, kterému
důchod zadržel!

Proud slz mu líce pokropil, ale ne i
hněvem, nýbrž lítostí. Lkal celou noc,
i když slunce stálo již vysoko na obloze.
Zdálo se, že se chce pláčem celý obmýti. :

Najednou bylo zaklepáno na dveře.
Uleknut povstal. Myslil,žejsou toliktorové.
Nechtěl jim uprchnouti. Ustanovil si, že
bude trest svůj zmužile snášeti. Otevřel
dveře. Před ním stál — Justin. Velebná

postava jeho patřila otcovsky a mírně na
užaslého Viridia.

Již se Viridius nezdržel.
ŠkolaB sr 1839.

Padl na
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kolena a prosil ho v slzách, aby mu
odpusUL

Mudrc ho jemně zdvihl se země.
objal ho a radoval se, že mu přibyl
nový přítel; děkoval Bohu, že uvedl
zbloudilého bratra svého na pravou cestu.

Viridiovi bylo, jakoby měl přestali
žití, jakoby v budoucnosti veškeré sna
žení zapadlo. On musil dobrodiní tako—
vého hodným se státi.

»Rci, poroučej, dělej se mnou, co
chcešl'c zvolal Viridius. »Každé slovo tvé

bude mým svatým zákonemla
»Nu, dobře,< odvětil Justin, »když

tomu tak chceš, tedy žádám, abys se
upokojil a modlil se k jedinému Bohu,
aby tě osvítil, až bysjeho a sebe samého
poznal. To jest můj rozkaz. Mé přání
však jest, abys stál často po boku mém.

abychom o věčných pravdách mohli spolu
rozjímath

Po těch slovech upokojil rozčileného
Viridia. Teď zůstali v důvěrné rozmluvě

spolu v komnatě Do srdce Viridiova p_ři
slovech .lustinových vnikal nový život..
Ačkoli neslyšel žádných výtek, přece
oškliv05t' před vlastni špatností jeho víc

a více vzrůstala.,
Justin hovořilo Božím milosrdenství

a otcovské lásce k lidem.

Viridius chvěl se, nebot“ se bál, že
božskou spravedlnost“ usmířiti nemůže.
Byl ještě pohanem, ale světlo svaté viry
mu v srdci počalo pláti jasněji.

Od toho dne býval pořád ve spo
lečnosti .lustinově. Jeho ret visel na rtu

Justinově, když mu hloubku křesťanské
moudrosti odhaloval. Zvláště působily na
něho řeči, v nichž hájil Justin vzne
šenost' a svatost“ křest'an—tví proti ne
přátelským útokům.
, Viridius již dříve zaslechl-o svém
mistru, že není-nad něho nikdo, kdo by
tak výmluvně viru křesťanskou hájil.

"Proto patřil Justin mezi první apologcty
(obl'u'ijce)

lil
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Jednou se Viridiovi podařilo, že byl

přítomen rozmluvě svého mistra s—řeckým'
filosofem ze školy stoickél) Mudrc ten
jmenoval se Plancian. — Plancian činil
výtky Justinovi, že tvrdí neprávem, že
jeho sekta má pravé náboženství.

»Jak pak můžete,c pravil, »míti
pravé náboženství, když jste od celého
světa uznání za atheistyfž) Může býti
náboženství bez Boha-?“

»Ano, jsme atheisty,c zněla od
pověď .lustinova, ,»jeli řeč o vašich
hmotných bozích, avšak nikdy neupíráme
Boha pravého, Boha spravedlnosti, mou
drosti a jiných ctností. My ho ctíme a
Syna jeho vzýváme. Neboť on přišel na
svět a poučil nás, jak v pravdě a roz
umné žíti máme. My nevěříme, že po- '
třebuje krvavých obětí a kadidla; my
prosbami a díkůčiněním ho velebíme;
my nezapalujeme darův obětních, ale
dáváme je chudým; my věříme, že nej—
lepší zalíbení má Bůh tehdy v nás, když
se mu stáváme podobnými a'jeho po
sloucháme.:

. »Připouštím tedy, že skutečně nám
neznámé božství velebíte, ale pochybuji
o pravdivosti tvrzení tvého, když díš, že
nejlepší službou onomu božství jest.: po
slušnost a podobnost s ním. Jak by mohl
vás svět tak tupiti a'vám hříchy vy
týkati? Což nejste nemravní, nejste zuři
vými nepřátely státu ?e

"»Prosím tě, nesuď nás dle řečí ne
přátel našich, nýbrž dle činů našich.
Slyšel jsi, že by nešlechetníci obrátili
někoho ke ctnosti? Nuže, () mnohých
z vás lze to dokázati. Neboť 'oni násilí

&tyranství odvrhli, když viděli střídmost
svých křesťanských sousedův a jich trpě—
livosti. A přece křesťané málo s nimi

obcovali! Vy, pohané, odhazujete novo

1) Stoikové byli filosofové, kteří opovrliovali
všemi pocity. Tvůrce jich byl Zeno.

2) Atlleísta : bezbožník, ten, kdo v bytosť
Boha nevěří. .

rozence a nemravnost u vás je tak
veliká, že vše žije u vás ve smyslnosti.
Vy veřejně vzýváte boha rozkošnictví,

i vy slav'íte lidem, jichž nestydatosť se
stala příslovím, pomníky na veřejných
místech. Nyní chcete vy, co sami veřejně
činíte, nám vytýkati, jako bychom totéž

: činili pokrytecky, za tmy? „JsBuli mezi
* námi nešlechetníci, nnže, ehopte sejieh,

potrestejte je, ale ne, že jsou křesťany,
nýbrž pro zločiny! Vy nás vyhlašujete
za nepřátely státu, protožef jeli řeč o
říši, míníte vždy pozemskou. Vy nás
pokládáte za spiklence, ale nevíte, že
moc spiknutí spočívá na zachovávanéín
tajemství. Tažte se nás, jsmeli křesťany,
ihned vám přisvědčíme! Jestliže bychom
očekávali pozemskou říši, pak bychom
se musili ukrýti a život svůj chrániti,
až do příchodu one říše; poněvadž však
nie pozemského neočekáváme, nic nám
nezáleží na smrti! Ano, my můžeme
směle tvrditi, že náboženství naše mnoho
ku blahu státu přispívá, nebot ono učí,
že nelze žadnéhB zločinu před vše
vědoucím Bohem ukrytí a že žádný zločin
bez trestu_ponechán býti nemůže. Ale
zdá se, že se stát bojí, že by mohla

čestným a ku potrestání by ničeho ne
zbylo. To jest však zásadou- popravcův
a nikoli knížat! Křesťané jsou dobrými
poddanými, () tom se můžete přesvědčiti
u nájemců daní a u státních _úředníků.
Nikdo neplatí ochotněji daně jako kře

- stane. Vždyt jim Pán výslovně poručil:
»Dávejte, co jest císařovo, ('ísai'ils

»Nuže, když jste tak nevinnými
lidmi a takovou radostí státu, proč za
halujete své učení v tajemství; proč
přijímáte nováčka ve spolek svůj s ta
jemnými obřády; proč se na odlehlých
místech v noci shromažd'ujete? Jsteli
tedy vzory ctnOSLi,jak se musím domní
vati dle tvrzení tvého, proč nevystoupíte
veřejněíh ,I
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»Naší předkóvé ustanovili, že některé
články našeho zjevení musí zůstati ta
jemstvím, ale toliko těm, kteří stojí mimo
církev. Ti však, kteří jsou údy naší
společnosti, musí všichni, bez výjimky,
tajemství víry znáti. Bylo by to pro ně
hříchem, kdyby nevěděli toho, co Bůh
zjevil. Tobě jest jistě známo, že bychom
dlouho počítali, kdybychom křesťany
chtěli jenom dle tisíců počítati. A tito ;
všichni tisícové vědí o všech našich ta—

jemstvích ve víře. Zkušenost? učí, že
žádné tajemství není dlouho ukryto. když
o něm valná většina ví. Kdyby tedy
naše učení bylo státu záhubné. museli
bychom se stále bídné zrady obávati.
Takováto však obava nebyla. můj milý.
která nás přinutila, bychom některé učení
zatajili; nikoli, vaše slabost“ toho byla
příčinou! Hled', my věříme v jednoho
věčného, nejvýš spravedlivého Boha; my
zavrhujemc mrtvé, němé a bezmocné
bůžky. Proto zovete nás atheisty a bez
božníky. My oslavujeme svatá tajemství
a temna pověst? o tom dotýká se vašich
uší, a vy se domníváte, že zabíjíme
děti, abychom pak pili ze zlatých nádob
krev jejich My napomínáme se vespolek
k lásce a svornosti, a hle, vy s úžasem
vypravujele o zločinném obcování. Aby
pak takove převrácenosti srdce t_vé ne
rozrušily, poslyš, co o tom praví náš
l'án: Cokoli slyšíte v skrytu, to se střech
oznamujte! — My jsme se narodili bez

5 jež kněz

Krista. který za pontského Pilata byl
ukřižován a ve jménu Ducha sv.. který
proroctví ústy prorokův o Kristu vydal,
jest osvícenec obmyt. Tímto obmytím
stávají se katechumeni 1) křesťany a údy
naší církve. Jest to cos tajemného?
Bci, jest to tak podivné jako vaše my
steria?.2) A přece má to býti cos straš
ného, že se toho urputní lidé chápají,
aby tak dobré zničili. Podobně jste pře
kroutili i zprávy o naší bohoslužbě. Ale
s tou se to má asi takto. Scházíváme
se v neděli, protože ten den slavíme
památku stvoření světa a z mrtvých
vstání Pána a Spasitele našeho. Boho
služba počíná čtením proroků, nebo
evangelia, potom následují spasitelná
napomenutí a společné modlitby. Na to
následuje obětování s delšími modlitbami,

říká samoten a lid jenom
: slovem amen je doprovází. Po skončené

vědomí a vůle a rosteme ve zlých mravech ';
= zřejmý boj proti pravdě. Ano' pronásle—a špatné kázni. Abychom pak nezůstali

dětmi potřeby a nevědomosti, nýbrž
dětmi svobody a vědění, abychom do—
sáhli odpuštění za spáchané hříchy, tak
je nad tím, kdo znovu zrozen býti chce
a pokání učinil, svoláno jméno Stvořitele
světa, našeho Pána a Boha, a toto jméno
jmenujeme my, když ho ke koupeli ve
deme. A koupel tato zove se osvícením,
protože ti duševně osvícení bývají, kteří
se tomu učí. Avšak také ve jménu Ježíše

oběti rozděluje se eucharistie3) diakony.
Mezitím sebrané dary bývají rozděleny
od biskupa mezi chudé. nemocné & ci
zince. To jest naše bohoslužba, kterouž
vy, neznajíce jí. tupíte. Ztlaliž není
Boha důstojna, duchovní, rozumná a
záslužna? A přece nás proto pronásle
dujete! Avšak z tohoto pronásledování
vzrůstá naše náboženství. 'I'u ne ti, kteří
v kalu rozkoší a ve tmách modlářství se

potácejí, ne ti, kteří pravého Boha a
Stvořitele urážejí a tak si pronásledování
a'smrt' přivolávají, ale ti, kteří pravého
Boha vzývaji a jemu slouži. 'l'u jest

dování jest očistou—víry křesťanské. Ni
koliv, křesťané se nestydí za svoji víru.
Katané však, kteří na neviných páchají
nespravedlivost', sloužíce takto ku po
tlačení ctnOsti, jsou nástrojem samého
satana a spolu s ním stejné tresty budou
sdíletiď. '

1)T.j. ti, kteří se ku přijetí křtu sv. připravují.
2) Tajemné bohoslužby pohanské..
") Požcliminý chléb.

It)“
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Plancian se zamyslil. Konečně uchopiv _
se ruky křesťanského filosofa, prosil ho
za odpuštění, jestli ho svou řečí byl
urazil.

& Justin tískna m_u pravici zahleděl
se mu pevně do očí a děl:

»Naší povinností jest i nepřítele
milovati a mile těm odpouštěti, kteří
činí nám protivenství, poněvadž oni ne
vědí, co činí. Můj drahý, před Bohem
neomlouvá taková nevědomosl?._ On dal

jednomu každému vrozený cit pro ctnost
a spravedlností- [ vy jej máte—ajej uka—
zujete, protože dobro, které jste přiřkli
bohům, uctíváte.

bohy velebíte? Popatř, »že vy jako ne
přátelé svého vlastního svědomí jste
souzeni. Zvláště pak ty, můj příteli,
mnoho jsi se namáhal, abys si osvojil
učení stoikův; pozoruj nás, poslouchej
nás, a zajisté nalezneš u nás čistší,
v pravdě svaté učení, prosté odporu,
které jest v souladu se svědomím, jež
každý bez námahy zvěděti může. Mnozí
neučení pochopili je a jsou šťastni. A
ty? — dosud jsi kroku neučinil, abys
pravou moudrost“ života pochopil. Slib
mi dříve než odejdeš, že se mě spo
lečnosti vyhýbati nebudešlc

»To také slibuji. Avšak jsem roz
rušen tvou řečí. Mrak myšlenek doléhá
na srdce moje — potřebují
Buď zdrav! Na brzkou shledanou!:

Po těch slovech odešel Plancian.

Chtěl sám o slovech Justinových roz
mýšleti.

Viridius nyní skoro denně slýchal
vřelá slova Justinova a byl svědkem
jeho prostého a zdrželivélio života. To
na něho blaze působilo. Kráčel den ode
dne po dráze ctnosti dále. Konečně
prodal svůj dům, propustil otroky a roz—
dělil, co byl zločinem získal, mezi chudé.
Když se stal křtem svatým křesťanem,
pojal úmysl odejíti do samoty, aby tak

Proč však křesťanů

nenávidíte pro to dobro, pro které samí _

pokhdu.

Bohu děkoval za milost“ a osvícení, aby
kál se za své poklesky a zločiny mládí
svého.

V albánských skalách, nedaleko pu
stiny, kde stávalo druhdy město Alba
Ilonga, stála nizoučká chatrč. Kolem ní
rozkládala se“ malá, těžce vzdělávaná
zahrada. V ní pracoval, záhony okopá
vaje, v největším ůpalu slunce, muž
dosud v plném květu let svých. Čočka,
řepa, melouny, byly mu jediným bohat
stvím.

V temné iizbě, kám padalo děrou
ve střeše skrovné světlo, nalézalo se
v koutku z traviny upraveno tvrdé lůžko.
Prostý džbán, několik stářím sešlých
knih a špalek, který slóužil za stůl na—
šemu poustevníku, bylo Pouze nářadím
jizbice. Na stěně byl jedinou ozdobou kříž
ze dvou dřevěných tyčí, po jehož stranách
byly monogramy .ležíše a,Marie.

Tak vyhlíželo obydlí, které druhdy
tak vybíravý & urozený Viridius nyní
po tři léta obýval. _

Mohlo by se věřiti, že na něho Řím
již zcela zapomněl, nebot" takové obydlí

. zajisté nech'ovalo v sobě cos vábivého.
Ale nebylo tomu tak.
Hle, tam z údolí kráčel na horu

muž, jehož chůze prozrazovala, že tomuto
cestování nebyl zvyklý. Konečně do—
stoupil výšiny. Odpočinul si několik minut.
Pak zase kráčel k našemu poustevníkovi,
který jeho příchodu neznamenal, až byl
cizinec u něho.

»Plancianel 'Ty zde?c zvolal

překvapený Viridius tl vrhl se mu do_
náruče.

»Abych ti přinesl smutnou zvčsť,

že,:přítel náš Justin stal se včera mu—
čeníkem.a

».Iak že? Markus Aurelius, tento
filosof a císař, vztáhl _ruku svou na tak

_ bystrého, zbožného & dobročinného mu—

drce? O jistě ďábelský Peregrinus v tom
měl své účastenství-.a
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»Nikoli! 'l'en mrtev již. Dokonal tak,
jak žil .liž před dvěma léty pojal úmysl
tento cynik, že napodobí smrt“ patrona
svého-Herkula. Když bylo právě mnoho
lidí v Olympii při hrach, oznámil, že
se chce bohům vrátiti. ! kázal postaviti
velikou hranici, vystoupil na niv slav
nostním šatě za zvuku cymbálův a bubnů
a —-dalji zapáliti. 'l'ak odešel bláhovec
ku svým bohům, jichž společnost“ si za
sloužil svým životem — a země jest
prosta zase jednoho netvora. Krescentius
z Megalopole nastoupil u dvora na jeho
místo. Tento cynik připravil Justinoví
smrť. Skola našeho mistra kvetla den

ode dne víc a více. Jeho výmiuvnost',
odhodlanost, především však čistý život,
získal mu mnoho žáků. '.l'o hnalo Kre

scentia ku pomstě—.Zkratka vylíčil Justina
císaři jako nespokojence, buřiče, štváče
lidu', jako nepřítele statu. Aurelius se
rozhorlil a cynikově nalezše dosti ne
pravých svědků vymohli, že Justin musel
padnouti. ——Ted' plesají, ted' jsou vše
mocní a domnívají se, že my křesl'aně
— i já jsem milosti božskou v koupeli
znovuzrození proměněn —--—.musíme býti
rádi, když nám dovoleno jen„dýchatí!
Ale at zvědí, že smrtí mistra se všichni.
uženníci jeho za dědice úřadu jeho po—
važují! At' zvědí, že jsme hotovi pro
svaté učení životy své obětovati. Za tím
účelem přišel jsem k tobě, abys opustil
samotu a postavil se tváří v tvář těm,

kteří se tvým obrácením nejvíce roz
zuřililc _

Za několik hodin byli oba. poutníci
na cestě do Říma.

Následujícího dne čtvrtí městskou
u cirku Flaminiova táhla hlučící lůza a
volala slávu císaři & Krescentiovi a smrt“
křesťanům.

Tu ozvalo se volání:

k lázním Agrippovýmlc
Nesmírně davy lidstva hrnuly se

tam hoříce pomstou a dychtivostí, aby
ubíjely a jaly křesťany.

V tomto hrozném zmatku bylo mnoho
lidí povaleno, pošlapáno a v pravém slova
smyslu udušeno.

>Na křesťany, na křesťanyh roz
léhálo se děsně širokou ulicí. Marně se

namáhali pretoríané (vojsko císařů)
rozehnati toto množství; marně žádali
ve jménu císařově volný průchod. Hučící
houfy se posmívaly namáhání jejich.
Na všech tvářích stála slova :“ chceme
krev! ,

Cynikově podráždili lid dokonale.
Strašný okamžik. Oběti dosaženy.

Msta ukojena.
Lid se rozcházel. A než kohorta

(vojenský "'zástup)k lázním přišla, nalezla
tu porůznu ležící údy dvou neší'astníkíi.
Ji to příliš nedojalo. Za to však žáci
Justinovi oplakávali strašnou smrt Viri
díovu a Pláncianovu.

»Pojďme

Třetí řád premonstrátský.
(Část další.)

K předchozím pravidlům připojíme ihned ještě vypsání obřadů téhož
třetího řádu sv. Norberta.

:L.Oblékání a. přijetí.
l'ředstavený, jsa oděn rochetou .a štolou, přijde k oltáři. Žadatel poklekne

na stupních oltáře, maje ruce sepjaty & na prsou pozdviženy, v hluboké pokoře
.a zbožnosti. Přijímající'táže se ho takto:



Quid quaeris?
Respondent induendus:
Misericordiam Dei et vestram, Rev.

Pater, et, hujus sacri Ordinis societatem.

Čeho sobě žádáte, rozmilý v Kristu?
Tázaný odpovídá:
Milosrdenství Božího a společenství

s vámi, otče duchovní, i s tímto svatým
řadem. '

(Může zde učiněna. býti krátká. promluva nebo vložiti se litanie ke sv. Norbert-u.)

Potom světí kněz škapulíř pro žadatele tímto způsobem:

V. Adjutorium nostrum in Nomine
Domini.

B. Qui f'ecit coelum in tet-ram.
Ý. Ostende nobis, Domine, miseri

cordiam tuam.
. Et salutare tuum da nobis.
. Domine, exaudi orationem meam.
. Et-clamor meus ad te veniat.
. Dominus vobiscum.
. Et. cum spiritu tuo.

Oratio.

ŠDQWšto

Oremus.
Omnipotens Pater et aeterne Deus,

qui Unigenitum tuum vestem nostrae
mortalitatis induere .voluisti, obseeramus
immensíam -tuae largitatis bene-['dictionem
in hoc genus effluere vestimenti, quod
sancti pat-res ad innocentiae et humiti—
tatis indicium a renuntiantibus saeculo
portari sanxerunt, et sic illud benej—dicere
digneris, ut famulus tuus, qui eo usus
fuerit, induere mereatur Dominumnostrum
.lesum Christum : Qui tecum vivit et regnat
in saecula saeculorum.

_R. Amen.
. Oremus.

Omnipotens aeterne Deus, pius et
misericors, qui peecatoribus pietatis tuae
misericordiam quaerentibus veniam tribuis
et misericordiam: oramus clementiam
tuam immensam, sic scapulare hoc
bene-['dicere et sanctij'ficare digneris, ut
quicunque illud gestando misericordiam
tuam imploraverit, peccatorum suorum
veniam et indulgentiam misericordiae
tuae gratia consequatur. Per Dominum
nostrum .lesum Christum etc.

B. Amen.

V. Pomoc naše ve jménu Páně.

B. Kterýž stvořil nebe i zemi.
Ý. Okaž nam, Hospodine, milo—

srdenství své
B. A spasení své propůjč nam..
V. Pane, vyslyš modlitbu mou.
B. A volani mé k Tobě přijď.
Ý. Pán s vámi.
&. l s duchem tvým.

Modlitba.

Modleme se.
Otče všemohoucí a Bože věčný,

kterýžto jsi chtěl, aby jednorozený Syn
Tvůj vzal na se roucho smrtelnosti naší:
snažně prosíme,abys nezměrné požeýhnání
štědrosti své vylití" ráčil na tento druh
oděvu, kterýž svatí otcové na znamení
nevinnosti a pokory nositi uložili těm,
kdož se odříkají světa: i abys jej tak
pože-i-hnati ráčil, aby služebník Tvůj,
kterýž ho bude užívati. hodným se stal
obléci se v Pána našeho Ježíše Krista:
Kterýž s Tebou živ jest a kraluje na
věky věkův.

B. Amen.
Modleme se.

Všemohoucí, věčný Bože. laskavý a
milosrdný, kterýž hříšnikům, vyhledava
jícím láskyplné dobrotivosti Tvé, uděluješ
prominutí a milosrdenství: prosíme ne
skonale milostivosti Tvé, abys ráčil tento
škaputíř tak pože—jhnatia' posvěýtiti. aby
ten, kdož ho bude nosíti a tak se dovo
lavati milosrdenství Tvého, podle milostivě
shovívavosti Tvé dosáhl prominutí a od—
puštění hí'ícht'i svých. Skrze Pana našeho
Ježíše Krista atd. .

B. Amen.

Na topokropí kněz škapulíř svěcenou vodou. Pak oblékne žadateli, jenž
stale klečí, žehnaný škapulíř., pravě:

Accipe, t'rater (soror), scapulare can
didum, ut. majora induere valeas chari
smatum incrementa et cum Agno in albis
ambulare merearis: Qui vivit et regnat

Přijmi, bratře (sestro), skapulíř
bělostný. abys byl schopen obdržeti větší
hojnost milosti a darů nebeských a za—
sloužil sobě v rouše bílém kraěeti za
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cum Deo l'atre in unitate Spiritus sancti
Deus per omnia saccula saeculorum.

B. Amen.

Beránkem, který s Bohem Otcem i
s Duchem svatým živ jest a kraluje po
všechny věky věkův.

B. Amen.

Načež ihned připojí kněz nasledující přímluvy:

Ý. Salvum fac servum tuum (vel:
ancillam tuam).

B. Deus meus sperantem in te.
V. Esto ei Domíne,tunis fortitudinis
li. A facie inimici

. Domine. exaudi orationem meam.
B. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dominus vobiscum.
B. Et cum spiritu tuo.

Oratio.

Oremus.
Adesto, Domine. supplicationibus

nostris et hunc Í'amulum tuum (vel: hanc
ancillam tuam) beneTdicere digneris, cui
in tuo sancto Nomine scapulare Religionis
nostrae imposuimus, ut Te largiente et
devotus (vel: devota) in Ecclesia persistat
et vitam percjpiat sempiternam. Per
Christum Dominum nostrum.

B. Amen.
Oremus.

Praetende, Doinine, famulo tuo
dexteram coelestis auxilii, ut 'l'e toto
cordc perquirat et quac digne postulat,
consequatur. Per Dominum nostrum
.lesum Christum.

B. Amen.

V. Spasena učiň služebníka svého
(služebníci svou).

Bože můj, .dout'ající v Tebe.
Budiž mu (jí), Pane, věží mocnou.
Od tváři nepřítele.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A volaní mé k Tobě přijď.
Pan s vami.
[ s duchem tvým.

Modlitba.

Modleme se.
Přispějž, ó Pane, prosbam našim a

račiž pože-jhnati tohoto služebníka svého
(tuto služebníci svou) jemužto (jížto)jsme
v nejsv. Jménu 'lvém oblékli škapulíř
naší řehole: aby milostí Tvou i zbožně
v církvi sv. byl(a) živ(a) i také života
věčného dosahl(a). Pro Krista, Pana na—
šeho.

B. Amen.
Modleme se.

Ochraňujž, Pane, pravicí nebeské
pomoci služebníka svého: aby Tebe celým
srdcem vyhledával a čeho spravedlivě
žada, i také dosáhl. Skrze Pana našeho
Ježíše Krista.

B. Amen.

FUŠ'?Š'?Š'?

Nověoblcčeného pokropí kněz svěcenou vodou a přijme jej k polibku
míru tak,
Potom dí přijímající:

Ego auctoritate qua fungor, te in
l'ratrem (vel: sororem) tertii ordinis re
eipio; et eo ipso declaro, te ex benigní
tate apostolica gaudere omnibus et sin—
gulis indulgentiis sacro nostro ordini
concessis; uti etiam participem lacio
saeriíieiorum, orationum et aliorum spi
ritualium bonorum operum tam in vita,
quam in morte, quae per Dei gratiam in
nostro Ordinc liunt: ln Nomine Patris
et Fi-j—liiet Spiritus sancti.

B. Amen.

že nový tereiař políbí schranku se sv. ostatky nebo konec štoly.

'l'ou pravomocí, kteréž užívám, při
jímám tě za bratra (sestru) třetího řádu
a zaroven prohlašují že z dobiotivosti
papežské požívaš vubec 1jednotlivě všech
odpustku, propujčených svatému řádu
našemu; jakož i účastna tě činím obětí
mše sv., modliteb ijiných dobrých skutků
duchovních. jak v životě tak i při smrti,
kteréž z milosti Boží se dějí v celém
řadě našem: Ve jménu Otce i Sy-l-na i
Ducha svatého.

B. Amen.

Po skončení obřadů těchto zapíše „se jméno člena nově přijatého do
zvláštního seznamu pro třetí řad sv. Norberta.

Poznámky. Dříve nežli předsevezme oblékaní roucha řadového, postará
se představený o to, by seznal vlastnosti a přípravu žadatele (prav. 12.—14.).
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Ostatně jsou obřady při oblékání terciářů, jakož je schválil Benedikt XIV.
(až na dvě nebo tři nezávažné změny) zcela tytéž, kterých se užívalo v prvém
století řádu premonstr. (Srv. Le Paige: »Bibliotheca Praemm Ord. Paris._1633,
pag.311. 312.) Snadno je“lze tudíž usvědčiti ze starobylé prostoty, kterou zachovaly
jakožto výraznou známku svou. Spolu připomínají dosti ony obřady, kterých se
užívá při oblékání v řádě prvém._

Bílá barva, nacházející se na rouchu řádovém, jest podle katolického
podaní odznakem čistoty a pokory, jakož dí modlitba při žehnání škapulíře. Dle
podaní řádového jest nad to bílá barva tato známkou úcty k nejsvětější Svátosti
oltářní i k neposkvrněnému Početí Marie Panny.

Přijímáli kněz více uchazečů zároveň, říkají tito svou odpověď společně;
v oněch modlitbách pak užívá se čísla množného.

Počínaje dnem oblečení stává se terciář údem rodiny sv. Norberta i
dosahuje odpustkův' & milostí propůjčenýr-h veškerému řádu. Jméno jeho zapsáno
jest do zvláštního seznamu a uloženo v archivu klášterním. Spolu propůjčeno
jest- mu těž účastenství na obětích mše sv;, sv. přijímáních, hodinkách řeholních
a všech dobrých skutcích, kteréž se konají v celém řádě premonstrátském. Terciář
sám však musí se chovati tak, jakž jej k tomu zavazuje přijatá řehole a název
bratra třetího .řádu,_a vésti sobě s vážnou opravdovostí k Bohu, k řádu i k sobě
samému, Dále musííéž býti zkoušen od představeného nebo ředitele, a to po
celý rok, a nesmí naprosto jinak leč po tomto roce zkušebním (noviciát) — vyjma
v hodině smrti — trvale býti přivtělen k řádu. (Příště dále.)

Zprávy z misií katolických.
Japonsko. Apoš tolsk é vikařství rozličnýmizpůsoby smrt“mučenickou pod

v jižním Japonsku. Z Nagasaki stoupílo. z nichžjest 205 blahoslavených.
dává nejdůst. apošt. vikář Cousin zprávu Hora ona nazývá se »Svatou Horoum
o úspěchu, jakého se dodělala naše Bohužel nemůžeme se v tu „stranu dostati,
sv. víra v okolí města, jehož země neboť kostelu a obydlí kněžskému bylo
skropena krví mnoha _mučeníků: »Vždy vládou vykázáno místo na druhém břehu
se osvědčuje pravidlo, že bez milosti . zálivu, tak že pro velikou vzdálenost
Boží se nic nestane; misionář pracuje obracení města, v němž bychom měli
neunavně, káže lidu, jejž přilákala nejdříve slovo Boží kázati, na čas při—
zvědavost', z něhož se žádný k víře hodnější odložiti musíme.
nepřihlásí. Jindy opět potkáte lidi, jichž Na malém ostrově, asi tři hodiny
jste ještě nikdy neviděl, ptají se vás od Nagasaki, byl asi před 10 lety dům
na něco, prosí o knihy a bývají z nich proměněn v kapli, v níž misionář na
hodní křesťané. Nejvřelejší přání mé své cestě mši sv. sloužíval. Jelikož však
jest, abych směl přisvojiti církvi katolické . půda klesala, musela kaple býti zbořena.
horu při městě Nagasaki; tam bylo totiž ? Nastala nám starost? o zřízení nové,
5. ún01a 1597. ukřižování) 26 křestnanů kteráž při nejmenším stojí 3000 franků.
již byli lOkU 1863. za svaté prohlášeni, Avšak odkud vzíti peněz? Křesťané
a jejichž památku každoročně slavíme. . tamější jsou velice chudobní; byli jsme
Od oněch dob mnoho jiných křesťanů ; spokojeni, že nám dali místo ku stavbě,



při níž statné pomáhali. Kněz, v jehož
obvod misto patří. poprosil tamějšího
inženýra, jenž jest protestantem, o--pod
poru, a obdržel od něho 100, franků.
».lest to sice mnoho,<< pravil misionář,
»avšak to mi nedostačí; máte přátely
v Nagasaki, směl bych i u nich o podporu
prositi?<< — »Znáte některé z nich?<<
ptal se inženýr. — »Neznám žádněhw<
odvětil kněz. — Na to vzal Angličan list
papíru, napsal prosbu o podporu ku
stavbě katolického kostela v Takadjimě;
dále připojil jména svých známých, dal
list misionářovi a pravil: »Doneste to
k podepsaným; doufam, že budete mílí
štěstí.: _

Druhý den odebral se misionář do
Nagasaki, byl ode všech přívětivě přijat,
a obdržel žádanou podporu, tak že mohl
kostel vystavěti. Bůh jistě odplatí dobro
dincům! Dne 12. dubna byl kostel po
svěcen;
sionářů, 8 diakonův a všichni naši semí—

naristé, jimž jistě slavnost v živé upomínce
ziistanex

Východní Afrika. Apošt. vikář

slavnosíi se súčastnilo 8 mí- ?

ství v severním Sansibaru. Uvá—g
dime list msgr. dc Courmonts, apoštol
ského vikáře v Sansibaru, o stavu misií
před vypuknutím povstání ve východní ;
Africe:

»Jak známo, zemřel sultán Said
Bargasch dne 19. března 1888. a dle
mohamedanskěho zákona nastoupil mladší
jeho bratr, Said Chalífa, na trůn; tento

evropská kultura rozšiřovali bude. Tím
ovšem přibudou te'ž protestantští misio
náři, nebot) Anglie vyslala agenty ze tří
misionářských společností. Avšak ani
Německo nelenilo, neboť benediktinska
kongregace vyslala své členy, jižto se
v Pugu, asi tři hodiny od Dari—Salamu,
usadili. '

S a n si b a r. Katolické obyvatelstvo
hlavního města čítá kolem 400 duší. Asi

80 dětí katolických navštěvuje naši školu.
Sansibar jest pro 'nás velice důležitým
střediskem. Sídlí tam apoštolský vikář,

sultán a evropští konsulové; stojí ve
přímém spojení s Evropou a jest vý—
chodištěm všech misionářských stanic.
Máme tam dvě nemocnice: jednu pro
Evropany, v níž se musí malý poplatek
dáti, a jednu pro chudé, již se zadarmo
ošetřují. Námořníci, úřednicí konsulátu,
ano i“ konsulové odevzdávají se k oše—
třování do naší nemocnice, a dosti často
dostáváme díkůvzdání za starostlivě oše—
třování.

Nemocnice v Gulioni byladne
2. srpna 1884. otevřena. Od té doby bylo
v ní přes 7000 mohamedánův ošetřováno,
mnozí několik neděl, anoi měsíců. Černoch
nerad bydlí v domě; pokud může, běhá
venku a žije dle svého dobrozdání; tak

Š se stává, že obyčejně, když onemocní,

není velikým příznivcem naší misie, nebot *
přikázal, že nám nikdo nesmí postoupiti
ani píď půdy a sám všechny okolní'pol
nosti zakoupil, tak že my nikde kostel
vystavěti nemůžeme. Co nám ještě od
něho trpěti bude, nevíme; dosud jsme
ještě spokojení.

Vliv mohamedánský musí docela
přestatí; částečně se to již podařilo,
nebot Anglie a Německo vzaly pod svou

již nevstane; musíme si tedy vtakových
případech pospíšiti, abychom ho co nej
dříve v náboženství křesťanském poněkud
vyučili a pak pokřtili. Mezi 80 na smrť
nemocnými obdrželo 62 svátosti sv. křtu.
Chci jen jeden příklad uvésti. Alafu,
301etý muž, přišel do nemocnice maje
nohu těžce poraněnou; vyčistili mu ránu
a obvázali, tak že za několik dní byl
úplně zdráv. Z vděčnosti zůstal .dobro
volně jako služebník nějaký čas v ne—
mocnici. Neopatrností se však zachladil,
dostal chrlení krve a pak souchotiny.
Jelikož pozoroval, že si na své potřeby

ochranu rozsáhlá území, tak že se v nich ; sám vydělati nemůže, utekl z nemocnice.
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Nemoc jeho se den ze dne horšila a on
cítil, že již dlouho žití nebude; vrátil se
tedy do nemocnice. Představena nebyla
doma a nedorozuměním poslali ho opět
pryč. Když pak po druhé přišel, pravil
služebníkovi: »Šimone, vím, že brzy
umru; řekni představené, že chci jako !
křest'an umříti; a jen proto prosím, aby
mne přijala, bych mohl pokřtěn býti.c
Přijali ho laskavě, a on se připravoval
s takovou pílí, že ho P. Le Roy dne
9. srpna pokřtil. Druhý den, ve svátek
sv. Vavřince, jehož-jméno na křtu sv.
obdržel, usnul tiše v Panu.

Bagamoyo jest veliký ústav,
v němž odchováváme děti otroků do 12 až

15 let, pak je posýláme do některé stanice,
' kdež nás při vyučování podporují. Mladí

otroci se velice těší, když je koupíme;
proto někteří se snaží, aby pozornost
misionářů na sebe obrátili; jiní ovšem
jsou nesmělí, nebot“ myslí, že je kupu
jeme proto, abychom je pak'snědli. Ne
dávno pravilo vykoupené děvče své spo
lečnicí: »Ještě jsem na světě, ale nepřijde
snad již brzy běloch, aby mne snědl?c —
Jiné dítě předstoupilo před představeného,
ukazalo mu svou ránu a pravilo: »Hleď,
bwana, mé maso nebude velmi chutnéa

Když jest dítě do našeho ústavu

přijato, „přidá se mu nějaký starší spo—
lečník nebo společnice, jež pak nazývají
kmotru nebo kmotra. Za několik dní
přijde ředitel ústavu a vyptává se nových
dílek, co všechno v otroctví zažily; vy
pravování dítek býva velice dojemně.
Tak vypravovalo jedno dítě: »Má matka
měla dům a dědina naše byla za vy
sokými stromy a liány, v okolí byly
pole, lesy, hory, potoky a v potokách
mnoho ryb; měla jsem bratra a bylo
nás v naší dědině mnoho dětí, hrávaly
jsme si u potoka a chytaly ryby. Jednou
však nás přepadli dva muži; daly jsme
se na útěk; i ja jsem utíkala, ale nožky
mě byly krátké. Chytli mne, nasypali mi

* obkhčent

mouky do úst a strčili mne do pytle;
když mne kousek cesty nesli, vydělali
mne a musila jsem utíkati. Pak mne
zase dali do pytle a když jsem plakala,
bili mne. O jak asi naříkala má matička,

„když mne nenašla; jestli pak ji ještě
jednou uvidím?c Pak začalo ubožátko
hořce plakati. Často se stává, že celé
tlupy ozbrojenců nějakou vesnici pře—
padnou, obydlí zboří a lidi odvlekou do
otroctvím

ližni Afrika. P. Czimermann píše
30. června 1888_z Boromy:

»Kdežto v Evropě valka mnoho
peněz a dlouhých příprav stojí, zažili
jsme na Sambesi v krátkém čase dvě
válečné výpravy. Před několika měsíci
podařilo se Portugalům zmocniti se
tyranského náčelníka Bongy, & rozsáhle
krajiny na dolním .Sambesi opět „si
podmaniti. Avšak radost" vítězů netrvala
dlouho. Bonga ovšem byl uvězněn, zů
stalo však v zemi mnoho přátel, již se
na začátku Portugalům podmanili, aby
své državy opět dostali. Brzy však
dělali potajmu přípravy k“ nové válce.
Portugalská vláda vyslala hned guver
natora z Tete s celou posádkou do
Massangany; byl však uplně poražen a
musel se dáti na útěk. Černoši obsadili

opět krajiny na Sambesi od Seny až
po 'l'ete, tak že jsme opět nepřítelem

Jelikož přívoz potravin za
takých okolností jest nebezpečný, stou
pají ceny potravin, tak že _v brzku
nastane hlad. A kdyby nás i Bůh od
hladu zachránil. jest již valka sama o sobě
ukrulná: nebot“ černoch nezná ve válce

soustrasti, všechno, co mu přijde v cestu,
zboří a zpustoší, ženy a děti prodá do
otroctví, muže všechny ukrutným způ—
sobem usmrtí. Napřed jim uřeže uši,
pysky, nos, pak je položí na »biri víric
(buben) a usekne jim hlavu. Mnozí si
dělají z usekaných prstů nebo nosů řetěz,
jejž pak nosí kolem .krku. Buben býva



hodně natřen lidskou krví; domnívajít' | nechtěl křoví na hřbitově vysekati, nebot“
se, že nebývá tím moci srdce jejich
k válce povzbuditi; Umřcli majitel tako
vého hubnu, pak se pověsí buben, jakožto ;
odznak jeho udatnosti, na jeho hrob.

Největší překážkou obracení černochů
na víru katolickou jest uctívání duchů,

l
.

myslel, že by musel ihned umříti. Teprve

| když jsme sami celý den pracovali, od—

jimž se musí zadost učinili i kdyby měla '
lidská krev při tom te'ci. Ve veliké úctě
jsou duchové předků zemřelých, jež
zvláště na hřbitově uctívají. Proto bylo
první mou úlohou dokázati, že hřbitov
není sídlem duchů, a proto musel hřbitov
býti vyčistén, neboť se tam nalézá mnoho
křoví, tak že hyeny a jiná divoká zvěř
ráda se tam zdržuje. Žádný černoch

vážili se někteří druhý den a přišli nám
pomoci. Tím jsem odvrátil nevítané
hosty, hyeny, od našich příbytkův a pod—
vrálil pověru černochů. Na hřbitově
našli jsme bubny. šípy, luky a jiné věci.
Často jsem si vzpomínal na sv. Boniface,_
jenž skácel posvátný dub starých po
hanských Němcův a pak šťastněpokračoval
v díle spásy. Modl-l jsem se, aby Bůh
ubohým pohanům do Afriky nějakého
sv. Bonitace poslal, aby všichni spasení
bvli.a

„ Kat. misie.“

Milodary Božského Srdce Páně.
z Uher. Hradiště. Bude brzo dva

roky, co mně zemřela upřímná a věrná ?
manželka. Zůstalo mně několik malých
dítek. Byl jsem přinucen po druhé se
oženiti a dítkám pravou matku zaopatřiti.
V té příčině vzýval jsem Božské Srdce
Páně a Pannu Marii Lúrdskou konaje
několikráte devítidenní pobožnosti se
slibem, že v případu vyslyšení uveřejním
to ve »Škole B. S. l).,a a že dám na

5 zl. Byl jsem vyslyšen a plním slib
svůj, volaje z hloubi srdce: Budiž čest“

Marii Lurdské. F. W.

Ze Hrozně Lhoty. ;lislý čtenář »Školy a
vzdává B. Srdci Páně, neposkvrněnému
Srdci Marie Panny a sv. Josefu vroucné
díky za vyslyšení prosby své, za šťastný
výsledek soudu ve prospěch katol. ná
boženství. J. H.

2 farnosti Pusto-Polomské. Jistá
rodina vzdává nejsrdečnější díky za vy
slyšení prosby ve veliké bídě.
B. Srdce Páně, a ejhle, pomoženo odtud,
odkud nejméně očekávala. B.V.

;k Sedmibolestné Matičce Boží,

Z Velké Byteše. Tisíceré díky vzdávám
nejsv. Panně Marii Sedmibolestné za ve
likou pomoc. Byla jsem těžce nemocná
na úmor, ve smrtelném zápasu bez vše
liké lidske pomoci._ Jediná máprosba
byla, abych byla zaopatřena sv. svátostmi.
.liž jsem myslela, že bez zaopatření
umru. ] modlila jsem se co nejvroucněji

a hle!

; nový život jsem pozorovala, byla jsem
pohanské děti pro misionáře za mořem ; zachráněna ku podivu všech. Vykonala

'jsem životní sv. zpověď a uzdravená
,jsem na duši i na těle. Věčně budiž

a chvála Božskému Srdci Páně a Panně ,

Prosila :

velebeno nejsv. jméno Ježíš a Maria. A. M.
Od Českého Brodu. Nejvroucnějši

díky vzdávám Božskému Srdci Páně
jakož i neposkvrněnemu Srdci Panny
Marie a sv. Josefu za vyslyšení prosby
své s žádostí, abych též. budoucně pomoci
a ochrany ve všech duchovníchi tělesných
potřebách dosáhnul, abych se žalmistou
Páně vždycky volati mohl: gChvalte
Hospodina všickni národové: chvalte ho
vsíckni lide. Nebot? utvrzeno jest nad
námi milosrdenství jeho: a pravda Ho—
spodinova zůstává po všecky věky.<< V. M.
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Z Kameničky Mor. Vzdávám tímto : a bude Vám danox Kdo důvěrně uto
veřejný dík za vyváznutí z nebezpečné , čiště k nim vezme. doufám, že sklamán
nemoci. Po několikráte vykonané devíti- i nebude. Neboť když je nouze největší,
denní pobožnosti k nejsvětějším a nej
sladším Srdcím P. Ježíše a Rodičky B.,
Panny Marie, cítím se pozdravena. Radim
každému, kdo v nějaké nesnází postaven
bitde, by vzal jen důvěrně útočiště
k nejsl. Srdcím P. Ježíše a P. Marie,
k sv. Josefu, _a k sv. Anně. Božský
Šasitel naš Ježíš Kristus pravil : aProste,

: pomoc Boží býva nejbližší. B. M.

Z okoli Hořovic. Také je poznal
moc přímluvy blah. Rodičky Boží, a
nemeškám pripad ten uveřejniti v té
naději, že přispěje k rozmnožení ctitelů
blahoslavené Panny. '— Synáček můj
roznemohl se těžkou nemocí nakažlivou,
a nemoc rychle pokračovala. Ač pomoc

lékařská byla ihned po ruce, nic to ne—
prospělo, synáček můj byl na kraji hrobu,
a lékaři prohlásili, že i ostatní- dítky mě
se roznemohou a nejspíše nemoci pod—
lehnou. — V úzkosti své obrátil jsem
se k Matce Boží, »uzdravení nemocných
a potěšení zarmoucenych,< s prosbou o
pomoc, učiniv zaroveň slib, že vykónám '
pouť na sv. Horu. a tam sv. svátosti
přijmu. A hle, co nezdařilo se lékařům

rychle se pozdravoval, že bylo zřejměznáti
prst Boží, a dnes je zdravější on icelá
rodina více než jindy. Slib svůj jsem
splnil, ajsem trvale věrným ctitelem
Rodičky Boží. J.F.

Z Velké Meziřiče. szval jsem se
svou manželkou, v nebezpečné nemoci
se nalézající, Božské Srdce Páně, aby
ona uzdravena byla, a dojdemeli vyslyšení,

; že to uveřejním ve »Škole R. S. Px

vezdejším, to učinil lékař nebeský ku | Manželka šťastně z nemoci vyvázla, já
přímluvě Matičky své: synáček můj tak i však jsem opomenul oznamení učiniti.



Nemoc se bohužel vrátila mnohem ne—: ll.
bezpečnější, pročež obrátili jsme se zase
k Božskému Srdci Páně o pomoc; po
vykonané devítidenní pobožnosti man
želka má uzdravena jest, začež tuto
R. S. P. a nejbl. Panně Marii veřejně nej
vřelejší díky vzdáváme. Vyzývám proto
též k důvěrnému vzývání Božského Srdce
Páně a nejbl. P. M. všecky čtenáře
»ŠkOlY B. S. P.“ JM

Z Dačic. Naše rodina sklíčena byla
nesmírnými starostmi a bídou. Hledala
jsem sice často útěchy u nejsv. Srdce
Páně, ale zdálo se. že marně. Proto
jsem upadala v málomysanSt', čímž stav
můj ještě byl horším. Že jsem ale v mo
dlitbě vytrvalá a modlitbou jiných pod—
porována byla, přece jsem vyslyšena
byla. Proto vzdávám nejvroucnější díky
za vyslyšenou prosbu svou! ŽM

Ze Bzence. Byl jsem tuto zimu ve
velké bídě se svou rodinou. Nebylo práce.
l utíkali jsme se ke sv. Josefu, pěstounu '
Pána Ježíše a k Panně Marii, Matce
Boží. Byli jsme vyslyšeni. Práce jsem „
našel tolik, že jsme aspoň nejpotřebnější ;
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k živobytí měli. Protož buďtež velebeny

Srdce Pána Ježíše, nejčistší srdce
Panny Marie a sv. Josefa! J. K.

Z Laškova. Prósila jsem ve své ne
moci B. Srdce Páněa Matku Boží V.Ča

stochově o zdraví, konajíc devítidenní
pobožnost'. Nyní jsem zdráva. Bohu dík
& Matce Boží v Častochově! A. K.

2 Vídně. J. M., úd jednoty svatého
Methoděje, děkuje nejsv. Srdci Páně, Panně
Marii a sv. Josefu za milostivě uzdra—

vení z choroby.
Od sv. Hory. Vzdávám nejvřelejsí

díky nejsv. Srdci Ježíšovu & Bohorodičce
svatohorské za vyslyšení prosby v jisté
záležitosti. 13.K.

Upozornění. Došly nás ještě jiné
dopisy díkůčiněni za obdržené milosti,
ale bez podpisu anebo jinak nespo
lehlivé, a sice: Od Kojetína, _? za
šťastné nalezení věcí ztracené —, odkud '?
studující, — z Hustopeče, z Protivanova,
a ještě jeden H. M. Žádáme všech,
aby se podepsali úplnýmjménem
anebo potvrzení měli od du
chovního správce. Za mlčen
livost? ručí redakce.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Řím a Italie. Sv. Otec chystá okružník ;
o sociální otázce. Také v rakouské sně- i
movně poslanecké navrhoval poslanec
princ Liechtenstein, aby vyzvána. byla
vláda, by přijala návrh vlády švýcarské
k obeslání mezinárodního sjezdu za pří
činou _upravení zákonů týkajících se
ochrany dělnictva. Má se na sjezdu—tom
rokovati mezi jinými věcmi také o tom,
aby vůbec byla zrušena nedělní práce,
dále aby ustanoveno bylo stáří, ve kterém
by dovoleno bylo přijímati mladistvé
dělníky do práce tovární, a by ustanoveno
bylo, kolik hodin nejdéle mladiství dělníci
zaměstnáni býti smějí, jakož i aby pro

ně a ženy obmezena byla práce noční. Jak
se proslýchá, byl návrh tento jednohlasně
schválen. — Již jsme předešlé oznámili,
že král svěřil Crispimu sestaviti novou
vládu, což se konečně i podařilo; než
nové toto ministerstvo sotva tak dlouho
živořiti' bude jako předešlé. V italském
obyvatelstvu začíná se vzmáhati smýšlení
Crispimu velice nepříznivé. Tak v městě
Bari při poslední volbě zvolen byl spiso
vatel lmbriani, zapřísáhlý nepřítel Crispiův.
Vlašské listy přinášejí stále zprávy o vý
tržnostech dělnických v několika pro
vinciích; aby se, předešlo větším vý
tržnostem, musily obce podniknouti větší
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veřejné stavby, kterých by jinak pro
mizerný stav vlašských financí podniknouti
nikterak nemohly. Než to vždy jen od—
pomůže na krátkou dobu; pak nastane
bída “tím krutší a nespokojenost“ tím
větší. — Nový Vlašský zákonník trestní
má býti prohlášen dne 30. června. Komise
vládou k tomu ustanovena, by vy
pracovala zákon, již o 400 článcích
rokovala; celý zákon obsahovali bude
480 článků. Jak seproslýchá, byly články
o t. zv. »nepořadech kněžskýcha značné
změněny, přes to však všecko nyníl
vládě dle čl. 101., týkajícího se otázky .
0 'obnovení světské moci papežovy j
umožněno jest všeliký protest buď papeže
nebo biskupů „neb listů katolických co ,
nejpřísněji stíhati. Tak zvaná reforma
nadací katolických (opere pie) pozůstává
v tom, že osm tříd těchto nadací bude
sestátněno nebo dokonce zrušeno. Vlašské

listy vypravují, že návrh tento potkal
se s všeobecným odporem. Než pan Cr'ispi
potřebuje peněz a nebude tedy uslávatí
ve své »opravěc ústavů dobročinných.
Za poslední doby vynasnažily se oíiciosní
listy vlašské, že osnova tato nesměřuje
proti církvi a proto neprávem jmenuje
se opatřením protikněžským. Jest to věru
s podivem; vždyt listy tyto vždy jásaly,
měloli nějaké'nařízení vládní ráz proti
klerikální. Příčina toho prý jest., že
rakouský ministr zahraničních záležitostí
vlašskému ministerskému předsedovi vy
týkal směr protipapežský a proticírkevní.
Rakouský ministr praví, že. záměry

_Críspiovy jsou na škodu trojspolku a
že Rakousko jest státem katolickým,
kterému tedy jest šetřiti.citů katolíků ,
rakouských. Crispi prý na to odpověděl,
že již nelze mu zrušiti ustanovení zákona '
trestního, že však ho nebude užívati
proti kněžstvu. Tot tedy příčina,proč vládní
listy protestovaly proti listům, jež vy
vozovaly, že osnova tato namířena jest
proti papeži samému, “ježtojí sekularisace

»-- 's

(sestátnění) důsledně se provozuje. —
Dne 15. března přibyla do Říma první
společnoď poutnická ze spojených států
amerických, čítající 105 osob, mezi nimi
2 biskupové a 42 kněží. % Říma odebrali
se poutníci do Jerusaléma.

Rakousko. Princ Alois Liechtenstein,
vůdce katolického hnutí školského, měl
v den sv. Josefa na říšské radě skvělou
a důležitou řeč o' znovuzřizení školy
náboženské. Oproti“ poslanci Fussovi,
který zastával zásadu, že národní škola
musí zůstati školou státní, ujistil, že
konservativci nežádají školy t. zv. kon
kordatní, nýbrž školu náboženskou,
k tomu však že jest potřebí, aby co
nejvíce možno roztříděny byly děti dle
vyznání náboženského, aby vydatně byly
vyučovány v náboženstyí a aby odstraněno
bylo vše, co by náboženství dětí na
škodu býti mohlo. Ku konci praví:
»Jakýkoliv osud návrh náš míti bude;

'neustaneme v boji, až přineseme lidu, jenž
nás sem poslal, to, co od nás žádá:
školu náboženskou.<< Když pak i levice
naléhala na ministra vyučování, aby
naznačil záměry vlády v otázce školní,
odpověděl, že uznává, že nynější škola
národní má potřebí vícero oprav, a že
tedy bude říšské radě zabývali se změnami
školního zákona. Jaké to asi budou a
kdy, arcit' neřekl. Než už tato zmínka
liberálům valné se nelíbila.

.Německo. Biskupové bavorští na
schůzi konané loni v Eichstatě sestavili

- memorandum k vládě. Učinili návrh na

znovuzavedení školní mše na středních
školách; dale žádali, aby učebně, stolice
na universitách obsazovány byly pouze
katolíky. Jakkoliv požadavek tento spra
vedliv jest, — nelze na př. pochybovati,
že universita mnichovská založena byla
jako universita katolická, a nyní vyučují
tam i protestanti a židé, a zavládl bohužel
duch protinábožensky — potkal se přece
návrh “.enjako první se stejným odporem
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vlady. Vláda odvětila. že při obsazování hodách zaručeno i svobodné vyučování.
mist profesorských jakodoposud bude míti Vyzýval na sjezdu tom bývalý ministr
zřetel jedině k vědeckým schopnostem Woeste Belgičany, aby všemi možnými
a nikoliv ku vyznání náboženskému. ' obětmi dbali této jim zaručené svobody._
Ostatně nezapírá vláda zřejmý odpor — Také v Belgii liberálové vše, co nazývá
konkordátu s druhým přídavkem k ústavě, se katolickým, v ošklivosti mají — vyjma
nechce ho však odstraniti. peníze. Tak jedné belgické obci odkázán

Francie. Radostný dojem činilo na byl slušný obnos několika tisíc franků
katolíkyt'rancouzské, že vláda milosrdným s podmínkou, aby vynaložen byl na
sestrám sv. Vincence z Pauly, které potřeby školy ryze katolické. l„iberální
výnosem ze dne 28. února z kláštera obecní rada však těmito penězi pod—
Quinze—vingtsvypovězeny byly, dovolila porovala, školu beznaboženskou, kterou
zůstati v útulku svém. Domnívajít' se tam .zařídilo ministerstvo zednářské.
mnozí, že jest, to první krok, že i do Sv. Otec dne 7. března podepsal
jiných klášterů povolen bude návrat breve,jímž se kanOnicky zřizuje katolická
řeholním sestrám. universita v městě Washingtoně jako

Vbelgickém městě Lutichu odbývana j vyšší učiliště a obdařuje se všemi právy
17. března konference, v níž jednáno & privilejemi. jakč udílí sv., Stolice při
bylo -o svobodných školách. V Belgii '? takových příležitostech.
mají katoliei've svých zakladnich svo

[
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V měsíci květnu modleme se za obrácení židů.

MM'ŠOlečné byly hlavní úmysly, určené od kardinála protektora apoštolátu a

“č žehnané sv. Otcem Lvem Xlll. Modlili jsme se za obrácení hříšníků, za\; obrácení pohanů, za zničení záměrů zedm'třských. Ale tentokráte jest.
ustanoven úmysl hlavní za obrácení lidu židovského. jenž byl národem od Boha
vyvoleným, v němž zachována víra v jednoho Boha, ale národ ten Spasitelem
světa pohrdnul, na kříži jej usmrtil, apoštoly pronásledoval a stal se časem
úhlavním nepřítelem křesťanů. Jak jest nám brániti se proti zednářům, všecko
podrývajicím, tak jest nám brániti se proti pz'movitosti lidu židovského, jenž více
nabývá půdy v zemích křesťanských a jenž zednářů věrným jest spojencem.

Proto se máme tím více modliti-za obracení jejich, jelikož tito'nepřátelě
žiji mezi námi po celém světě rozšířeni jsouce, z našich peněz bohatnou, náš
lid vyssávaji. Jestliže se protivili Kristu Pánu samému, ač jej viděli, jeho učení
slyšeli, zázraky spatřiti a přece zášti velikou proti němu zahořeli až na kříži
zemřel; tut? docela zřejmo, že i apoštoly nenáviděli, jak to sv. Stěpán do očí
jim pravil: »Tvrdé šíje. a neobřezaných srdcí & uší, vy se vždycky
Duchu svatému protivíte; jakož otcové vaši, taki vy. Kterému
z proroků se otcové vaši neprotivili? [ zabili ty, kteříž před
zvěstovali příchod Spravedlivého, jehož jste vy nyní zrádci a

_vražedníci byli; kteříž jste vzali zákon zřízením anrlělův, ale
neostříhali jste ho.: (Skut.ap. 7. 51, 52) Tak protivili se vždyckysostatními
nepřátely, kacíři a pohany, křesťanům a ustavičný vedou boj proti církvi Kristově.
Velmi dobře toto spolčení židů s pohany, ať starými nebo novověkými, vyjadřuje
ctihodný Beda, řka: »Toto hanebné spolčení Heroda s Pilátem až dosud jako
právem dědičným židé zachovávají; ač židé a pohané jak rodem tak náboženstvím
od sebe jsou rozdílní, přece v pronásledování křesl'unův a v utlačováni víry
Kristovy jsou věrnými spojenci.“ Rozptýlení jSouce po všem světě, v každé téměř

\ll)
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dědince, v každém městě, majíce hlavní závody v rukou svých, oplývajíce bohatstvím,
panují tak říkajíc již nad námi, křesťané jim slouží a jím pracují, jsou jejich otroky.
A protožejsou křesťanév moci židů, bojí se jich, poslouchají jich i v ohledu náboženském.
Kam to spějeme? Proč se zapomínáme? Proč nadháníme úhlavním nepřátelům
svým? Proč vydáváme k vůli jejich panovitostí, k vůli bídnemu výdělku i spásu
duše v šanc? Zlaté tele kteié si židé na poušti udělali & jemuž se klaněli, zda se,
že chce opanovati celý svět křesťanský, jak jistého íabína řečJohn Readclif vykládá.

Vedle svobodných zednářů jsou to hlavně židé, po celém světě rozptýlení
kteří podrývají veškeren řád křestanský. Snad se domýšlejí, že přece zbudováno
bude jejich království v němž by pak všecky nežidy tyianovalí? O té zaslepenosti
jejich! Z národa toho zrozena nejsv. Panna, z náíoda toho narozen podle člověčenství
Kristus, Syn Boží, kterýž jest nade všecko Bůh požehnaný na věky. (Rím. 9. 5.)
Ale sotva se byl Spasitel narodil, již protivili se mu mnozí, byl položen k pádu
a ku povstání mnohých. Viděl lid israelský nesčíslné zázraky, které Pán konal
na potvrzení svého božství a svého svatého učení, a přece majíce oči neviděli a
majíce uši neslyšeli, a tak—v nevěře a zatvrzelostí vůle Pana usmrtili na kříži,
akrev jeho přišla na ně ina jejich potomky. Tak stal se národ vyvolený nárorlem
opovrženým, poněvadž trest Boži' lpí na něm. Nyní odchýlili se již židé od zjevení
Božího & více řídí se dle učení a výkladů svých rabínů, tak že velmi dobře lze
je přirovnati t'arizeům a sadduceům za časů Kristových; jsou podobní hrobům
zbíteným, kteříž se zdají lidem zevnitř krásní, ale vnitř jsou plni kostí umrlčích
&vší nečistoty. (Mat. 23. 27) Kolikkrát snažila se církev katolická, by židé poznali
blud svůj a přijali učení Kristovo, jenž nepřišel zákon jejich rušiti, nýbrž naplniti,
ale vždy potkala se s velikým odporem u židů. Dříve snad budou pohané
obrácení, nežli židé, kteří mimovolně sami po celém světě vydávají svědectví
o Kristu, Spasiteli světa. Praví Se, že poslání židů jest nejvznešenějším, ale že
ukončeno jest. Ale tomu tak není. Setrváním v nevěře & v odporu křestanstva
prokazuje tento zarytý národ snad proti vůli křest'anstvu velikou službu, svědectví
totiž vydává nepopiratelně. Proto však přece ještě jich Bůh nezavrhl. ještě mohou
býti obrácení a spasení skrze krev Kristovu. Sam sv. Pavel praví v listu k Římanům:
»Zdaliž Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli. Neboť íjajs—emlsnaelský, ze semene Abíahamova
z pokolení Benjaminovac (11 1.)._ což vykládají svatí Otcové o obrácení naroda
židovského, a to bude největším znamením vítězství a slávy Spasitele našeho.
Modleme se tedy Vioucně za obrácení tohoto náioda, jakož nás k tomu sv. církev
navádí, modlíc se na velký pátek jak za všecky národy a stavy, tak také za židy:
Modleme se i za nevěřící židy, aby Bůh a Pán náš odňal slepotu od srdce jejich,
aby i sami poznali Ježíše Krista, Pána našeho.

Nadejde jednou čas, kdy vyplní se toto přání církve sv. »a tak všecken
Israel spasen bude, jakož psáno jest: Přijde ze Siona, kterýž vysvobodí a odvrátí
bezbožnost' od Jakoba. : (Řím.11.26.)

M 0 d l e m e s e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětuji'Tobě všecky

.nodlilby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště jc obětují za obrácení lidu židovského, aby tato
ztracená ovce z domu Israelova vrátila se k l'obě. aby byl jeden ovčinec &

„jeden pastýř. Amen.
Pane ležíši, zastřiž ochianou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!

Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!
O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.

Pius IX. 1852)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

KráLoVno posvatnéhot Máje sVého, oroDuj za sVé Věrné
CtIteLy, jenž TI nyni prozpěVujÍ ChVáLy!

—.'=_=J_ . _, ___
"|

(—_
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



“"Íláišl'"Škola Božského Srdce Páně. (5323233
» ' ' ' '3 3 333 .„„„„„ 3 »

..9í699?99?.9

Svátek Božského Srdce Páně.

Blahý světa Stvořiteli, l Z tvého Srdce neodcházej,
Kriste, lidí Spasiteli, .: moc tvé lásky nezaclíázej,
světlo z světla. Otce tvého, by_ z pramene lid si čerpal,

Bůh jsi pravý z Boha svého. ] milost? lásky v srdce vetkal.Láska. jcn tě vedla s výše, ! K tomu Srdce kopím zkláno,
v těla smrtné nutic skrýšc, Í v ranách trpělo, jsouc zdráno,
bys jak druhý Adam vrátil, by obmy'lo skvrny zase,
oč nás onen starý zkrátil. vodou — krvi v božské kráse.

|

Stavěla to. štědrá láska l Slávu Otci, též i Synu,
země, moře ——hvězd jí páska, * Duchu svatému ji vinu,
chyby otců litovala, jimž moc, sláva vždy jen plyne,
pouta. naše rozlámala. na. věky jich vláda slyne!

ďermdk-Slivický.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 33 roků'véku našeho božského Vykupitele.

V ifečíičeskoslovanské podává. kněz Mat. L. (Č. d.)

R0zjimáni_ | hříchů jejich: (Mal. l.). Aby pak nás od
hříchu osvobodil, vzal jej na sebe. S tím
zároveň na sebe vzal velikou potupu
& zaha_n bení, což nejvetší bylo mukou

_ I jeho velebem hodného Srdce. Nízkoslí,
1. Jeden z hlavních účinků vtělení se “ku které vtělením se snížil, nebyla jemu

Syna Božího byl, že sůčastnil se jím naší ltak velice na ponížení: hlavní příčina
nízkosti, naší bídy, & z druhé strany i l jeho nevýslovné potupy & zmatku byly
nás súčastnil své velikosti &vznešenosti. naše hříchy, z nichž odpovídati on'volíl,
Ježíš Kristus stal se člověkem, alby lidí které si takořka přivlastnil, & jimi jako
spasil aod hříchu osvobodil. Proto dáno potupnym oděvem se pokryl. Slyšme, co
jemu jmeno Ježiš: >Nazveš jméno jeho sám praví: »Bože, ty znáš nemoudrost'

Ježíš; ont' zajisté vysvobodí lid svůj od l mou: aprovínenímá nejsou skryta před
11

Srdce Ježíšovo, obtíženo bře—
menem hříchů našich.

Ježíš cítí : [. zahanbeni, 2. bolesť nad hříchem.
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tebou. 'l'y znáš pohanění mě, a za
hanbení mě i stud můja (Žl.68.). »Přes
celý den zahanbení mé přede mnou jest,
a stud tváři mé přikrývá mnea' (Zl. 43.).

Kdož dovede pochopiti, jaká muka
to byla pro neskončenou svatost, viděti
se'tolikou hanebností zohyzděnu, a do
nucenu jaksi společenství míti se hříchem,
dle slov apoštolových: »Toho. kterýž
hříchu neznal, učinil za nás hříchemc

(2. Kor. ó.). Ježíš zardívá se pro zločiny
naše, a my snad :=e za ně nestydíme!
Stydíme se za svůj nízký rod, zardíváme
se pro svou chudobu, pro malé schopnosti,
pro svou nevědomost, pro přirozenou
nějakou vadu; ano stydíváme se i chyby
své“ vyznati, ale nestydíme se, jich se

»dopoušlěti. Zkrátka, za všecko se sty
díme, jen ne za hřích, pro nějž jediný
hanbiti bychom se měli. '()jakrzaslepeni
jsou lidé, jak nepravé úsudky jejich!
Rány duševní, jich duchovní chudoba,
hrozná pokaženost jejich srdce, hanebné
náruživosti, které s nimi krutě nakládají,
tolí neVŠtěpuje jim stud ani lítosťl...
Oni více obávají se nečistotného šatu,
než hnusné nešvary, již zohyzďuje se duše!

2. K pokoření, jež Ježíš trpěl, vida
se tolika hroznými hříchy obtížena, při
dala se ještě bolest a ošklivost?
z hříchů těch, kteréž se staly jako jeho
vlastními, an volil 'býti naším Spasitelem
i zástupcem. Také zde slyšme ho samého:
»Bídný učiněn jsem, a shrben jsem do—
konce: celý den chodím zarrňoucenýs
(Zl. 37.). Smímli se, Pane a Mistře můj,
tázati po příčině? >Nepravosti mě,: od
povídá, »vystoupily nad hlavu moů: a jako
břímě těžké obtížily se nade mnou a(Žl.'37.).
A o jakých nepravostech mluví tu?
Prorok zřetelně praví: »Hospodin složil
na něj nepravost' všech nás< (Is. 53.).

Abychom hroznou muku božského
Vykupitele a bolest“ jeho Srdce lépe po

chopili, rozvažujme: 1. že svatost" jeho
vnukali mu musila nevýslovnou nenávist"
hříchu, s nímž přece pravě nutně činiti
měl; 2._ že, ujav se lidí všech jako svých
bratří, obtížena se viděl všemi nepra
vostmi světa, a všecky hříchy na sobě

? nesl, jež spáchány již byly a jež spáchají
, se až do skonání světa; 3. že neskoněená

jeho láska k Otci nebeskému jeho tolesl'
zvýšiti musila tak, jak pocítiti ji toliko
Bůhčlověk s to byl; 4. že konečně trýzeň
ta po celý jeho život bez přetržky trvala.

»Hřích můj proti mně jest vždyckya
(Zl. 50) mohl říci s prorokem.

() můj Spasiteli, neměl bych mezi
hříchy, jež tolik bolestí lobě způsobily,
nalézati i své?. .. Ano, já je spatřují!
Ach. když tak hořce pláčeš nad hříchy
modloslužebníků, jak mnohem více želeti
budeš hříchů křestanů, svých dítek, jimž
jsi přednost“ dal, — hříchů" mých! Újak
mnohé jsou a jak veliké! Ty je opla
kávas... a ja tak nečiníml Srdce tvé
snáší pro ně smrtelnou úzkost, jakéž
nelze pOpsati, a moje zůstáva !hostejno.
Můj Bože, jak dlouho budu lhostejným

nad vlastní svou bídou? Od prvního
okamžiku svého vezdejšiho žití měl jsi
hříchy“ ty v ošklivosti, nenáviděl jsi jich
a za ně. se káll Od kolébky až na horu
Kalvarii doprovázela tě bez přetržky
boleslná ta upomínka, a já sotva několik
okamžiků vynaložil jsem na to. bych
lebe za odpuštění prosil. Dejž mi, () Bože,
tu milostí, abych, přistupuje k soudně
stolici pokání, opravdovou lítost“ nad
hříchy svými cítil a se tak připravil,
jak toho svátost“ ta vyžaduje.

Varuj se bedlivě všeho, což by se Bohu
nelíbilo, i menších zumyslných hříchů;
cvič se, nad tím lítost“ vzbuzovati.

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha I. Hlava žl.)

(Příště dále.)
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Devatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova,

II. Služb &.
Nahražovatel.

(Část: další.)

© Ale/ZŠ. hle, milý příteli, Spasitel sam“tří ..
6.. 'C'“ - . _ ..'_ . _. _
Šý ? rty; ti jde Vstříc, nebol on si vý\w—N/ slovne v rozmluvach s blahosl.

Markétou Alacoque udal, čeho si přeje
od těch, již mu nahraditi chtějí lidskou
chladnost', neuctivosl? a pohanéní. A co
on si přeje, to právě obsahuje služba
»Na-hražovatelova. a

Abys tedy nahradil Srdci .lcžíšovu '
chladnost' a netečnost' mnohých
vlažných křesťanů, navštiv každodenně

každého pátku v tomto měsíci vykonej
před ní odprošení za všecky urážky
lidské. Můžeš pak to učiniti následujícím
způsobem :

»O Bože a Spasiteli můj. .ležíši
Kriste, klaním se tobě s hlubokou ucti
vostí, ku které mne víra vzbuzuje. Miluji
tě z celého srdce, jenž jsi pravy Bůh a
člověk, skrytý v nejsv. Svátosti oltářní,
abych ti jakousi náhradu dal za všecku
neuctivost', za všecka svatokrádežna po
tupcní, kterých jsem se já nešťastný až
dosud snad dopustil. která vůbec spá—
chána jsou a která budoucně— kéž by
se tak nestalo! — snad spáchana budou.
Proto klaním se tobě, () Bože můj, ovšem
ani tak. jak toho hoden jsi. ani tak, jak
bych měl, ale aspoň tak, jak mohu; &
přál bych si. bych to mohl učiniti s ta—
kovou dokonalostí, jaké všickni tvorové
schopni jsou; Činím pak předsevzetí, že
se tobě nyní a vždycky chci klaněti,
abych ti náhradu dal za všecky katolíky,
kteří tě nemilují & k tobě se neznají,
jakož i za všecky kacíře. odštěpence. ne
věrce. rouhaěe, za všecky, kdož oddáni
jsou bezbožným

Abys pak usmířil Spasitele za všecku
neuctivos !?lidskou ve chrámě, spoj se
vduchu s andělským kůrem »Mocnostía
a pros je, aby s tebou a za tebe na
hradili Rožskému Srdci Pane všechnu

, neuclivost' spáchanou.
Abys pak nahradil mu potupení,

jež se mu dostava skrze hříchy kře—
sl'anů, pros Boha často za odpuštění za
slepeným bříšnikům a dle příkladu sv.
Ignáce zÝLojoly hled', kde ti možno,
'hříchům _zabrániti.

V náhradu pak za všecka nehodná a
,svatokradežná přijímaní hled'sám

aspoň jednou velebnou Svatost? oltářní a !

spolkům, .za jichžto ;
obrácení tě prosím. Ach. můj nejsladší '
Ježíši, dejž, aby v nejsvětější Svátosti
tebe všickni vezdy poznali, tobě se kla
něli, tebe milovali a vděčně ctili. Amen.a
(Odpustky 200 dní. Pius VII. 21. ledna
18tó.)

prvního patku v měsíci aneb alespoň
v následující neděli po přípravě co nej—
dokonalejší a s čistotou srdce co největší
přijmouti Svátost“ oltářní.

4. K rozhojnění své horlivosti u vy
konávání této služby uvažuj ještě o ná
sledujících pobídkách. '

Předně. Že jest to Ježíš Kristus
sám, jenž si“ toho výslovně přeje a žádá,
abychom mu nesčíslné urážky lidské na
hražovali. Pravilť zajisté jednou k blahosl.
Markétě Alacoque: »Cbci, aby mi bylo
srdce tvé útulkem. kde bych si odpoči—
nouti a se potěšiti mohl, když mne
hříšníci pronásledují a ze svýclrsrdcí
vypuzuji.<< .Iindy pak žádal výslovně, aby
v církvi svaté byl každoročně ustanoven
zvtaštní svatek k poctě jeho nejsv. Srdce,
aby v týž den Svatost? oltářní se „přijí
mala a před vystavenou Svatosti aby
veřejná odprošeni konána byla jako ná
hrada za všecky urážky, jichž se Bož
skému jeho Srdci dostáva. Nuže, milý
ctiteli Srdce Ježíšova, byl bys s to, abys
toto jeho přání nesplnil?

Za druhé. 'l'y víš zajisté, jakou
radostí býva takovému zarmouceněmu,
ode všech opuštěněmu a zavrženěmu
srdci, nalezneli přítele útrpného, jenž

11+=
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mu dosti malou lásku & útěchupo
skytne. Představsi jen, že bys vkrajině
neznáme zbloudil, že bys se ocitl kdesi
v lesích sám a sám, vtmavě zimní noci
v hustě vánici sněhově, že bys hladov
a mrazem zkřehlý byl jižjiž' na kraji za
hynutíz' a tu té zář světélka přivede
k obydlí lidskému. 'l'y zaklepáš; dveře
se otevrou a na prahu stojí tvůj starý
známý a dobrý přítel
z domoviny, zdraví
tě laskavě a vede tě

k teplým kamnům a
ke stolu s občerstve

ním., Nebudeš se v té
chvíli cítiti nade vše

šťastným a blaže
ným? Nebudeš touto
láskou dojat až k
slzám? A hle, tuto
radost“ můžeš učiniti

i ty svemu Pánu a
Spasiteli! Nuže, mohl
bys mu ji odepřiti —
tomu, jemuž jsi tolik
k díkům zavázán?

Za třetí. Písmo
svaté vypravuje, že,
když David pronásle—
dován Absolonem,
synem svým, s plá—
čem prchal z Jerusa
léma přes horu Oli- xxx.—e »
vetskou, setkal se
s ním dávný nepřítel
jeho' Semei, kterýž,

vida krále na útěku, jal se jej tupiti, ]
haněti a kamením po něm házeti. Vi
douce to zbrojnoši v průvodu králově,
pokládali to sobě za čest“ chrániti a
brániti jej proti nepříteli. Uvaž pak, 6
člověče, jaká teprve to čest pro tebe,
můžešli Bohu a Pánu svému aspoň ně
jakou náhradu podati za „urážky, -jichž
jest mu od lidí zakoušeti!

Za čtvrté. Slyšel jsi již, jakou

_;
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péči má Kristus Pán o tebe, jak dychtivě
tve dobro vyhledává, lák že zajmy tvé
béře takořka za své, tak že. ujišťoval,
že i urážky, jež by se tobě staly, tak
chce považovali, jakoby jemu samému
byly učiněny. »Cokoliv učiníto'jednomu
z nejmenších bratří mých, mně jste to
učinilic (Mat. 25,40). Jak. milý křesíane,
a ty bys mohl zůstati .tak chladným á

lhostejným, vida, jak
Spasitele tveho lidé
urážejí, a nechtěl bys
mu snad aspoň říci:
»Každou, i tu nej
menší pohánu„ již se
tobě, () Pane, každo
denně dostává, chci
tak považovati, jako
by mně samému byla
učiněnaa?

Za páte. l'ozoruj
také, jakou bolestí po
cítilo nejčistší“ Srdce
Mariet'a-nny,když
stojíc pod křížem Sy
náčka svého tak'po
tupeného a urouha
ného, tak zraněného
a zohaveného viděla!
O jak ráda by byla
Máti tato všecky jeho
bolesti a muky na se

vzala, kdyby jen_on
byl zůstal ušetřen!
Poněvadž to možné

nebylo, alespoň vy
trvalá zmužile pod křížem a hleděla
v bolestech jej těšiti. A tak svou skálo
pevnou vírou, s jakouž až do konce
při něm setrvala, dala mu zadost?
učinění za ono trojí zapření Petrovo; svou
věrnou přítomnosti pak odškodnilá jej za
zradu Jidášovu a útěk ostatních učeníků;
její mateřská sdílnost' na všech jeho
mukách byla mu náhradou za ukrutnost'
žoldnéřův, a tato vroucnosťdásky mateřské

/



umenšovala a mirnila bolest. již nevděk
židů Srdci jeho působil. Hle, takovou
náhradu snažila se Rodička lšoží trpícímu
Synu svému poskytnouti! '/.a to však i
on ještě na kříži Mati svou odměnil,
dav jí miláčka sveho, Jana, za syna a
ochránce.

Za seste. Tento příklad Matky
Boží nápodobili všickni svatí a světice
lšoží během minulých věků, kteří se sna—
žili modlitbou, pokáním a dobrovolnými
skutky kajícími usmiřovati Hoha za hříchy
člověěeustva, jako na př. sv. lguác z Lojoly,
jehožto oči ustavičně potoky slz vylévaly
nad urážkami Boha. ža něž na svem těle
tuhými tresty pokání činil. 'l'ak činí církev
svatá až podnes. V oněch hříšných dnech
masopustu, kdy nesčíslní lidé v zaslepe—
nosti svě nejhorším hříchům" se odda
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vajíce Boba urážejí, zvc církev sv. dobré ;

dítky své do chrámů “k (',-tyřicctihodinné
pobožnosti před nejsv. Srdcem Ježíšovým.
A když před lety v jisté knize (Henan)

' božskému Spasiteli neslýchaná hana. byla
učiněna, Že jako podvodník a svůdce byl
vylíčen. tenkráte kněží i lid v celé Evropě

vrhali se na kolena předoltáře, aby vírou
svou nahražovali Išožskemu Srdci. co

mu bezbožnost' uloupiti chtěla. Nuže,
rci, milý křest'ane, neníliž duch této
služby »Nahražovalclea duch v pravdě
katolický? Ovšem, těm á takovým kře
sťanům. kteří náboženství naše znajíjen
tak povrchně, jest to věcí neznamou,
ale kdo jsou křesťané upraví, uvědomělí
a živou vírou proniknutí, li a tací sami
sebou sdílí bolesti Kristovy, jako sdílí
vůbec
lovanc.

Za sedmé. 'Avsaknejmocnější po
bídkou a spolu nejlepším vzorem u vy
konávání služby leto jest ti, milý kře
stťane, samo nejsv. Srdce Ježíšovo! Či
proc vlělil se Syn Boží a člověkem se
stal? Proč. se modlil, proc pracoval, se
obětoval, trpí-l a umřel? Ze žádne jiné

láska radosti i žalosti osoby mi- :

' chcešli

O

příčiny, než aby Otci svému podal do—
konalé, přehojné, ano nadpotřebné zadost“
učinění za hříchy lidí, jichž nepravosti
byl na se vzal? A dále, co jest jeho
život a zaměstnání na oltáři v nejsv.
Svátosti? 0 viz jej, kterak tu Otci svemu
ustavičně obětuje zásluhy sveho utrpení
a smrti své v náhradu za hříchy svého
lidu; viz jeho život skrytý, kterak se tu
Otci svému bez ustání klaní, Otce cti a
miluje, aby odčinil netečnostf a neuctivostt

lidí'j () slyš. kterak ze svatostánku jako
s kříže ustavičně volá a prosí: »Otče,
odpusť jim. nebot nevědí, co činíh Nuže,

Božskěmu Srdci Ježíšova po
dobným býti, jdi a cintotéž, co on činí:
bud' horlivým nahražovatelem uraženého
Boha svého!

'Za osmé. Konečně nelze mi ne

zmíniti se () odplatě, kterouž tí Spa—
sitel tuto službu splatí. Uvaž jen, ne—
nechali — jak sám ujišťuje '— ani sklenici
vody, podanou nejmenšímu z bratří jeho,
bez odměny, o jakou as odměnu ucbystá
tomu, jenž balsam útěchy vlévá do zra
něného Srdce jeho! A. když Veronice,
která mu podala roucho k usušení tváře
krví a prachem pokryté, na poděkování
vtiskl naň tvář svou: () věř — pak i
tobě, podášli mu útrpné srdce své,
vtiskne v ně pda-volna. tvář sveho ducha
a svatost“ svou! A čeho si nad to p"áti
můžeš?!

Zpytování sebe.

Nyní zkoumej a zpytuj, milý kře
st'ane, kterak až posud jsi se choval

ke svému Spasiteli v nejsv. Svatosti
oltářní ? Nezarmucoval jsi také-chladnoslí
a nevšímavostí svou Božské Srdce jako
jiní lidé? Navštívil jsi, maje volného
času, nejsv. Svátost v kostele, či snad
chodíváš vedle jako tisícové jiných, aniž
bys vstoupil a Spasiteli se poklonil?

A jak jsi se až dosud cbovával ve
chrámu Páně před vclebnou Svatosti _a
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při mši svaté? Jaká asi bývá tvá po—
božnosti před sv. přijímáním a po něm?

hodně?

a povolání svého? Nemáliž příčiny stěžo
vati si do tebe jako do oněch řeholnic,
že lenivosti a nedbalosti svou u vka- :
návání povinností'Srdce jeho jako trním
pohodají?

Kdy a jak jsi již zadoslfuěinil Pánu
za své vlastní hříchy? Mášli pak alespoň

opravdovou lítost.“ nad nimi a jsili pak

_ také odhodlán kající-m životem a dobrými
Nejsiliž jedním z těch, kteří při tom i
Spasiteli svému více žalosti nežli radosti “
působí? A zdali jsi nepřijímat snad ne- 3

skutky Pánu Bohu splatiti dluh svůj a
tak aspoň částečně nahraditi mu čest,
o kterou jsi jej hříšným životem byl

? oloupil?
A dále: kterak plníš povinnosti stavu O ustanov si určitě, co dnes a

v tomto měsíci hodláš učiniti Božskému

Srdci v náhradu za svůj a ostatních lidí
nevděk!

Co míníš napraviti, kde a jak nové
urážky jeho zabrániti a co dále pod-'
niknouti, abys úlohu svou v této službě
náležitě vyplnil?! (Příště dále.)

0 Božím Těle.

6538dopoledne červnového dne. Slunce
tĚjasně svítí na pole a louky, lesy

“Awa háje. Ale práce, s kterými se
jinak lidé v tomto období na poli a
lukách zaměsknávají. dnes se nekonají.

dách, kde mají chrám Páně, a kde mo
rový vzduch nevěry ještě nezavanul, tu
panuje čilý život nejen v chrámu Páně,
nýbrž i v jednotlivých domech. Ze chrámu
Páně zaznívá krajinou slavnostný zvuk
zvonů, ob čas zaduní rána z národní-ho
děla, až se po horách rozléhá. V celé
osadě cítíš vůni z lučních zelin a květin,
jimiž cesty posypány jsou. i není divu,.
že panuje taková slavnostní nálada, Vždyť
“dnesse koná slavnost,“Božího Těla;Holduje
se dnes nebeskěmu králi a On s láskou

a žehnánim v průvodu ubírá se osadou.
Ruce knězovy jsou jeho vítězný vůz,
družičky s věnci na hlavách a mládenci
s hořícími svícemi jeho tělesnou a čestnou
stráží. V osadách, v nichž živá víra ze
srdcí ještě nevymizela, jest mladým lidem
potěšením,
čestná stráž doprovázeti. Ale větší jest
jestě rlulostť Srdce Ježíšova, vidili dnes

mohouli „sveho Boha jako *

kolem sebe mládež slavnostně ozdobenou
& v jejich srdcích "živou víru, již dnes
veřejně a slavnostně vyznávají. A proč
se raduje Srdce Ježíšovo? Hle! mladíku,

. panno, vám. chci to stručně vysvětliti.
Všude panuje sváteční klid. *Avšak v osa- ' Jest. zvláště jedna věc u mladých lidí, která

Srdci .ležíšovu zvláštní radost“ působí—

ale též jiná, která jej obzvláště žalmu-'
cuje. '

U starých Římanů bylo obyčejem,
že, když chlapec v mladíka dospěl, ob
držel zvláštní sat, drtih to pláště; napřed
na prsou mohl se zapnouti a sponku
tvořilo kovové srdce. Tím se mu na—

značovalo, co nyní má býti jeho vlast
ností, že má míti odvážně srdce. Jako
ditku sluší, aby bylo dětinné, tak jest
okrasou mladého člověka, aby byl silný,
odhodlaný, udatný. To se líbí Rohu i
lidem.

Svatý Pavel, píše mladým lidem ve
jménu Božím: »Pišu vám, mládenci, po
něvadž jste silni a přemohli jste zleho.:

Vy, mladí lidé. jste; nyní v plné síle
svého života. Proto máte býti, čím jste:
silni. Silní nejen v prácech, nýbrž zvláště
v náboženství, v životě “podle učení a
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zakona Kristova. Království Boží trpí | Srdci velikou radost“. 'Dejme tomu, že
násilí a jen nasílím lze je dosíci. Jste
nyní -v tom věku. v němž tři nepřátelé.

svět, tělo ad'z'ibel, zvláště“ vain nástrahy
činí, by vás zahubili. 'l'u třeba síly,
udatnosti a odhodlanosti. chceteli jim
ujíti. Sami musíte chranit své duše, své
věčné, slavné dědictví, svíij oděv, který
v ctnostech, a svůj druhocenný život._
který v milosti Boží pozůstava. 'I'yto
poklady získal u vydobyl vam Kristus
s velikým naniz'ihaním. Nebrz'tníteli je,
odnímají se vam, a Kristův boj a vítězství
pro vas byly marný. Protopravím, že
Srdci .ležíšovu působí velikou radost",
vidíli, že jste silni a odvažni v boji za
draze získaný dar Boží.

Ve věku dětském ukazovali vám

cestu k dobrému a pravému rodičové a
učitelově; oni byli vam rozumem, vam
bylo třeba jen poslouchati. 'I'ehdaž po
dobal se váš křesťanský život plavbě
na parníku; člověk prostě si sedne, a při
chazí dale, aniž by musel u stroje pra
covali. Ale život mladého člověka jest
jiný. Ma svou vlaslní lodičku, musí sam
ji i'íditi a u kormidla praCovali. Jsi nyní
více méně samostatným. musíš sám o
sebe se starali. jak bys SVČlPln se pro
tloukl. Nezřídka divoký vítr prudce duje
ve vlny, v nichž se svou lodičkou pluješ.

Tvé okolí, mladé a staré; blízkěa vzda
leně. laka tě slovem a příkladem, aby
tě k sobě připoulalo a pro sebe získalo.
'l'u třeba i proti větru na odpor se po
staviti a silnou. rukou vcslovati, abys se
dale dostal ku břehu. kde tě Bůh tvůj
očekává. Musíš se sam pro Krista roz
hodnouti, nesmíš se řečmi a usudky
jiných lidi brzy tam, brzy onam dal.“
voditi. Nebudiž třtinou ani slanikou,
kterouž každý va'nck kloní. kamkoliv
chce; budiž mladým stromem. který
pevně stojí ve svem předsevzetí Kristu
přina'iležeti 'l'ulo rozhodnost“ pro něho.
pévnu vůle. při něm stali. pifisobi jeho

stojíš v tlupě mladých lidí svého druhu;
mají na. tebe namířeno, haní a tupí tě;
ale jeden z nich je na tve straně: len
hají čest“ tvou, vyvrací pomluvy, chválí
tě a miluje vždy stejnou věrností a láskou.
Taž se vlastního svého srdce, jak blaženě
bude oko tvě na něho patřili, jak rado
ucho tve slova jeho poslouchati, jak
blažena bude duše tva v jeho přítom
nosti! Budiž ty svému Spasiteli takovýnn
rozhodným přítelem a co den budeš
radost působiti jeho Srdci.

A pak ještě něco. Léta, ktera, mladý
člověče, pravě travíš, jsou nejlepší tveho
života. Dítko jest ještě podle těla i ducha
ňevyvinuto, ve věku následujícím po
mladosti ubývá již sil; člověk ponenahlu
kloní se ku hrobu. Ty však ve svém
mladém věku stojíš tu jako krasne stromy
teplejších krajin, které stejnou dobou
kvetou a spolu již zralé ovoce mají.

'Že “tomu tak, to ví dobře svět a
používá toho. ch! vlády ve všech zemích
vybírají mladé chasníky pro svou službu,
odvadí nejlepší síly lidu'k vojsku.
A chtějili dva lidé v stav manželský
vstoupiti, nejrozuměji 'a nejraději tak
činí, dokud'jsou mladí; každý z nich
chce "nejlepší ze života druhého — mladý
věk míti. Teď však dej pozor-! Nejvyšší
vlada, pod níž ty stojíš, jest tvůj l'án
& Bůh, Ježíš Kristus. Vyhlasil d'áblua
jeho kralovstvi valku, aby předrahé lidské
duše ——tvou- též — z jeho moci vy

svobodil. Právě nejvíce běží o mladou
duši. Ty však křtem svatým byl jsi
praporu Kristovu přidělen a ku praporu
tomu přísahaš, kdykoli ve sv. zpovědi
polepšiti se a Bohu věrně sloužiti při
slibuješ. '.l'u svůj mladý život Bohu
věnuješ a jemu svou sílu, mladý věk
nabízíš. Proto pociťuje Srdce tvého Boha
zvláštní radost. když, mladý člověče,
k němu rozhodně a odhodlaně se družíš.

Dal jsi nejlepšímu. nejlepší, co máš.
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A ještě dále. Syn Boží sestoupil
s nebe na zem, aby si nevěstu namluvil.
Boží nevěsta jest tvá duše, mladíku &
panno. Jak krvavě si tebe namlouval,
praví ti každý kříž; v nejkrásnějším
věku svého života obětovalo se jeho
Srdce v lásce k tobě na smrť, aby si
z tvé duše, jak praví sv. Pavel, slavnou
nevěstu uzpůsobit, nemající poskvrny ani
vrásky anebo něco podobného, nýbrž
aby byla svatá a bez všeliké hany.
Avšak rci sám, co se ženichu nejvíce

líbí při nevěstě, leč,-._že mu své celé
srdce, svou věrnou lásku zachovává:
& rozhodně a veřejně při něm stojí?-—
Nechcešli a nemášli i ty své mladé srdce
s celou silousvé lásky Kristuvěnovati,
který své srdce tobě věnoval, jako bys
byl) jedina lidská“ bytOStf, která se mu
líbí? Jestli zasluhuje někdo jiný a ne
Kristus, abys jej následoval. jdi jen za
ním; jeli však “on nejlepší, nejslavnější,
nejkrásnější, nejšlechetnější, nejbohatší a
nejmocnější, pak musel bys se' haníbit'a
bylo by to na tvou škodu, kdybys. ne
přijal ruky, kterou ti k věčnému přá-v
telství podává.

Nyni zařizují se na mnoha místech
bratrstva Srdce Ježíšova. Snad dal jsi
se též zapsat do spolkové knihy'. Slaloli
se to upřímně a s úmyslem, abys svou
lásku k Srdci Ježíšova projevil, pak též
skutečně to ukazuj. Rozhodni se' pro
něho ve svém mladém věku & nestyď
se„jeho šlechetné královské Srdce milo
vati. At“ tě jiní haní a tupí, tobě se vy

Bohu, při svém vznešeném ženichu. »Kdo 
mne vyzná před lidmi, vyznam jej též před

voják, z Francie do Číny se svým plukem
odejíti. Před svým odchodem odevzdal
své matce k uschování dva prapory
vítězné, kterých udatně vydobyl. Dva ty
prapory byly dva růžence. Jednoho dne
slyšel sobě na blízku v ka'sárně zvláštní
hluk; chtěl se podívati, co se děje. Vo
jáci tropili pekelný hluk, poněvadž jistý
dobrovolník měl v pouzderníku na náboje
ukrytý růženec; i vysmívali se mu a
pronášeli rouhava slova. Náš vojín vida
to, rozhorlil se, že svatý předmět jeho
náboženství se tak'zneuctívá. 'l'u ukázal,
že není žádným zbabělcem, nýbrž udatným,
rózhodným vojákem: »Sem dejte len rů—
ženec,<<volal hněvivým hlasem, »jste tak

, drzí, že povrhujete svatou věcí, kterou
tak často vaše matky slzami smáčelyn l
šypalo se naň nyní proklínání a nadávky,
avšak on toho nedbal a nedal si pokoje
a neodstoupil, až měl růženec ve své
ruce. — Jindy uzřel na ulici psa; místo
obojku měl na krku růženec. [ přiskočil,
chopil psa a růženec mu odňal. To vida
jeden z jeho druhů posmíval se mu.
Avšak náš voják nevšímal si úsměšků,
pravil však klidně, ale rozhodně: »Věř
mi, že jest lepší voják s růžencem v kapse,

nežli s posměchem na rtechmi
Rci sám, neza'sluhujeli tato roz

hodnost“ a tato odhodlanost pro svaté
náboženství uznání? Tuším, i tobě se
líbí počínání onoho mladého muže. Ale
i Srdce tvého Boha pocítilo radost“ nad
tím, a bude se radovati, kdykoliv i ty

; stejným způsobem statečně a rozhodně
smívají; stůj pevně „a věrně při svém '

svým Otcem nebeským. a Toť upřímné slovo Ý
ze' Srdce Ježíšova. A'lei lidé budou míti

před tebou úctu, sbledajíli, že pevně
stojíš v dobrém, že nepatříš k lidem,
kteří se řídí heslem: »Kam, vítr tam

plášť.“
Není tomu dávno, musel jistý mladík,

svou víru budeš vyznávati. Tolik tobě,
křesťanský mládenčet Nyní také něco
pro tebe, křesťanská panno. Znáš alespoň
podle jména sv. Alžbětu Thuringskou.
Byla dcerou krále uherského a dostala
se již jako malé dítko ku dvoru zem—
ského hraběte Heřmana v Thuringách.
Tu měla vyrůsti a pak jeho sy-nu za—

? snoubena býti. Dokud starý hrabě žil,
dobře se ji dařilo na Wartburgu; ne
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rušené mohla podle svého zbožného
srdce živa býti. Po smrti šlechetného
knížete bylo jinak. V jejím životopisu
čteme: »Bůh chtěl svou vyvolenou dceru
na vyšší stupeň povznésti, stříbro její
zbožnosti mělo se ve zlato proměniti
tím, že Alžběta za svou pobožnost'

hanu & pronásledování musela trpěti.<<
— Bylli zemřelý hrabě pravým otcem
Alžbětě, nedalo se to tvrditi též 0 hra

běnce Žofii. Byla to vznešená světačka,
která sice chtěla míti také náboženství, ale
jen ne mnoho. Takoví lidé obyčejně myslí,
že jejich vlažnostť jest prava míra na

\
,—

božnOsti; kdo chce býti nábožnější, že
je přepjaty' & pomateny. Proto jen

s mrzutostí patřila hraběnka na bohomilé ;
cvičby dítka Alžběty. Právě tak smýšlela Í
i její sličná dcera Anežka; marnosti
světské milovala více "nežli Boha. Obě

směly nyní po smrti hraběte bez pře—

k jejímu zbožnému životu projevovali.
Vyčítaly dítku jeho pokoru a prostnosť
a její" časté modleníš pravili královské
dceři, že nemá nic knížecího na sobě,
že by se spíše hodila za děvku nebo
selku, než za zemskou hraběnku.

Pravé křesťanství, ano světská po
kažky svou nelibost“ k ubohé Alžbětě a Í čestnost' požaduje od lidí, aby se .ujímali
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pronásledovaných, zvláště jsouli to děti
a sirotci. Dvořeninové na Wartburgu
byli lidé druhu: »Kam vítr, tam plastic;
vidouce, že kněžna děvče tupí a jemu
se posmívá, činili též tak. Alžběta trpěla
i od dvorních úředníků hanu a potupu.
Nejinak s ní jednaly šlechtické dívky,
které pyšné. Anežky _a nábožné Alžběty
byly družkami; nejen že hověly světu
a jeho rozkoším, nýbrž vysmívali se i
dobré Alžbětě, poněvadž nepoěínala si
vznešeně & hrdě; ano i složky a ěeládka
tropily si posměch ze zbožnosti dobrého
dítka. Zbožné dítko stalotu samo jako
stromek na drsném návrší, na nějž vítr
& studený déšť“neustale doráží a ob čas
až k zemi ohýbá ——totiž strasti a uště
pační lidé. Není to však žadná maličkost:

' i dospělému muži připadá za těžko. mu
sili mezi samými odpůrci svého smýšlení
žíti. Pomysli si však teprve devíti- až
desítileté děvče, které všude odpor, hanu

t

í SV.

a posměch nad svou nábožností slyší; ;
jak veliké jest tu nebezpečí, že se dá š
odslrašiti, & že, aby mělo pokoj, upustí

hledávaní chudých lidí. .lako beránek sem
a tam smýkaný a týran-y', přece svou
mírnou a trpělivou povahu podrží, tak
i zbožnost? dobrého dítka i v nepříznivých

poměrech ,se nezměnila; bez vzdorovi
tosti, ale též beze strachu nechala se
vysmívati, své zbožné eviěby však přece
konala.

() kéž bych _mohlsvolati všecky vás,
vy mužové a páni, kteří mate ještě kře
sťanskou víru, avšak štítíte se před
světem “své náboženské výkony, svou
pobožnosti zvláštní, k níž vás svědomí
pobádá, vykonavati! Vizte toto dítko,
toto děvčátko, tohoto cizince, tohoto
sirotka na Wartburgu, _ o jak jste proti
ní zbabělí „a bídní _naduši! Jak se skrývá
ve vašem vznešeném, mužném zevnějšku
jen pranepatrna, slabá povaha. bledý to
červík. který se štítí denního světla!

,

\

Jeli takova zbabělost? u vyznávání
náboženství při mladých, silných

lidech i nám lidem odporná, jak teprve
zarmueuje Srdce Ježíšovo! On prohledá
celou .bídu takové slabosti! Bolí "nás,
vidímeli mladé, dobře rostlé lidi t'íbytěmi 
hynouti. A co jest tva polovičaIOstí pro
Boha, tva kolísm'Ost' v dobrém, tvá nízká
povolnost“ naproti sebe nepatrnějšímu
úsměšnému slůvku, což jest jiného. leč
ííbytě všech duchovních sil, které Spasitel
ti ve sv. svatostech udělil. Místo, aby
měl radost“. že jej statečně a vesele ná
sleduješ. musí patřiti, kterak pro slabou
svou povahu zpět zůstavaš a tu a tam
klesaš brzy ve“ smradlavou kalužinu
(tuším, že mi rozumíš), brzy ve stádo
rozličného dobytka; to jsou vášně tvých
soudruhů, náruživá hra, rvačky, opilství,
proklínaní a hněv

A při tom ukradáš svému S—pasiteli

a svému Bohu nejlepší léta a nejlepší síly.
svého života a obětuješ je blbě modle bázně
lidské! Nebojíš se toho. koho sejedině obá

l vati máš; ale zlých lidí se bojíš; jeho '
od své zbožnosti, od své lásky, od vy- ' necháváš samotného stati. za to necháváš 

se jako nějaké děcko vlěci od jiných.
kterými sám v srdci svém pohrdáš. A
taková hana neměla by jeho šlechetné
Srdce trpce zarmucovati?

A pak, zdali nevíš a nevěřísli, kterak
Spasitel pro tebe dal se haněti, tupiti a
trýzniti při svém utrpení !? Za tebe, ubohý

Š tvore, všecko "tiše trpěl, aniž si tím dal
zabraniti, aby se tebe před Bohem a
světem nezastal. A ty, ty se stydíš za

Ě něho. za svého krále a svého Boha?
Domnívaš se, že takový nevděk jest. mu
lhostejným, že si takoveho neslýchaněho
pohrdání ani nevšimne? Připomínám ti
slova, která Spasitel sám řekl; z nich
můžeš poznati, jaký bol jeho Srdci pů
sobiš, jednášli tak, jako bys ho neznal.
Slova tato jsou zjevením Božím, článkem
viry, který Kristus na tobě uskuteční.
Stane se ti tak též před lidmi, a sice



před lidmi celého světa, a ne jen před
tvými soudruhy. Stane se ti tak v soudný ,
den, až on s velikou mocí, slávou a
velebností přijde soudit živých i mrtvých.
Ovšem tehdáž byl bys ze srdce rád.
kdyby tě veřejně za svého uznal. hojně
odměnil & do svého věčného kralovstvi

přijal. Avšak nestane se ti, zbabělý a
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stydlivý křesťane, tak! Zapudí tě od sebe.
odplati Li stejnou měrou, jak jsi se
choval k němu! Slyš, co ti předpovídá:
»Kdožkoli se styděti bude za mne a za
slova má: iSyn člověka se bude styděti
za něj, když přijde ve slávě Otce svěho
s anděly svatýmia (Luk. 9, 26).

J. D.

Příznaky a obrazy šv. apoštolů.

&“? do mezi katolíky nevyslovuje s nej
? _vgvětší úctou jména sv. apoštolů
Mišý Páně? Komu není známo, že oni

sloupové jsou, na nichž Syn Boží církev
svou zde na světě založil? Všecko opu
stili, aby šli za Pánem, v němž poznali
Messiáše dlouho očekávaného; vše oběto
vali, ba i život svůj—nasadili, aby pravé

v_ířeprůchod zjednali do srdcí lidských.
Proto také má církevsvatá první "tyto
věrozvěsty v úctě velikě' a'slavívala dny
jejich jako svátek zasvěcený, dokud vlady
světské to byly nezakázaly. Proto i obrazy
jejich zdobí chrámy naše a pozůstatky

;

jejich jsou křesťanům velikými poklady. ;
A proto mame také za to, že nebude od
místa, několika slovy naznačiti způsob,
kterýmž umělci křesťanští hleděli vzne
šeně tyto vyvolence Boží nastíniti na
ohrazích a sochách.

Mezi apoštoly jmenuje se obyčejně
na předním místě sv. Petr. jelikož mu
Pán udělil přednost před Ostatními. »'l'obě
dam klíče království Božího: — »pasiž
beránky mé, pasiž ovce mé,<< tak pravil
k Petrovi Kristus Pán. K tomu poukazují
umělci, dávajíce sv. Petrovi do ruky klíče
—- buď jeden nebo dva — na „znamení
jeho nejvyšší moci duchovní v církvi
Boží. Mimo to má tvář otevřenou. zrak

ohnivý i ve stáří svém a hlavu holou.
Má se tím naznačiti upřímná jeho od
danost ke Spasiteli. horlivost“a neunavna

peče. kterou sv. Petr vynikal pro roz
šiřování sv. víry.

Svatý Pavel, ač nebyl prvotným
apoštolem Kristovým, nýbrž teprve po
nanebevstoupení Páně obráceným, uvádí
se obyčejně se sv. Petrem. Vyobrazuje se
obyčejně jako muž s dlouhými vlasy a
bradou, jenž ohnivým zrakem, vysokým
čelem, důstojnou a vznešenou tváří na se
bezděky každého poutá. Na starších
obrazích mívá v rukou jenom knihu
jakožto učitel pohanských národů. Po
zději přidán mu za znamení meč, po
něvadž sám. dokud živ byl, mečem slova
Božího bojoval proti bludům a konečně
imečem sťat jest téhož dne se sv. Petrem
(dne 29. června 67. po Kristu).

Svatý Ondřej, první podle času
učeník Páně, dokonal život svůj smrtí na
dřevě kříži podobném. ale ležatěm (X).
A takovýto kříž bývá odznakem, jímžto se

-sv. Ondřej vyznačuje. Svatá hlava jeho
uložena jest v kapli jednoho pilíře vele
chramu svatopetrskěho v Římě a' bývá
čas od času lidu k uctění ukazovana.

Svatý .lakub starší, bratr sv. Jana
lilv'., při zvolení svěm na apoštola mezi
všemi věkem nejstarší, vyobrazuje se jako
kmet .poutník, maje hlavu pokrytou
kloboukem, anebo klobouk na zádech,
v ruce hůl a lahvici p'outnickou. Uka
zuje se tu na horlivost, s kterou svatý
apoštol hotov byl po všem světě kázati
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evangelium. Z rozkazu krále Herodesa
Agrippy byl stát, ale tělo jeho přeneseno
jest z Jerusaléma do Kompostely've
Španělsku, kde veliké úcty požívá. Kompo—
stela jest slavným poutním místem.

Sv. Jan, miláček Páně a Evangelista,
dosáhl nejdelšího věku mezi apoštoly,
nebot jediný zemřel smrtí přirozenou.
Nic však méně vyobrazuje se vždy jako
jinoc-h s jemnou, významnou tváří,

s Petrem uvržen do žaláře a bičován.

Když pak se apoštolé rozešli, kázal v Efesu
&založil tam církev. Za císaře Domitiana

í dovezen byl do Říma. kde před bránou
\ latinskou uvržen jest do kotle s vařícím se

v níž se nevinnOsí' obráží, neboť byl i

izistým panicem a takým zůstal až do
smrti. Mívá v ruce knihu, časem také

' říkával: »Sýnáčkové, milujte se vespoleklapéro. Vedle něho spatřuje se orel.
Někdy také,vyznačuje se stoje s ka
lichem v ruce, z něhož se vine had
prchající. A co znamenají tyto odznaky?
Knihou a pérem připomíná se “námjako
spisovatel sv. evangelia a knihy.»Zjevenh
Mladostí dává se na rozum, že kdo čistým
srdcem miluje-Boha, na duši nestárne.
Milostnou nadšeností ve tváři označuje
se horlivost?jeho 11věcech nadpřirozených,
nebeských. Orel pokládá se za znamení
síly a bystrosti. proto také nejvýše létá.
'l'ak také sv. Jan vznesl se na perutích
bystrého ducha svého až do výšin
nebeských, pronikal hluboká tajemství
Boží, která uložil v památná slova: »Na

olejem; když však neporušený zůstal,
vyhnán jest na osamělý ostrov Patmos.
Tu dostalo se mu nebeských vidění,
které byl popsal v. knize prorocké »7.je—
vení sv. Jana,“ která je částí písma sv.
K stáří svému biskupoval vEf'esu. Když
pak pro slabost ani chodili již nemohl,
dával se do chrámu. nositi a den co den

A když mu vytýkali, že ustavičně totéž
opakuje, odvětil: »Pán to přikázal, a
když to činíme, dosti jesta Jako stařec

' skoro stoletý zesnul blaženě v Pánu.

počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a_ _
' smrti, kterou sešel sv. Tomáš, poukazuje' a Bůh byl Slovo, a Slovo tělem učiněno

jest a přebývalo mezi námi.c Co se pak
tkne kalicha s hadem, připomíná nám

Svatý Tomáš, při němž podivným
způsobem Kristus ujistil víru, vyobrazuje
se s uhelnici v ruce. Někdy dává se
mu také kopí. Kázal svaté evangelium
v Asii, nejvíce však v zemi Indů. Ne—
sčíslné zázraky jeho získaly mu důvěru
a'tolik lidí do lůna církve uvedl, že ještě
po 1500 letech stopy jeho působení se

'nalezly. Tím však popudil na se zášť
“bi—aminů(modlářskýeh kněží), kteří jej
modlíciho se na pahorku oštěpem pro
kláli a- kyji- u_tloukli. K této mučenické

kopí na obrazu jeho; uhelnice pak na
—.jeho řemeslo, kteréž provozoval, a na

výjev ten na zázračné zachování sv. apo- ;
štola, když jej otráviti chtěli. Mimo to
i vyrozuměti se může, kterak'před ním
prchala moe bludův a nešvary, jež splodil
na zemi had pekelný. Pro horlivost svou
a ohnivost nazván byl od samého Pána
s bratrem svým Ondřejem rsynem hromu. .
On jediný ze všech apoštolů vytrval při

. Pánu Kristu i pod křížem; proto odevzdal
mu Pán Matku svou »Ejhle, matka tvá,c'
&sv. Jan dochoval ji jako pravý syn až
do smrti. Ion trpěl mnoho pro víru.

bystrost“ ducha, kterouž vše měřil a vážil.
“Sv.Jak ub ml., biskup jerusalémský,

dokonal život svůj jako mučeník. Byl
svržen s výše chrámové a ubit sochorem
valchářským. A proto vyobrazuje se kleče
pod cimbuřím chrámovým, anebo s ko—
runou biskupskou na hlavě a se sochorem
v ruce.

Svatý Filip vyobrazuje se jako
poustevník s h o lí křížovou vruce anebo
s knihou a bičem. Hlasal sv. evan
gelium ve Velké a Malé Frygii. Ve městě

Hned po seslání Ducha sv. byl od židů . Hieropolis byl bičováu, na kříž přibit a



ukamenovan. Na to poukazují přiložené
odznaky.

Svatý Bartoloměj přivedcnjest
Filipem ke Kristu Panu: o něm vyřkl
Spasitel krasna slova: >:Ejhle, pravý
Israelila, v němž není lsti.e—Apoštoloval
v lndii, kamž přinesl evangelium psané
sv. Matoušem. V Armcnii uzdravil dceru

kralovu zlým duchem trápenou, načež
kral i obyvatelé 12 měst víru-Kristoí-u
přijali. Avšak tím uvalil na se slepou
zašt' pohanů, že mu za živa kůži s těla
sedřeli a pak jej obráceně na kříž při
bílí. Sv. ostatky přeneseny jsou r. 983.
do Říma. Na obrazích mívá v ruce nů 2,
že byl za živa s_edřen. Někteří malíři
davaji mu do rukou kůži již staženou.

Sv. Matouš byl nejprve výběrčím
na _mýtě; odtud povolal jej Pan. Proto
mívá na některých ohrazich měšecs pc—
nězy. Kazal sv. evangelium nejprve v zemi
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ručil jej prohodnouti. Proto mívá vruce
kopí nebo sekyru. Mimo to bývá při
něm člověk z většího dílu okřídlený na

i znamení, že byl evangelistou.

židovské, potom v Ethiopii. Než se vydal i
na cestu. sepsal krátký život Krista Pána,

Sv. Šimon vypodobňuje se s pi lou,
kterouž'za živa ve dvi rozřezan jest.

Svatý Juda 'l'hadeUs iníva pak
soch or, jelikož jím zprovodili jej ze
světa. Obyčejně se malují tito dva světci,
Šimon a Juda, pospolu; i svatek mají
na tentýž den (29. října).

Svatý Matěj, jenž zvolen jest do
počtu dwínactí za zrádce Jidáše, vy
značuje se obyčejněs kam enem, nebot
pro víru v Ježíše Krista byl od židův
ukamenovan.

Tak umění církevní hledí věřící

upozorniti a upomenouti na tyto první
svaté .věrozvěsty. kterým celý svět kře
sťanský k největším dikům zavázán jest,
neboť oni byli první, kteří jméno Ježíšovo
roznesli do veškerého světa a základ

položili, na němž pak jiní horliví na
což evangelium čili radostně poselství ! sledovatelé dale stavěli ke cti Boží a
nazval. Po 23letém apoštolování došcl
koruny mučenickě. Kral HyrtakUs po

spase lidstva.
B. Hendl.

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vin/„n'bibo/dav.)

Chrám Matky Boží za Tiberou.
(n. 218-235)

_“m ylo to 1. P. 218. dne 20. července,

& když se nesmírné davy lidu nepo—
kojně kupily mezi palaci achramy,

které lemovali patu Kapitolu a Palatia.1)
Kdo se postavil na nejvyšší stupeň schodů,
které vedly na Kapitol, mohl pohodlně
přehlednouti okem vlnoucí se množství
lidu na ulicích a na foru. Komu se toho

nepoštěstilo, poznával aspoň z ohromného
lomozu, jenž se dral z hlubiny ulic 1s vy—
soka, že jest počet zvědavců nesmírný.

9—31)Vrch v Římě a. čtvrť městská, kde
měli císařové svůj palác.

Jasný, bezmračný 'den zvýšoval slavnost.
— Slunce vyšlo na oblohu v plné kráse
a posýlalo vřelý pozdrav hučícímu “lidu.
Míjela hodina za hodinou. Slunce palílo
více. Lid však necítil jeho žaru, ani
hladu. Snášel to s plnou oddaností. 'l'u
a—tam ovšem objevovala se netrpělivost,
ale hned zmizela, jakmile z dálky ozval
se hromový jásot: ať žije naš Augustus!
Slava velikému a mocnému císaři!

Okamžitě umlkl hlomoz a v davu

zavládlo ticho. Veškeré. hlavy obrátily se
v tu stranu, odkud zaznívalo volani= Po—
něvadž však zvědavost zůstávala ještě ne
ukojena, rozčeřilo se vlnění a křičeni zase.



»Již mne ponenáhlu přechází trpě— i vedou v
livost', Sestie,c zvolal štíhlý jinoch ku
svému druhu, který stál vedle něho
v nádherné toze, a jehož sličná hlava
byla věnčena uměle délanými kučerami,
z nichž sálala líbezná vůně.

».lsem také unaven čekáním Achilla.

A věru divím se sobě samému, že kwůli
obrazu, stojím to mezi chatrou vydán jsa
v šanc slunci, jako syn pouště arab.—kec

»Pšt, pst — jen opatrně, příteli.
Nehaň obrazu, který představuje našeho
vítěznéhoAugusta, Marka, Aurelia, Antonia.
Heliogabala. Hleď, tam olověná střechu
vězení 'l'uliova — znáš jeho tajemství »—
proto pozor!“ A

»Ah, 'ty's bláhovec. .lak činís sta
tečným dlouhým titulem l4letého. malého.
_Bassřana! Čí jsi ctilelem toho Asijce'h

»To bych nevěděl. Ostatně zvítězil
ten hoch nad Makrinem. Svět jest jeho —
a čím býti ještě chce, oznamují jména. a
jež si byl sám vyvolil.<

»Bohové buďtež nám ,milostivil Tak

daleko to s námi došlo, že se žádný
nenalezl hodným, aby byl naším vladařem.
Z tají-ny syrského chrámu slunce, při
vádíme si hocha, kterému osud nedal
rozum zároveň s korunou. „lest to vskutku,

který _vyrostl .
' * legie,

znamenité: míti císaře,
uprostřed opojných slavnosti a necudných
tanců. Ničemu nerozumí. Umí'jen kadi
telnicí mávati zlatému slunci vstříc. Běda
ti, ubohá Bomola

»Mírni se přece, Sestie,<< napominal
ho Achilles starostlivě. »Řím jenom
sleduje přirozený chod věcí. Řím povstal
vzrosll a stal se velikým. Byl mocným
na útraty jiných, potom přišla lenost.
Stát zanikl, ale byl poset klenoty, 'l'u
přišli silní bojovníci, rvali se o ně;
roztrhali ozdoby, mrtvoly na kusy
dnes máme jen několik hedbavných cárů
z toho a tyto se daly chlapci na hračku.
Tak i kmeta, jemuž se zavidělo za mládí

a jemuž se muži kdysi obdivovali, při

“'l—

pozdních dnech do dětské,
jizbice, protože se stal sam dítětem a
jine radosti nezná, než vypravovali
o činech dávných časiiv, anebo vnoučky
na kolenou houpati a jim hry ukazovati.
kleré ho před dávným, dávným časem
rozněcovaly. Kmet sejde do hrobu a snad
ještě u hořící hranice budou se rvati
dědicové o jeho jmění. Bud'jist, že čekají
podobní dědicové na naši vlastía

»Jací, rci, mluv, nebot naplňuje-š
srdce moje tajemnou bázníw '

»Na Eufratu. Dunaji a Rýnu po

vstávaji kmenové, kteří byli nam poddání.
Strašně se ozývají rány jich pěstí, jimiž

, na brány říše naší buší. Což nepřekročili
často hranice, nezanesli smrt“ & zkázu
přes naše alpské velikány? Oh hrozný
jest jich hněv a děsný zástup; Uhijej
tisíce (žermanův, a přece ii plodná matka

. jejich do boje přivede nové a nové. Oni
vpadnou do země jako vosy, aby uzmuli
náš med! [)říteli, nechci býti žádným
prorokem, ale zdá se mi, že přijdou zase
časy Brennovy.<<1) '

“»A potom se také ještě nalezne
nějaký Manlius a Kamillus. Řím se nesmí
dostati barbarům!

»U všech bohů, kde chceš, Sestie,
toho Kamilla' hledati? Prohledej naše

projdi řadami kohort, shlédni
jezdectvo, zdaž nenalezneš veliký počet
vysokých a silných postav, jichž modré
oko a plavý vlas prozrazuje původ
german—ký? Naši mužové stali se zbabělci,
jich sílu pozřel luxus, ba samy ženy
zdobí svou hlavu vlasy, které ukoupil
zlatachtivý kramář od žen germanských.<<

'1) Brennus, vůdce gallský, vtrhl okolo
r. 405. př. Kr. do Ríma a dobyl ho. Rímanům
uložil velikou válečnou daň řka: vae victis!
Běda. poraženým! V tom však přitrhl s houfem

vojínův Kamillus, vbývaly" vojevůdce se slovy:
Pryč se zlatem! Riman jen železem vykupuje
vlasť svou, zahnal Gally z města. — Manlius
o “něco dříve deroucí se Gally na Kapitol
svým štítem s hradeb srazil a tak jej osvobodil.



»Ano, ano, barbaři střehou hranic
barbaři tvoří většinu našeho vojska.
se, jako by nás stat sřekl se všeho.
ví, zdali v brzku —<
»Slyš, trouby znějí. volání slávy se

ozývá. Obraz jde. Spějme na schody
chrámu Konkordie, abychom průvod
viděli dokonale.:

.Po dlouhém namáhání podat-ilo se
oběma dosíci mramorových schodů. Bez
překážky patřilo odtud oko na forum,
kde se takové divadlo otvíralo, jakého
Rím dosud neviděl.

V předu průvodu kráčely v těsných
řadách dvě legie s orly a válečnými
znameními, ověnčený jsouce vavřínem.
Potom následovalo dvě stě ořů

zlatými otěžemi, jež vedli
odění sluhové; za nimi veliké množství
obětních zvířat. Lid tvořil široký prostor,

říše,
Zda
Kdo

175

__.__.____.

se :

fantasticky

kolem. U chrámu boha .lova byl obraz
s vo'zu složen. a od velekněze do chrámu
s velikou ííctou odnesen. ()bětí sto býkův
a sto jehňat skoncila dnešní slavnost.

Následujícího dne měl obraz odnesen
býti do senátu.

Achilles a Sestius pozorovali toto
processí plni obdivu. Poslední když
viděl, že lid klesá a obraz Heliogabalův
vzývá, šeptal cosi o otrocích a podlízavých
lotrech. Achillovi bylo se dosti namahati.
by uchlácholil jeho hněv.

Konečně se lid rozcházel. l nasi dva

mladíci sestoupili se schodův & hrali
se domů.

Za nějaký čas slavil sám Heliogabal
vjezd do hlavního města.

rl'ehdy tonul Řím v oblacích kadidla
Š a slavnostní zpěv roznásel se do nej

v němž se slavnostní průvod pohyboval. '
Pět set píštců s celým zástupem

cymbalistů kráčelo kolem obrazu kněze
slunce z Emesy a tak jej oslavovalo.

Byl postaven na—voze, který táhlo osm
vzácných běloušů. Před vozem byl nesen
malý oltář, jejž množství bíle oděných
dívek a chlapců obkličovalo. ,

Průvod bral se volně ku předu,
protože po dvacátém kroku postavili
nosiči oltář na zem a syrský kněz,

pustějších ulic městských. ana byla ve
svém živlu, nebot“ bohaté dary, které se
jí házeli v těch dnech, naplňovaly ji
nesmyslnou radostí. Avšak rozumní chvěli
se trapnou nejistotou, co jim přinese
příští den.

Báli se nejen hříček chlapcových,

|ale ještě více lstivě, neustupné a na
' otrockou poslušnosti navyklé matky jeho,

Julie Soemidy. _
Poznat to hned každý, když vjížděla

,žena' tato do Říma z jejího hrdého
v dlouhém, řasnatém, bílém oděvu se !
zlatou páskou kolem skraní vystoupil, a
za zpěvu dvou sborův obětoval obrazu
imperatorovu obyčejnou oběť.

Tisíce diváků kleslo na zem a ruce

spínajíce vzývaly nového boha
Heliogabala. Obraz představoval císaře
v kněžském hávu. Seděl na zlatém stolci.

Na hlavě měl' tiaru. Obočí jeho bylo '
neobyčejně veliké, černé a lesklé; .tvaře
"purpurovou barvou natřené. Ve velikých
záhybech splývat mu zlatý šat, posetý
drahými drahokami. Vůně. indického
balsamu arůžového oleje, kterým vůz byl
vždy hojně pokropen, vznášela se daleko

držení těla, že Heliogabal má vní svou .
vládkyní, jejíž přání musí mu býti
rozkazem.

Ale což, nebude chtíti tato žena
vládnouti nad celým Římem, jako druhdy
nad služebníky ve chrámu emeském?
Nebudou tito cizinci hospodařiti na
dědictví Romulově podle své záliby?

Aspoň to nebylo dobrým znamením,
že Jupiter hromovl'ádce musil docela
ustoupili bohu slunce. Jenom jemu
obětoval císařský dvůr; starý národní
bůh Rímanův musil se spokojitijenom
chladnou zdvořilou návštěvou.

A netrvalo dlouho, obavy tyto se
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Uskutečňovaly. Městem se nesly tajeplné i vnouče do senátu, aby přijala předsed
zvěsti o- nočním hýření v císařském
paláci, o činech, nad nimiž žasl sám
zkažený Řím. Tajné popravy ve dvoře
residence naplňovaly všecko hrůzou a
sklíčeností.

Najednou se rozneslo, že zavraždil
Heliogabál svou manželku. a ještě než
první leknutí utuchlo nad touto zvěstí,
o*mamovala Fama,1) že se chce císař
zasnoubiti s vestálkou. Až dosavad byly
vestálky pokládány za nedotknutelné
dcery římského národu. Ještě se žádná
ruka neodvaínžila,tyto panenské ochrán
kyně věčného ohně vypuditi násilím
z-chrámu. V nich se zachoval dosud

zbytek moci a slávy římských patriciůvř)
A teď přišel Syřun &chce bezbožnou

ruku vložili na pannu čisté bohyně,3)
aby ji odvlekl do svého paláce. 'l'o hnětlo,

. to sžíralo nesmírně srdce mnohých mužů,
v nichž dosud dřímala jiskra starého
římského ducha.

Nespokojenost“ a reptání vzmáhaly
se na všech stranách proti dříve zbož
ňovanému císaři. Ten se však o to ne- .

: jsme již docela ztraceni, že se té potupy
* zbaviti nemůžeme? A přece — slyš —

staral, páchal zlo na zlo. A tak urážel
zločiny svými stále národ “svůj.

Nenávíděli ho a proklínali ho, ale ,
obětovali mu, přísahali ve jméno jeho, .
chvátali na jeho pokyn, jako pes ku
svému pánu, který ho právě holí udeřil. Š

Sestius opustil na nějaký čas Řím.
Chtěl býti co možná nejdále od těchto
ohavnosti. 'l'u ho zavolaly rodinné 'Zá—'
ležitosti zpět do Říma. Šťastně je brzy
urovnal a hotovil se s radostným po
citem se vzdáliti s gčí vladařových. Byl
však překvapen příchodem Achillovým.

»Víš, co nového?: zvolal tento se
špatně tajenou hořkOstí. »Babička Sýřana
stala se senatorem. Teď ji právě 'vedlo '

1) Pověsť.
2) Patriciové byli měšťanskou šlechtou.
3) Vestálky byly ochránkyně věčného

ohně ve chrámě bohyně domácího míru Vesty.

nictví mezi knížaty země. O jak se za
radují národové, až uslyší, že vládne
Žena v senátě, v němž kdys řídili Appihs
Klaudius a Cicero osudy národu římského!
Jsou to zlaté časyh

»Ach tot? pouhá maličkostí proti
tomu. co já jsem se dozvěděl. “Včera
oznámil mi (iratidius, že bude zřízen
druhý senat. v němž prý matka císařova
bude se raditi s paními_ svého vkusu o
modách, oceremoniích, o mravech a
obyčejích. Opravdu již si kreslím v duchu
postavy Římanův, jak je sám někdy
uhlídaš —- oděné v syrském hábitu,
syrský žvallajicí. Vidím ty časy, kdy
pod trestem vyhnanství, uklání se přítel
tento dvakráte, onen čtyrykráte, jiný
docela šestkráte; kdy bude za trest po—
važováno oběd počíti v obyčejnou hodinu

zkrátka, kdy Římanům budou se holí
nové zvyky do hlavy vtloukati. Věru,
není žádného vlastence, jehož srdce—by
při tom zůstalo chladné. Nikoliv—já si
přejí tyto pamětihodné dny brzy přežití.c

»Sestie, ty hovoříš strašně. Což

mně seslala Minerva 1) dobrý nápad. Víš,
že křesťané nesklánějí kolena svá před
obrazem císařovým. Jistě ho i oni nená
vidějí! Mohli bychom jich použiti k naší
spáse?<< “_

»Ano, můj drahý, máš pravdu, kře
stané jsou tak rozumní, že nesklánějí
kolena sva před dílem řezbářovým a
malířovým. Již vytrpěli dosti, což je mohlo
častěji roztrpčiti. Ale oni mají dobrou
filosofii, že mohou pohlíželi na počínání

' Sýrovo chladně. Či vidélls je kdys v čele
spiknutí? Slyšeli jsme mnoho již vypra
vovati o hrozných mukách, které kře
sťané vytrpěli z lásky ku svému Bohu.
Ale nikdy nepozdvihli násilně meče ku
své obraně a

1) Bohyně moudrosti.



»Však tenkrate nečítali křesťané tolik

údů ze starých rodin římských jako nyní!
Což by jim nepropůjčil tento rostoucí
počet talentův a staroslavných rodin větší
odvahy? Časové mění se a my s nimi.
Možno, že by toto povzbuzení křesťanů,

toto nadšeni mělo pro ně velké nasledky !&
»Nikoli, na křesťany nemůžeme spo—

léhati. Bylo by to jinak odevzdali je
statu. Což pak nenajdeme mezi svými
hojně spojenců, kterým svoboda drahou ?a

»Nuže, r'ozžehni jako mudrc Diogénes
za světlého _dne lucernu a prohledávei ,
mista, ulice, dvory ano i ostrovy a sotva
nalezneš koho, který by byl hotov cizo
zemské jho s beder setřásti. Udaji tě a
stanou se bohatýmim

»Achille, nerozněcuj mne ku hněvu.

* nedělního večera

lja jsem Římanem a předkové mojí byli
pyšnější než králové, a vždy byli hotovi
pro vlasť svou krev vycediti. Věru po
kusím'se, že najdeme v Římě ibez
lucerny lidu dostila

»Nu, 'uhlídame tv.
Po těch slovech vzdálil se Achilles

z domu horujícího přítele.
Za několik týdnů hovořilo se, že

císař ušel velikému nebezpečí, že se
mnozí pošetilci umluvili zavražditi ho ve
chrámě. Avšak v pravý čas byl jejich
záměr vyzrazen.

Velká část“spiklenců byla jata a tak
život císařův byl zachráněn. Zabavení
majetku, veřejné popravy, klatba na
provinilce, dokazovaly, že pověst ne
lhala.

O Sestiovi nebylo slechu, jako by
byl někam zapadl. .lelio veškerý majetek
přešel do rukou jakéhosi Fausta, který
byl podezřelý z udavačství. Bolest“ nad
ztrátou přítele, pak ošklivost nad bídným
počínáním dvora a jakasi touha, aby

l

i

lepší, přidati se ku křesťanům a tak
pracovati na spáse vlasti. Se svým svě
domím byl mladý muž brzy hotov. Bylo
mu to stejné přijati křesťanství, anebo
zasvětiti se do mystérií 1) filosofův.

Nejprve hledal společnost“ jinochů,
o nichž myslel, že jsou křesťany. Brzy
se seznámil s mladíkem Metiliem, který
se vydával bez obavy za křesťana. Achilles,
který zdědil od svých předků čast?řecké
lstivostí, upoutal na sebe ihned nezkuše—
ného Metilia, že byl v kratku zasvěcen
do všech poměrů rodiny jeho. Jednoho

ubíral se s rodinou
Metiliovou ku křesťanské bohoslužbě.

Bylo mu hned řečeno, že může'býti
přítomen jenom kazaní, a že na začátku
oběti musí se s katechumeny vzdaliti.
'l'řasl se netrpělivostí. Toužil již býti
přítomen tajemnému shromáždění, o
němž slyšel, že jest to cosi krásného a
povznašejícího a zase cosi strašlivého.

. Místo, kam se ubírali, leželo za
; městem, za Tiberou, a na první pohled
Étičinilo na Achilla

prospěl uhnětené vlasti _— ponoukaly;
Achilla, aby přemýšlel, jak by se mohl
nad syrským tyranem pomstiti.

nepříjemný dojem.
Ve křoví a_za hromadou hlíny nacházel
se vchod. Velika, kamenna deska, ktera
vedle ležela, sloužila k uzavření vchodu.

Achilles viděl tmavé tajemné po
stavy beroucí se chodbou.

Obešla ho hrůza, neboť se pojednou

octnul v prohlubní. \.liž myslel„že kras
ného světa nikdy již nespatří.

Avšak Metilius pokročil dale. Achilles
chtě nechtě musil se vedení jeho pod
říditi.

V obličej zavz'tl mu hrobový, chladný
vzduch. Temnota .mu nedovolila stěny
zahýbající se chodby rozeznati. Jakýsi
zvláštní zapach prozrazovat mu, že tu
kypra země a vlhka skala.

Mlčky následovali všickni volani

1) Mysteria filosofů byly tajnosti vědy
pohanských mudrců. Mysterie vůbec byly taje
plné bohoslužby pohanské, spojené s páchánim

PO dlouhém uvážení uznal za nej— i necudnosti.
SkolaB. sr. 1889. 12
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vůdcova, až konečně matně světlo, které š vedlejších chodeb, jako puste, tmave
zdálo se přicházeti z nesmírné dálky, ulice města mrtvých. Konečně byli na
ukazovalo cíl této cesty. Když došli světla, místě.—Byla to jeskyně osvětlená záplavou
tu poznal Achilles,'že se nalézá v pro— svíček. Kalixt, tehdy římský biskup, začal
stranné chodbě, do níž se ústilo mnoho pravě kázati. (Příště dále.)

Hymna svatonorbertská.
( „Norberte, pater “insignie.“)

Norberte náš, Otče slavný, Vzešcl dnes nám den posvátný,
vyslyš vroucich proseb hlas, kdy Ten, jenž vykoupil svět,
v oslavenců hvězdná. sídla odměnu ti skvělou podal
jak své dítky přiveď nás: za tvých prací zdárný květ:
z pozemských nás vyprosť strasti-. a k blaženým nebo sborům
Ty,_jenž's věčných dobyl krás. tebe v lásce připočct'.

Horlivý ctiteli Boží, _Radostně bud' den ten slaven,
Kristův svědku nadšený, ústy všech nás veleben,
pravdy obhájce & bílých kdy Norbert, náš vůdce svatý,
kněží vzore vznešený; korunou byl ozdoben
bouřných vášni krotitcli, a. ke trůnu nebes krále

dvojím vínkem zdobený. v stanech věčných připojen.

Odlesku Otcovy slávy,
k bídným nám svůj obrať hled;
věrné stádcc yorbcrtovo
sám, dobrý Pastýř—iveď,
a po trudném žití boji
v nadhvězdný je přijmi svět.

Z lat. přel. —P.M. Z., ř. sv. N.

Třetí řád premonstrátský.
(Část: další.)

2. Obřady- ;příprofessí (slib řeholní).
Po skončeněm roce zkušebním terciář kleče na stupni oltářním představí

se řediteli třetího řádu.
_ Kněz taže se žadatele takto:
Manes adhuc in tuo proposito? Trvaš posud ve svem předsevzetí?
Respondent novitius: Tázaný odpovídá:
Ita, Rever. Pater! Trvám, Otče duchovní!

(Následuje dle libosti promluva, nebo litanie ku všem Svatým řádu sv. Norberta,
nebo k sv. zakladateli samému; potom [anebo hned po odpovědi novicově] prohlašuje kněz,
přijímající sliby):

Ergo oportet, ut in posterum in via Tudíž jest potřebí, abys příště kráčel
mandatorum Dei incedas et de novo cestou přikázaní Božích aznova přislíbil
promittas servare mandata Ejus. plniti rozkazy Jeho.

Potom vezme kněz sepjaté- ruce žadatelovy do svých ruk a terciař činí
sliby své v řeči mateřské takto:



Ego N. N. promitto omnipotenti Deo,
Beatissimae Virgini Mariae, sancto Patri
Norberto, omnibus Sanctis et tibi, Páter:
per totam vitam meam servare praecepta
Dei, et poenitentias pro meis delictis
injunctas accipere ; propono firmiter fovere
ac promovere cultum Sanctissimi Altaris
Sacramenti; impedire — quantum po
tero — detractiones, turpiloquia et blas—
phemias, ac inter inimicos pacem com—
poncre. Et ego hic et nunc inimicis meis
ex animo propter Deum omnia condono.

Když učinil takto terciář sliby

V. Adjutorium nostrum in nomine
Domini.

B. Qui fecit coelum et terram.
Ý. Sit nomen Domini benedictum.
B. Ex hoc nunc etusque in saeculum.

Oremus.
Domine Jesu Christe! qui tegumen.

nostrae mortalitatis induere dignatus es:
obsecramus immensam Tuae largitatis
abundantiam, uthoc genus vestimenti, quod
sancti Patres ad innocentiae et humilitatis
indicium abrenuntiantes saeculo ferre
sanxerunt, Tu ita beneřdicere digneris,
ut hic famulus tuus, qui hoc indutus
fuerit vestimento, Te .quoque induere
mereatur: Qui vivis- et regnas Deus per
omnia saecula saeculorum.

B. Amen.

lnduat te Dominus novum hominem,
qui secundum Deum creatus est in justitia
et sanctitate veritatis.

Amen.
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Ja N. N. příslibuji Všemohoucímu
Bohu, nejblahoslavenější Marii Panně,
svatému Otci Norbertu, všem svatým a
vám, Otče duchovní: zachovávati po
celý život svůj přikázaní Boží a přijímati
pokání, uložená mně za mě poklesky;
činím pevné předsevzetí péstovati &
zvelebovati úctu nejsvětější Svátosti
oltářní; zabraňovati — pokud s to
“budu — pomluvám, řečem 'neslušným
a rouchavým, též zjednávali mír mezi

-——nepřately.Sám pak tímto nyní ze srdce
odpouštím pro Boha nepřátelům svým
všeliké křivdy.

své, tu kněz světí pro něj škapulíř takto:

77. Pomoc naše ve jménu Páně.

B. Kterýž stvořil nebe i zemí.
V. Budiž jméno Páně pochváleno.
Ii. Od toho času až na věky.

Modleme se.
Pane Ježíši Kriste, kterýž jsi ráčil na

se vzíti schránu smrtelného těla našeho:
snažně prosíme nezměrnou hojnost"
štědrosti 'l'vé, abys tento druh oděvu,
kterýž svatí Otcové na znamení nevinnosti
a pokory nositi ustanovili těm, kdož se
odříkají svěla: tak pože'fhnati ráčil, aby
tento sluha Tvůj, kterýž oblečen bude
rouchem tímto, hodným se stal obléci
i-sama Tebe: kterýž jsi živ a kraluješ
Bůh po 'všecky věky věkův.

B. Amen.

Načež kněz vloží škapulíř na šíji nové přijatého, řka:
Oblec tebe Pán v člověka nového.

kterýž podle Boha stvořen jest ve
spravedlnosti & svatOsti pravdy.

Amen.

Následují modlitby za nové přijatého; kněz di:
Ý. Salvum fac servum tuum.
B. Deus meus, sperantem in '.t'e.
Ý. Mitte ei auxilium de sancto.
B. Et de Sion tuere eum.
Ý. Nihil proficiat inimicus in eo.

I)._li)t tilius iniquitatis non apponat
nocere ei.

. Esto ei, Dominc, turris fortitudinis.
B. A facie inimici.
lil. Dom-ine,exaudi orationem meam.
B. Et clamor meus ad te veniat.
lil. Dominus vobiscum.
B. Et cum spiritu tuo.

. Spasena učiň služebníka svého,

. Bože můj, doufajícího v Tebe.
. Sešli mu pomoc se svatyně."
. A se Sionu chraňuj ho.

Nic neprovediž nepřítelass:šít—QQ proti
němu.

1,1. A syn nepravosti
neškod'.

jemu více

Budiž mu, Pane, věží pevnou.
Před tváří nepřítele. _
Pane, vyslyš modlitbu mou.

. A volání mě k Tobě přijď.

. Pán s vámi.
[ s duchem tvým.FU*“Ši“Š'

i'2*
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Oremus.
Deus indulgeutiae lf-later,qui severi

tatem Tuae districtionis temporans indul
sisti, ne íilíus portet inquitatem patris;
et qui míra dispositione etiam malis bene
ntens Tuae dignationis gratiam per eos
frequenter operaris: quaesumus clemen
tiam '.I'uam, ut huic famulo '_|.'uo non
obsistat, quod habitum religionís per nos,
tanta actali re indignos accipit: sed
ministerium, quod exterius per nos ex
hibetur, Tu interius per donum Spiritus
sancti exsequaris. Per Christum Dominum
nostrum.

B. Amen.

Oremus.
Da famulo Tuo (vel ancillae Tuae)

quaesumus, DOmine, in '.l'ua fide et
sinceritate constantiam: ut in caritate
divina lirmatus (vel íirmata) nullis' ten
tationibus ab ejus integritate vellatur.
Per Dominum nostrum-Jcsum Christum.

B. Amen.

Posléze uděluje požehnání, řka:
Benedicat et custodiat vos omni

potens et misericors Dominus: Páter et
Fiýlius et Spiritus sanctus.

R. Amen.

Modleme se.
Bože, Otče milostivý, kterýž ukrocuje

přísnost“ svých trestů dovoluješ, aby ne—
musil trpěti syn za nepravosti otce; a
kterýž, podivuhodným řízením užívaje

-i hříšníků, k dobrému často prestřed
nictvím jich uděluješ milosti své: prosíme
dobrotivosti 'l'vé, aby tomuto služebníku
Tvému nebylo Závadou, že přijímá roucho
řeholní z ruky naší, kteříž nehodni jsme
úkonu tak posvátného; nýbrž službu,
kterouž my zevně jemu prokazujeme,
Ty sám račiž v'nitrně posvětiti milostí
Ducha svatého. Pro Krista Pána našeho.

B. Amen.
Modleme se.

Dejž služebníku svému (nebo služeb—
nici své) prosíme, _ó-Pane, ve své víře
a upřímnosti pevně vytrvali: tak aby
v lásce božské jsa (jsouc) utvrzen(a),
žádnými pokušeními nedal se odtrhnouti
od její neporušenosti. Skrze Pána našeho
Ježíše Krista.

B. Amen.

Požehnejž a ochraňujž vás vše
mohoucí a milosrdný Pán: Oteci Synl'
i Duch svatý.

B. Amen.

Poznámky. Professí třetího řádu není slibem řeholním v pravém smyslu
(neukládajíc pln-ití tři _evangelickéirady, jež jsou: dobrovolná chudoba, ustavičná
čistota i dokonalé poslušenství); nýbrž tento závazek jest jakoby obnovením smlouvy
křestní a slavné osvědčení, že terciář chce úmluvu onu věrně zachovati; jest
i zdokonalením, pokud to možno, křesťanského zasvěcení se Bohu a církvi svaté.

Professí vyžaduje zřejmeho výroku, že ji terciář činí; a zejména, že chce
konati kající skutky uložené za poklesky proti řeholi, kteráž nezavazuje pod hříchem,
nýbrž toliko pod trestem, jejž uzná představený řádu za přiměřený. Dále zavazuje
se nový člen třetího řádu premonstrátského: že chce zvelebovatí a vůkOl sebe
šířiti úctu k nejsvětější Svátosti oltářní; že chce brániti pomluvám, řečem nepo

'čestny'm a rouhavým; jakož i že chce smivřovati nepřátely: neboť to jsou, jak
povědomo, zvláštní povinnosti a výrazné známky každého terciáře našeho, nebo
spíše veškerého řádu premonstrátského.

Knězi přijímajícímu sliby terciářské jest na vůli ponecháno, předsevzítí
tento posvátný úkon bud' veřejně nebo v soukromí: což platí též o vesticí čili oblékání.

Rovněž tak jest zůstaveno libosti každého ředitele terciářskěho, chceli
uděliti novým členům vysvědčení o vykonané" jejich professí čili nic.

Terciáři pak _sami nechat“jsou vždy pamětlivi toho, aby. častěji obnovovali
předsevzetí při professí učiněná, a to zvláště ve výroční památku toho dne, kdy
sliby své konali. (Příště dále.)



Druhý všeobecný sjezd rakouských katolíků.

&% iž minulého roku na podzim po“
€ mýšlelo se svolali všeobecný sjezd
A'\Ékatolíku z celého mocnářství do

sídelního města Vídně, abv tu porokovali
o všeobecných potřebách týkajících se
života společenského-, hlavně o škole ná
boženské, o poměrech sociálních, o otázce
dělnické, o katol. tisku a umění atd. Za
příčinou nepředvídaných příčin však od—
ložen tento všeobecný sjezd až na letoší
rok 1889., a sice konec dubna a začátek
května. '

Od 29.
ve Vídni druhý sjezd rakouských katolíků.
Na 3.000 katolíků shromáždilo se tu,
aby porokovali a uradili se o všech po- '
třebných krocích v zájmu církve katolické
v Rakousku. Přítomno bylo 18 biskupů.
Čeští biskupové přibyli všichni: biskup
brněnský Dr. František Saleský Bauer,
ópat rajhradský Benedikt. Korčián ajiní
církevní hodnostáři z Vídně s nunciem
(ialimbertim.

V pondělí dne 29. dubna 0 7. hod.
večerní zahájil tedy hrabě Pergen »ka
tolický s_jezd<<_ve velkém sále hudební *
společnosti řečí, v níž, vzpomněv prvního
sjezdu katolického před 12 lety pořádá—_

-ného. projevil potěšení, že druhý sjezd
katolický přes různé obtíže a nesnáze
tak četné obeslan byl. Bylo by nevděkem
— pravil ..—- Išohu za to neděkovati.
Pokračuje, vítal řečník účastníky katol.
sjezdu, děkuje přítomným knížatům církev
ním za to, že se dostavili :rujišt'uje je"
nejplnější důvěrou sjezdu katolíků. (Živá
pochvala a potlesk.) Avšak nejen bisku
pové, také ostatní účastníci, kteří ze všech
končin říše, ze všech korunních zemí se
dostavili, zástupci to rakouských národů,
nešetřili obětí a namahání, aby sjezd
stal se v pravdě obrazem rakóuským.
Všichni přítomní jsou katolíky rz pře
svědčení a budou se při svém rokování
říditi zásadou: ve věcech potřebných jed
nota, v pochybných svoboda, ve všech
pak láska.

Po návrhu hr. Pergena zvolen akkla
mací za předsedu sjezdu hr. Bloom e.

Tento ujav se předsednictví, pro
mluvil ku shromážděni slovy sice struč
nými, ale velice obsa'íblými asi toto: .leli

dubna do 2. května konán '

hlava církve poškozena, jsou všichni
orgánové církve ve svém právu zkrácení.
Jeli hlava církve ve své neodvislosti a
nedotknutelnosti uražená, jest ohrožena
svoboda nás všech. (Hlučný souhlas.)
Potom vystoupí všichni katolíci pro hlavu
církve. Pud sebezachování musí nás p_ři
měti, abychom sami hájili práva a výsady
sv. Otce. (Bouřlivá, dlouhotrvající po—
chvala) .lako křesťané vydáme pro své
děti křesťanskéškoly (Hlučný, několikrátse
opakující potlesk), a to nejen školy elemen
tární, ale také školy střední a university
(Opětný všeobecný potlesk), nebot?z našich
peněz jsou školy vydržovaný. Jako kře
stíané musíme hleděli, aby stát plnil po
žadavky spravedlnosti ke všem třídám
a tudíž také k dělníkům. (Pochvala)
Náš sjezd — pokračoval — jest rakousko
katolický. Rakouské národy pojí dvě
pouta: společná katolická víra
zakořeněná příchylností k panující rodině.
(Opětný potlesk.) Když císaře nedávno
stihla těžká rána, dal nám zářící příklad
oddanosti do vůle Boží a když za stejnou
příčinoukonányve Vídnimodlitby, všechny
vrstvy tlačily se do chrámů, celý národ
klečel na modlitbách za císaře. To bylo
rakouské, to bylo katolické. (Bouřlivá
pochvala) Papež poskytl císaři tehdy
telegraficky útěchy. 'l“u jsme viděli, že
papež a císař jsou za jedno. Proto at?
nám je nikdo od sebe netrhá. (Hlučný,
dlouhotrvající potlesk.) Dejme tedy katol.
sjezdu hned z počátku pravy jeho raz:
J. Sv. papeži a ..l Vel. císaři bud' sláva!
(Shromáždění provolalo stoje třikráte
Slávat)

Hr. Bloome končil svou řeč: Spoíů
národnostních jsme daleci avšak socialní
otázka jest též otázkou křestanskou.
(Souhlas.) Katolický sjezd má konečně
býti také dnem našeho smýšlení. Chceme
těm,kteří to zapomněli, dokázati, že
v našem táboře jest Rakousko a že když
naše zásady se budou podporovati, budou
podporovány práva, svoboda, vzdělanost
a pokrok. (Hlučný potlesk.)

Přikročeno pak k volbě “ostatního
členstva sjezdového výboru. —

Potom provedena volba předsedů
sekce: Předsedou školské zvolen posl.

a hluboko

')



182

P. Karlon, vědecké a literární bar. Helfert,
časopisecké univ. prof. dr. Schindler,
socialně-politické'hr. Belcredi, spolkové
hr. vChorinský.

Předseda hr. Bloome navrhl, aby
papež byl požádán za požehnání ná—
sledujícím telegramem: »Účastníci'dru
hého katolického sjezdu prosice za pomoc
Boží, obnovují všechny protesty dřívějších
katolických schůzí proti porušení neza
datelných práv cirkve, proti obmezování
svobody svého nejvyššího pastýře, jakož
i proti odnětí jemu k vykonání jeho
svatého úřadu nezbytného území. (Bouř- ;
livý, dlouhotrvající potlesk.) Ujišt'ujíce1
nezvratnou věrností ve víře a oddaností
k zástupci Božímu, žádají pro něho
úplnou svrchovanost v rozměru a se
zárukami, jež ustanoviti náleželo by jen
papeži samému. (Opětný bouřlivý potlesk.)
Protestují zároveň proti každému ujed
nání o papežském státě z kterékoli strany,
které stalo by se bez papežova přivoleníx
(Dlouhotrvající pochvala) Návrh přijat
a telegramdo Říma odeslán.

Na to uvítal kardinál Ganglbauer
sjezd, řka: Víra katolická jest nejprvnější
a nejsvětější páskou, jež různé národy
říše v jednotu víže. lžádal si řečník,
aby všichni tito národové vedle vzne
šených slov Kristových za jednotné se
považovali. Avšak — pravil řečník —
také zájmy pozemské tvoří svazky a
pásky mezi nimi. Potřeba ochrany národ
nostních zvláštnosti podmiňuje příchylnost'
národů k císařskému domu. Církev, kteráž
nezná rozdílu národností, propůjčuje této f
pásce nadpřirozené síly. Kardinál skončil
křesťanským pozdravem: Pochválen bud'
Pán Ježíš Kristus! Shromáždění odpo
vědělo: Až na věky. Amen. (Potlesk.)

Na tribunu vystoupil pak za ne
konečného potlesku dr. Lueger. [ pravil,
že nepromlouvá k vysokému shromáždění
jako městský rada, ani jako poslanec
města Vídně, nýbrž jako rozený Vídeňák,
jenž život službám křesťanského života
věnoval.'(Hlučná pochvala) Sjezd katolíků
— pravil řečník — jest mikroskopem
Rakouska:.účastníci jeho přišli ze severu
i jihu, od východu i západu do Vídně,
Němci i Čechové, Poláci _iRusíni, Slovinci.
i Italové tvoří v tomto sále obraz utěše—
ného smíru. (Potlesk.) Kéž smír tento
zavládne ve všech končinách 'šíré této

'blouzení do klidného přístavu.

vlasti „národů, kéž zakotví se ve všech
oborech politického života! Smirná tato
povaha sjezdu způsobila, že nedostavili
se kněmu ani nikdo z ministrů, ani
místodržitel. ani purkmistr (Bouřlivý
souhlas), nebot' všichni oni pánové jsou
si vědomi, že shromážděni jsou zde
tak dobří Rakušané, že zbytečné sku

„tečně by. bylo hlídání jich jakoukoliv
státní moci. (Opětný bouřlivý souhlas.)
()flicielní pompa jest věcí vedlejší, hlavní
je důvěra lidu. (Pochvala) Katolická církev
nevzala vznik na výšinách společnosti,
nýbrž v masách lidu a z mas těchto
vyšli její mučedníci. (Bouřlivá pochvala
&potlesk.) Řečník pozdravil sjezd jmenem
statisíců vídeňských katolikův a vyslovil
naději, že týž ujme se ubohého křesťan—
ského lidu (Bouřlivá pochvalaá potlesk)
& že lodici jeho 'vyvede z duševní moci
materialismu mořem hospodářských po-'

Řečník
vzpomenul osvobození Vídně od 'l'urků,
kteréž bylo společným dílem papeže a
císaře, pravil nyní, že rozežírá vnitřní
nepřítel životní kmen říše vedle drzého
hesla svobodných zednářů: »Austria est
delenda: (t. j. »Rakousko má býti zni—\ .. , - .,
čenOa). V nynějším zápasu meZi kre—
st'anstvím a nekřesťanstvím jde o to, aby
čestně k platnosti přivedeno bylo heslo:
»Austria erit in orbe ultimac (t. j. »Ra
kousko bude na zemi posledním-).

Po té mluvil hr. '.l'arnow ski, jenž
podal historický přehled vývoje katolicismu
v polském národě a podotknul, že Poláci
haličtí jediní mají zabezpečenou národní
existenci; ' ubezpečoval císaře věrností
Polákův a prohlásil, že Poláci, přijavše
před stoletími křest jako nezletilé dítky,
svůj nynější stav považují za svátost
biřmování, již z dobré vůle vyhledávají.

Na konec mluvil biskup l—Ialler ve
prospěch katolické university, kteráž za—
ložena má býti v Solnohradě. -<—

Druhý den sjezdu, 30. dubna, za
hájen byl slavnými'službami Božími, jež
konal kardinál Gangl'bauer.

Po té sestoupily se k poradě a ro—
kování čtyři sekce sjezdu, z nichž pro
čtenářstvo naše podáváme nejpotřebnější
zprávy. Přední zájem budilo ovšem .ro
kování »odboru sociálníhou účastníků
bylo množství. Předsedou odboru je hr.
Egbert Belcredi.



Připravující výbor předložil shro
máždění obsažnou resolucí, ze které vy
brány dvě záležitosti za předmět roz— Í
pravv
klidu; 2. o otázce levných dělnických

..lednáno:1.0nedeln1masvatecním ;

bytů. V příčině první doporučena shro- Š
ryšú, mistrů, katolické—„spolkykupců atd.;máždění následující resoluce:

»V uvážení, že všeobecné šetření
nedělního klidu jest na nejvýš důležité
jak v ohledu náboženském tak spole- Í
čenském; v uvážení, že křesťanské svátky *
jsou katolíkům plávě tak posvátné jako
neděle a že jsou to svátky převážné
většiny rak-cuskeho obyvatelstva
katolíků navrhuje: 1. Zákon který za
povídá řemeslnou práci v neděli, budiž
prováděn přiměřeně svému duchu &účelu
více do opravdy nežli dosud a poskytování
výminek v cestě nařízení budiž zákonitě
ještě více obmezeno. 2. Zákaz veškeré
řemeslné práce budiž rozšířen poznovu
také na křesťanské svátky. 3. Dobrodiní
nedělního a svátečního klidu budiž za- ,

sjezd '

bezpečeno zákonitě také zřízencům ve- ;
řejného úřadu, jakož i'soukromým úřad
níkům vůbec, zejména však pokud to
možno úřadníkům a zřízencům veřejných
dopravních ústavů.<<

Mimo resoluce tyto přijaty ještě
resoluce o otázce selské, řemeslnické,
dělnické.

_ Pro naše čtenářstvo bude zajímavo
zvědětí ustanovení na katolickém sjezdu
zvláště týkající se našeho života kato
lického, spolků a “bratrstev katolických.
Praví se v tom ohledu a žádá v uvážení
všech proti katolickému života čelícíeh
okolností: ]. Aby katoličtí rodiče a
zástupci jejich dítky jim svěřené ne
posýlali 'do nekatolických škol, ústavů a
pensionátů a jiných podobných ústavů;
2. aby nepodporovali a neměli podílu na
takových nekatolických ústavech, které
předstírajíce humanitu přímo proti kato
lickému náboženství čelí; 3. aby se věřící
zdrželi takových radovánek, které by jim
překážely v neděli a ve svátek vyplnění . _ _

' neodvnslosť jest oloupena, nalezla .“lehokřesťanských povinností, jak to bývá při
zábavných vlacích &podobných; 4. žádá,
aby zákaz tajné společností zednářů v této
polovici říše takouské přísně zachován
byl. /a1 oven odporoučí dl uhý všeobecný
sjezd rakouských katolíků: 1. Účastnění
se a podporování náboženských spolků
& bratrstev, zvláště pak lll. řádu

ISL

sv. Františka, bratrstva sv. Michaele,
poutí obzvláště ku hrobu knížat apo
štolských; 2. zakládání a podporování
stavových společenstev všeho druhu,
katolické spolky mládenců, spolky panen,
otců, matek, spolky dělníků, učňů, tova

3. vážnost., úctu a podporu katolických
řádů, kongregací &mariánských družstev;
4. častější duchovní cvičení a misie pro
lid; 5. podporu stavebních spolků
chrámových, misijních a konferenčních;
(5. podporu chlapeckých a kněžských
seminářů; 7. konečně, aby místo velike
parády při pohřbech více pamatováno
bylo na duše zemřelých modlitbou a
dobrými skutky.

Mimo to vřele odporoučí všem kate-'
líkům spolky sv. Vincence Paulanského,
spolek sv. Františka Regis ku vypuzení
souložníctví ve velikých městech, a
spolky ku podporováni sirotků, žebrákův
a jiných bídných chudákův, a konečně
spolek zrušení otíokářství v Al'iice.

Večer30. dubnaodbývalase se h uze
slavnostní, jejiž píůběh byl právě tak
velkolepý jako včerejší schůze první.

Po 7. hod. zahájil předseda Bloom e
rokování pozdravem: »Pochválen bud'
Ježíš Kristusl<< a sdělil, že odpověď
Státního sekretáře Jeho Svatosti papeže
na včerejší telegram došla. (Výborně !)
Poněvadž text jest italský, žádá především
místopředsedu, aby jej přečetl v jazyku
italském a podává pak pokud možná
přesný překlad autentického textu.

'_|.'ele grafická odpověď zní :
»Svatý Otec uděluje členům druhého

všeobecného rakouského sjezdu katolíků
pro veškeré mocnářství „z plna srdce
vykýžené apoštolské požehnání. Pocity ve
vašem telegramu vyslovené svědčí 0 od
daně lasce synů společnému otci všech
věřících věrně oddaných. Dokonale oce
ňujíc význam a váhu projevův a protestů
sjezdu katolíků stran nynějšího postavení
sv. Stolíce, jež o potřebnou svobodu a

Svatost v tomto osvědčení dětínné lásky
neobyčejnou útěchu.

Kardinál Rampolla. <<
Shromáždění, jež bylo ze svých míst

povstalo, propuklo po přečtení telegrámu
v pochvalu dlouho trvající a v nadšené
volání, a trvalo dosti dlouho, nežli se
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pohnutí tak utišilo, že se mohlo po
kračovati ve sdělování došlých pozdravů.

V úterý 30. dubna odpoledne sešli
se slovanští účastníci katol. sjezdu ku

1 školu,

zvláštní schůzi týkající se apoštolátu =
sv. Cyiilla &Methodčvje
1881 vznikla v Išímě myšlénka zříditi
takový spolek apoštolátu; tento záměr
uzrál roku 1885 na Velehradě a nyní

nosti Čechoslovanů, Poláků a lihoslovanu.
Slavnostnímu shíomáždéní v katolickém
spolku byli přítomni z vynikajících hodno
stářů biskup bínénský Dr. F1antišek Sal.
Bauer, geneialní vikář HOia, opat raj
hradský Benedikt Korčián, hl. 'l',arnOVski
plobešt Potulicki a jiní. Schůze byla
četně navštívená. Bečněno ve všech
slovanských jazycích za ucelem, aby se
dosáhlo jednoty Slovanů pomocí katol.
,vííy, smíření Ruska s Římem podporování
katol škol, chrámův a duchovní správy
pro různé slovanské katolíky. Pokračo—
váno ve schůzi te také 1. května odpoledne.

Na dvou slavnostních schůzích byly
pronesený mnohé velikolepé a důkladně
promyšlené řeči. Nejvíce však vynikly
řeči tři, kterými ukončen-byl sjezd. Na
prvním místě míníme řeč dra. Kahn a,
biskupa krckého. ' Vykládal, že vychování
a vyučování v národní škole musí býti
v souhlase s křesťanskými zásadami,
čemuž již první dva paragrafy rakouského
zákona o národních školách odporují.
Tento odpor musí se odstraniti. To se
nikterak nedotýká míry vzdělání lidu.

-Aaí hmotného a sociálního postavení
učitele se“ to nedotýká, ti naším vlivem ,

Již roku

nezadatelné právo žádati náboženskou
nýbrž plní svou povinnost jako

křesťané, pusobi pro dočasné a věčně
blaho svých dětí. .

KnížeAl. Liechtenstein po
rovnával sociální peiněry starého Říma
s nynejšími a skončil: Liberalismus svou
úlohu dohrál také ve Vídni, jež'nás tak

; pohostinsku přijala. Vstoupil na světové
státi se měl ve Vídni skutkem za přítom—

?

jen získají. Rakouští katolíci mají nejen *

jeviště jako Nathan moudrý a kázal lásku
!( lidstvu, brzy však upadl v prvotní
svou úlohu, úlohu to Shyloeka, který
trvá na svém úpisu & chce vykrajovati
živé maso z těla křestanského. Není
divu, že Vídeň nabídku tu zdvořile, ale
iozhodně zamítla.

Brněnský p. biskup Bauer mluvil
potom () zásadách autority a božského
sociálního poslání cíikve. Skvělá jeho
řeč přerušována neustálou pochvalou.
Řečník skončil: Neustaneme v boji dokud
papeži Lvu Xlll. nedobudeme svobody,
samostatnosti. a svrchovanosti, dokud ve
spolku s ostatními katolíky světa ne—

zjednáme svatému Otci možnost, aby do
kázal, že náměstek Kristův na zemi nemá
nad sebou žádného jiného vládce, leč
Boha. Budeli ctěn otec, papež, bude ctěn
i jeho nejmilejší syn. jak jej nazývá,
císař rakouský. At? žije .leho Svatost
papež Lev Xlll. a John Veličenstvo císař
a král František .losef'l.!

Shromáždění vstává a provolává
nadšeně "třikrát »Sláva !a

Když na žádost předs. hr. Bloo ma
udělil kardinál Ganglbauer apoštolské
požehnání klečícímu shromáždění, byl
druhý katolický sjezd co nejdustojneji
zakončen. v

Provoláná
_akořka dvě desítiletí minula od
" té chvíle,

www se u veřejnosti prosebný hlas
muj žebronící 0 příspěvky na stavbu
chrámu a zřízení duchovní samosprávy
v Bratřejově. ——Dobrotivý Bůh zjednal
prosbám průchod k srdcím útrpným &
obětavým, žehnal snahám k provedení
onoho díla čelícím.

kdy ponejprve ozval.
Kniha dobíodinců “vykazuje císařský

dar Jeho Veličenstva nejmilostivějšiho
císaře a krále našeho lnantiška Josefa I.;
knížecí dar Jeho Eminence nejdůst. arci
pastýře olomouckého Bedřicha, sta, ano
i tisíce bohatých; vykazuje však též
mnohý halíř vdovin a ustřádaný groš
nádenický. A „z těchto příspěvků po
nejvíce krejcarových provedeno jest. dílo



tak daleko, že svatyně může býti po
svěcena a fara obydlena, nebot“ poměrné
nepatrný dluh dosud na stavbě vaznoucí
bude brzo zapraven dílem z příspěvků,
které díky Bohu dosud byt?netckly, alespoň
kapají ; dílem z úroků z nadačního jmění
tiu-ského obročí plynoucích do té doby,
až úřední jednaní ohledně duchovní samo
správy bude ukončeno a fara obsazena.

'l'akto dokončeno by bylo dílo, pokud
se týká stavby a úpravy. Nemali však

svatyně bratřeiovská stati osiřela bez
strážce, bez kněze; nemajíli katolíci
bratřejovští postrádali na dale řádných
služeb lšožích, nemali budova farní stati
pofirázdnu neobydlena, zapotřebí jest
založili nadaci pro kněze. — 'l'ot? zbý—
vající jestě úkol na úplné provedení díla
hratřejovskeho, sebrali totiž potřebnou
nadaci asi 14.000 zl. r.č. pro (urské
obročí. ,

Základ je šťastně již položen, &sice

Jeho Eminencí nejdůst..
olomouckým Bedřichem, který ráčil věno

arcipastýřem

vati 1100 zl. na zakoupení pole pro
budoucího spravce duchovního'v Bratře
jově.- () jak podivuhodné jsou cesty ří
zení Božího! Pole bratřejovskě, patří-cí
před sta lety cisterciáckému klášteru ve
Vyzovicích a dosud »pole klášterskěc se
zovoucí, po mnoha staletích stává se
opět majetkem církevním. — Mimo to
darovalo již několik dobrodinců buďto
statní úpisy dlužní nebo hotové peníze
k témuž cíli.

Nuže, zbývat pouze na tomto za—
kladě dale stavěti adílo, ktere započato
a „které prováděla láska a “obětavosti
křesťanská, dokončiti.

Z té příčiny dovol-avant se opětně
pomoci všech příznivců věci bratřejovské,
ano všech šlechetných lidumilů, všech
křesťanů majících srdce utrpně a nad-'
šené pro čest a slávu Boží a pro duševní
spásu katolíků bratřejovských, prose
snažně pro odplatu věčnou o příspěvek
na dotaci pro duchovního spravce v Bratře
jově.



Málo as osad, poskrovnu farností
l

jest na celé Moravě, které by nebyly
ničím přispěly ke stavbě té; kéž je ještě ?
méně těch, které by nepřispěly na dotaci.

Prvni, ku komu své zraky prosebné'
pozvedám, jest ovšem velebné ducho—
venstvo. Jeho vlastním obětem a hlavně

jeho působení_horli\-'ému děkuje za vet—
šinu došavádních přispěvků. Kéž
přízeň od počátku věnovanou dílu tomuto,
mu neodpíra ted' ve chvílích posledních!
Kéž položí nyní posledně svou ruku po
mocnou k dílu! Kéž jsou zaznamenána
v knize zakladatelů beneficia bratřejov
ského byl? se sebe menším příspěvkem
peněžním anebo počtem mší sv. zdarma
persolvovanýeh ' jména všech kněží pra

,cujících ať v tom aneb onom oboru na
vinici Páně, kterou založili svatí věro
věstcové naší Cyrill a Method, patronové
to svatyně Bratřejovské. —“

Mnoho, hlavně v prvních letech
velmi mnoho bylo docíleno přispěním
slavných představenstev městských a
obecních;_protož i k těmto s důvěrou

'se obracím. Byla by to jistotně krásná
památka pro všechny časy“ budoucí,
když z jednotlivých obcí nebo farností

-obětováno by bylo společnou sbírkou
tolik, aby zvláštní úpis dlužní (alespoň
50 zl.) mohl býti zakoupen, který by
pak povždynesl jméno dotyčné, obce
nebo—farnosti jako zakladatelky nadace.

,'

Kéž byi slavné záložny, spořitelny,
spolky a jednoty neotalely tímže způsobem
přispěti svou hřívnou k onomu účelu, a
takto zanechaly budoucím věkům pa
mátku své lidumilné dobročinnosti!

Obracím se však též k jednótliveům
s úpěnlivou prosbou o příspěvek na
zřízení duchovní správy v Bratřejově.

:—'Mnohému požehnal dobrotivý Bůh
tolik na statcích vezdejšíeh, že mu možno
věnovati k onomu účelu značnější obnos,
»stačíci na jeden státní úpis dlužní. —'
O kéž by této možnosti, Behem mu po
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přáné, použil a vstoupil v řady zakladatelů
věnováním alespoň 50 zl.

Po většině bude však i kapitál na
založení duchovní správy v Bratřejově
pozůstávati z menších příspěvků tak,
jako stavba provedena byla ponejvíce z vý
nosu sbírek dárků malých. — Proto
prosím snažně též ty,.jimž jen poskrovnu
naděleno statků pozemských, aby iz mála
malem ochotně nápomocni byli a tak
jako ku stavbě, když ne kvadrem ani
jiným nákladným předmětem, nýbrž
snadjen cihlou přispěli, rovněž přispěli
alespoň soustem čili drobtem ku výživě
duchovního správce bratřejovskeho.

.lelí pak ještě někdo, jenž dosud
nemá žádného podílu na díle, „které od
základu až do vrchole provedla obětavá
láska křesťanská, neotálejž déle vstoupiti
v řady dobrodinců bratřejovských aspoň
teď v poslední chvíliu Kéž by návodem
p. t. pánů notářů, příbuzných, domácich
atd. i v závětích pamatováno bylo s ně
jakým odkazem na nadací tuto! Nuže,
přistupte, dítky i starci, jinoši i panny,
mužové i ženy, bohatí i nuzní, vznešení
i prostí a položte posledně pomocnou
ruku svou k dílu a. ono bude dokonáno.

Mnoho, velmi mnoho dokázala Vaše
obětavost, Vaše horlivost pro čest a slávu
Boží a pro spásu duší. Nuže, tatáž hor
'livost' obětavá doplniž, co ještě schází,
poskytnoue obnos potřebný na založení
samostatné duchovní správy vBratřejově.

S plesajíeím- srdcem prozpěvujete
radostné »Alleluja.c O popřejte též kato
líkům bratřejovským té radosti, by i oni
pevstavše Vaším přispěním z hrobu na—
boženské nevědomosti a vlažnosti, mohli
ve SVém vlastním svatostánku'ze srdce'
naplněného __upřímným vděkem k Bohu
& Vám, zapěti radostné »Allelujaia

Ve Vyzovicíeh, před Hodem Božím
velikonočním, L. P. 1889.

Jan Bartoš,
farář a. děkan..
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Milodary Božského Srdce Páně.
—. Díky vzdávám blahosl. Rodičce !, zkoušku, před níž strachemjsem namysli

Boží Filipsdorlské za uzdravení očí. Těžce
jsem onemocněla na oči. Okolní lékaři
nemohouce mně pomoci, poslali mne do
nemocnice pod ochranu proslulého očního
lékaře. Trpěla jsem převeliké bolesti,
aniž bylo pozorovali nějakého obratu
k lepšímu, tak že lékař, ač si dal vše— '
možnou práci, netrpělivě zvolal: »To
jest trampota, nehne se to z'místala

...
Na to bolesti “přitlzdy. V uzkosti vezmu i
po vykonané 9denní pobožnosti obrazek
Panny Marie Filipsdorfské, který jsem
měla v modlitební knížce u postele, a
tisknu jej na bolavé oko. »O blahoslavená
Rodičko Boží,c volám, »oroduj a přimluv :
se za mne u milého Syna svého, abych
uzdravení neb úlevy v bolestech svych
nalezlalx A hle, tiše \usnu, aniž jsem to
pozorovala. Když rano přišel lékař a
ohledaval oko, zvolal udiveně: »Podivné,
vskutku podivné, oko se jasnílc Od té
doby přestaly bolesti; ja 'opčt vidím.
Pod ochranu tvou, sv._ Boží Rodičko,

„utíkám se i na dale! Kéž by každý u
tebe pomoci hledal, zajisté by ji nalezl!

A. Th.

Z Prahy. V posledních dnech bylo
mně na universitě skladati zkoušku, a sice
dosti obtížnou. Již ztrácel jsem iršelikou
naději, přes to, že neobyčejně pilně jsem.
se připravoval, vedne iv noci studoval,
a to hlavně proto, že zkoušce podrobiti
se mi. bylo u jednoho z nejpřísnějších
pp. professorů. Již viděl jsem se ztra-
cena; v sebe nepřikládal jsem nížadné
již důvěry. V tísni své, strachem všecek
zmalatněly, vzal jsem útočiště k Božsk.
Srdci Páně: konal jsem 9denní pobožnosť,
atu, když tak po šest dní to Srdce plné
milostí jsem prosil, cítil jsem v sobě
obzvláštní důvěru v pomoc. A tak v šestý
den pobožnosti odbyl jsem s pomocí a
za přispění nejsv. Srdce Páně tak obtížnou

byl poklesly. Ale. na tom nebylo dosti:
Božské Srdce ještě jiné milosti mi udělilo.
Právě" v poslední den pobožnosti, kdy
díkůčinění přesv. Srdci jsem konal, toho
dne nova milostí vyplynula z tak na mi
lostí bohatého Srdce! Rovněž tak díky
vzdati musím za obzvláštní přispění a ža
přímluvu neposkvrněné Rodičce Boží,
sv. Josefu a sv. Janu Nepom., jež za
pomoc a přímluvu jsem vzýval. L. K.

2 Polehradic. Jistá osoba upadla
do velmi nebezpečné nemoci, vykonala
však po dvakráte 9denní pobožnosť
k nejsv. Srdci Páně & k nejsv. Svátosti
oltářní, stala se tříčast'nou oběti mše sv.
a užívala sv. vodu z lúrdského pramene -—
& ku své jakož i celé rodiny radosti
šťastně z nebezpečí vyvazla a uzdravena
jest. ] vzdává proto nejsrdečnější ,dík
Božsk. Srdci Páně 11 hl. Panně Marii

za obdrženou milost? a vyzývá každého,
aby ve své sklíčenesti s důvěrou nej—
světější Jména vzýval'; jistě bude vy
slyšen. Chvaleno a velebeno budiž nejsv.
Srdce Páně a nejčistší Srdce P. Marie
každého okamžiku-po všecky věky.

' M. H.

2 Bohdanče u Pardubic. Příkonaní
domácích prací utrpěla Marie, manželka
J. C., veliky úraz. Pro nemajetnost' ro
diny užíváno domácích prostředků; teprve
čtvrtého dne, když již byla ti-pitelka za
opatřena sv. svátostmi, zavolán lékař,
jenž bolestnou operaci provedl, ale pra
žádné naděje na vyhojení nedával. Na po
vzbuzení duchovního obratila se s úpanu
důvěrou k divotvorné Panně MariiLurdské,
modlila se dle možnosti sv. růženec, ko
nala domací 9denní pobéžnosť a užívala
vody lúrdské. A hle, Matka Boží “po
mohla, ve 14 dnech byla žena zdrava.
Sam lékař pravil: »Toť patrný zazrakla

A. Sch.



Z jižní Moravy. V prvních dnech
pašijového téhodne pociťoval jsem na
sobě velkou slabotu &následkem plicního
ucduhu,jímžt0 už po několik let strádání,
objevoval se při kašlaní i částečně krvavý
šlem. Tu jsem se zhrozil té myšlenky,
jak asi vykonání ty pro každého kněze,
zvláště jeli v duchovní správě sám, tak
namáhavé posvátné obřady sv. téhodue.
V této nesnází však mě nevšední důvěrou

a posilou naplnila myšlénka, že náš božský

V!
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konal. Poněvadž jsem v případě vyslyšení
slíbil uveřejnění ve »Školc,< činím tímto
slibu svému zadost“ s tím doložením, by
jedenkaž'dý v “starostech & obtížných
povinnostech stavu a povolání svého bral
s plnou důvěrou útočiště k těm nejmoc
nějším &nespolehlivějším Srdcim a zajisté
se přesvědčí, že jeho důvěra a volání
o pomoc nebylo-marné. T. H..

2 Tišnova. Čta- několik'áte »Školu

R. S. P.,<< četl jsem též '»Mil0(la1'ya< čili'

veřejná díkůvzdání Božskému Srdci Je- ?

l

l
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Spasitel pravil mezi jiným k bl. Markétě
Alacoque, že udělí c_tilelům svého Bož
ského Srdce všechny pro "jejich stav
potřebné milosti. Vzýval jsem tedy
v ony posvátné dny s tím větší důvěrou
a vroucnosti ty nejsv. :) nejlaskavější
Srdce Pána Ježíše a bl. Panny Marie a
důvěra má mne nesklamala; nebot'jsem
bez velkého namáhání a unavení a beze

všech zlých následků/pro mé slabé plíce
všechny pobožnosti posvátného téhodue vy

lllllllllllllllllll.lllll.lleillllll„

“T

lllllllllll

_žíšovu &.nejbl. liodičce Boží Panně Marii
za nesčíslna lidem prokázaná dobrodiní,
kteráž zde uveřejněna bývají. Cítím se
též janehodný pohnuta tímto způsobem
'lšožskému Srdci našeho Vykupitele a
nejbl. Rodičce Boží Marii Panně, »Matce
dobré rady,“ veřejně vroucně díky vzdati
za poskytnutou mi pomoc vjisté' veliké
potřebě životní, jakož i časté již uzdra
vení od prsního neduhu, kteréhož jsem
po vykonání 9denní pobožnosti k úctě
téhož Božského Srdce P. a k přeblahosl.
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Panně a Rodičce Boží, »Matce dobré ] som slavnej redakcii »SkolylšS. P,. bol
rady,v ihned dosáhnul. Velebeno, cténo
a chváleno budiž vždy nejsvětější Srdce
Ježíšovo jakož i nejčistší Srdce přeblahosl.
liodiěky Boží Marie Panny po všecky
věky! J. S.

Ze Švábenic. Jistá osoba vzdává
vroucně díky Božskému Srdci Páně, ne
poskvrněné Panně Marii Lurdské, sv.
Josefu a sv. Valentinu za uzdravení z ne

bezpečné nemoci krku,ana všecka lékařská
pomoc neprospěla. Místo léku darovala
jsem na _Boží hrob a vykonala dvojí
Ddenní pobožnost' k nejsv. Srdci Páně,
a prosba má byla vyslyšena. .1.II.

zaslal, aby tu uverejnené d'aleko široko
hlásály slávu Božského Srdca .ležíšoveho,
které tak laskave jednalo s nami ajedná
s každým, kto sa k nemu s duverou,

, s odevzdáním do vole Božej a vytrvale

OdSedlčan. Plním slib svůj a vzdávám !
Hožskému Srdci Páně díky za dobrý vý
sledek soudní pře a za jiné milosti mi
prokázané. N. N.

Z Vodňan. Vzdávám srdečně díky
s mými rodiči Božskému Srdci P., Panně
Marii ustavičně pomoci, sv. All'onsu a sv.
Josefu za veliké dary a milosti, kterých
se mně a mým rodičům dostalo. u. T.

Z Měrovic. Nejvroucnější díky vzdá
vám nejsv. Srdci Pána Ježíše jakož i
nejblah. Panně Marii za pomoc _zveliké
nesnáze, za uzdravení sestry z choro—
myslnosti. J“.J.

Z Trnavy. S uprimno'u radostou čítal
som pred dvoma mesiaci „tieriadky, které

\

utieka. l'odla prislubenia svojelío, v tých
istých riadkoch uěineného----prijst'totižto
oznámit-ct. čítatelom, ked' v novej po
dobnej záležitosti svojej vyslyšanía do—
siahneme — prichádzam vskutku, a to
s najváčšou ochotou, len že k svojemu
zahanbeniu povedat“ musím, že ma pre
dešle spomínaná nevd'ačnost', čili len od
kladanie s .uverejnením toho vyslyšania
zase opanovalo. Avšak vďaěným som
'preto z celého srdca naproti svojemu
nebeskému najvyššiemu Dobrodincovi, &
z tejto vd'ačnosti prínášam do verejnosti,
že suc raz v nemalej peňažnej potrebe
postavený, utiekal som sa i s domácími
svojimi k Božskému Srdcu Pána na prí
mluvu preblahoslavenej Panny Marie a
sv. Jozefa o pomoc-;-- a hle, podla pri
slubenia Krista P. : »Proste a obsiahnete,<
stalo sa i mne, jako som úl'al: najšol
sám prialela &způsob, jakým sa potrebe
mojejodpomohlo. Za čo bud' najsladšiemu
Srdcu Pána ustavičná čest“ a chvála, a
preblahoslavenej Panně Marii i sv. Jozel'u

najvrelšie pod'akovanie verejne vysloveno!
AL St.

Zájmy Krista Pána "v různých zemích.

Rim & Italie. Dne 5. května přijal |. schůzí jen soukromou, že vláda rakouská
sv. Otec u slyšení 300 francouzských
poutníků, kteří p'ozdravovali jej nadšeným
voláním: »At žije papež králla' — Ve“
sněmovně italské' však podali poslanci

které žádají za obnovení světské moci
papežovy; zvláště 'tázal se
z krajní levice País předsedy ministerstva
ohledně Rakouska. Ministr Crispi pro
hlásil, že vídeňskýlsjezd katolický byl

\

poslanec

nezpůsobila oněch projevů, nýbrž že jak
ostatní cizí vlády prohlašuje papežskou
otázku za otázku italskou. Dne
12. května byl zahájen sjezd italského
spolku míru, jehož zúčastnilo se» 38
vyslanců. Předseda Bongi podal návrh,
aby nabídnut byl papeži úřad rozhodčího
ve sporných záležitostech mezinárodních,
až docílí se smír mezi stolicí papežskou
& ltalií. — V měsíci srpnu má se ve
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švýcarském městě Lucernu konati mezi- \. vzkvětá; čítá již přes 12.000 členů. '—

národníkongresvpříčině potlačeníotroctví Í Ministr vyučování vydal již svou OSnovu
v Africe. Stařičký kardinál Lavígerie, jenž ; nového školského zákona; předloha jeho
jak známo loni konal—apoštolské cesty ' však neuspokojila ani katolikův ani
po městech evr0pských, aby upozornil liberálů, ano roztrpčila každého katolíka.
vzdělaný svět na ukrutnosť a ohavnost' Patrně běželo ministrovi při vypracování
obchodu otroky v Africe, odevzdal za- předlohy hlavně o t0,»' aby příliš ne
řízení schůze této biskupovi Mermillodu roztrpčil liberály a katolíky uchlácholil.
a zaslal všem spolkům proti otroctví, Klub liechtensteinský měl dne 7.,května
které po Evropě byl založil. provolání, poradu oškolských předloliách (iautscho—
aby obeslali tento mezinárodní kongres; vých a usnesl se po tříhodinném rokování
sám pak přes vysoký věk svůj achatrné na tom, že předloha nevyhovuje v ohledu
zdraví hodlá i letos zavítati do Evropy, konfesionelním požadavkům pravice a že
aby pokračoval v boji za svobodu černoš— jest urážkou citůvapožadavků rakouských
ského obyvatelstva v Africe. Ruch proti— katolíků.<
otrocký v Evropě jest velmi čilý. Sv. Otec _ Německo. Jak jsme již přinesli

již několikráte s pochvalou zmínil se zprávu,_uveřejnila bavorská vláda od
0 obětavosti katolíkův evropských u věci pověd' na pamětní spis bavorských bi
této.VRakouskuzaloženybylyspolkyproti skupů. Liberálové ovšem naprosto jsou
obchodu otroky v Krakově, v Mikulově spokojeni s odpovědí touto, katolíci však
na Moravě a v Solnohradě; kníže Wrede velice jsou sklamáni. Neboť jsou tam
vrátil se již z Afriky' a chce v nejbližší v pravdě neutěšené poměry, a stížnosti

době nastoupiti cestu _poRakousku, aby jsou četné a zároveň Oprávněné. —
vyzýval k podporovaní a k utvoření . Druhá sněmovna nizozemská vy-'
nových spolků protiotrockých. Nikde však řizuje zákon o práci dětské a ženské."
nejeví se takové nadšení, spojenéstakovou | Usnešeno až posud, že ani v továrnách

obětavostí, nikde nebylo vydáno tolik , ani-v'dílnách nesmí se přijímati do práce
spisů jednajících o otrokářství africkém, : děti, kterýmž není dvanáct let; osoby,
nikde neodbývalo se tolik schůzí jako ) jimž není ještě šestnáct let, a ženy smějí
v Německu. Německý spolek čítá na Ě přidržovány býti ku práci denně nejvíce
tisíc odvětví a má uloženo na úroky _ jedenáct-hodin a zapovídá se jim nedělní
160.000 mal—ků. Vláda říšská věnovala Ž,práce. Dejž Bůh, aby i škola byla brzy
k účelu tomuto dva miliony marků. zbavena p_rotináboženských pout! Ovšem
Katolíci belgičtí chystají se již na první , mnoho záleží na výsledku “voleb, kLel-é

výpravu k jezeru nazvanému Tanganjika. Í se tento měsíc konaly.Ve Švýcarsku vydali biskupové okružní ; Rusko. Jak dovídají se polské listy
list, následkem kteréhož bylo již v biskup- l| z Říma, jsou pověsti o přerušeném vy
ství sv.-havelském nasbíráno na deset jednávání mezi svatoustolicí a Ruskem
“Sic franků. POdObné radostné zprávy I bezpodstatné, naOpak'píše se, že zvláštní
docházejí též Z Francie, Španělska a i ruský poslanec, lzvolský, vrátil se zase

Portugaiska. 'do Říma, by pokračoval ve vyjednání

!

Rakousko. Ve Vídni odbýval spolek 0 upravení poměrů katolické církve na
školský pro Rakousko dne 28. dubna Rusi. V nejbližší 'konsistoři bude prý
třetí valnou hromadu. Spolek tento, kterýž jmenovánoi několik polských biskupů.

má působiti proti německému židovskému I' Sv. Otec přijal před nedávnem deputaci
lžiliberálnímu t. zv. šulfereinu, "utěšeně , polských katolíků, již vyzval k dětinné
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důvěře ku stolici apoštolské, a podotkl, , Také v Portugalsku byl konán sjezd
že nikdy nedopustí, aby ruské řeči bylo 7 katolický v městě Lissaboně.
užíváno přiobřadech katolickýctholsku. Anglie. Angličtí biskupové sešli se

Španělsko. Prvni sjezd španělských na počátku května ve Westminsteru
katolíků slavnostním způsobem otevřen ku poradě, při které hlavně o otázce
byl dne 24. dubnaaukončendne6.května. školské se jednalo. — Dublínský arci
Mnohobiskupůvana 2000 katolíků sjezdu biskup Walsh rozhodně ujal se věci
sesúčastnilo.Vzávěreční schůzi podepsali Irčanů. Praví, že jest povinností kato
biskupové adresu ke 'sv. Otci, .v níž žádají lického kněžstva stáli na straně selského
obnovení světské moci papežovy. Biskup lidu naproti jeho utiskovatelům, a že
valladolidský vyzval ku konci katolíky, zemská liga lrčanů (spojení selrčanů proti
aby sjednotili se pod-vedením biskupů ukrutností a necitelnosti lordů) velmi
svých, by tak mohli odolati naukám prospěla k umenšení zločinů.
revolučním. ' '

VIV '

V měsíci červnu modleme se za rozsnem ducha pobožnosti.

“ a onoho času pravil Hospodin Bůh skrze sluhu svého proroka Zachariáše:

Šýďfřž »I vyliji na dům Davidův a na obyvatele jerusalémské ducha milosti a
“M“ proseb: a patřiti budou na mne, kteréhož bodli: a kvíliti budou nad ním
kvílením jako nad jednorozeným... Akvíliti bude země, čeledi'a čeleděobzvláště...
V ten den bude studnice otevřena domu Davidovu i obyvatelům jerusalémským
k obmytí hříšníka a trpící měsíce. Ibude v ten den, praví Hospodin zástupů:
Vyhladím jméno model ze země a nebudou připomínány více“ (Zach. 12, 10. 12.
13. 1, 2.). Všickni téměř církevní učitelové a vykladatelé písma stejně poznávají
v tomto proroctví účinek Ducha sv., sestoupivšího o letnicich na apoštoly. Ale
i později vyplnilo se toto proroctví, a sice v červnu 1689., kdy obzvláště rozšířil
se duch pobožnosti úctou nejsv. Srdce Ježíšova. Duch tento však hyne mezi národy;
i v našem národu českoslovanském hyne víc a více pobožnost', modlitba se zanedbává,
0 kostel a služby Boží se málo dbá. Což jest tedy více potřebí, než abychom
zejména v tomto měsíci se modlili za oživení a rozšíření ducha modlitby a právě
pobožnosti. Což jest více potřebí jako rozšíření úcty nejsv. Srdce Ježíšova, pramene
všelikých milosti a neskonalého milosrdenství, kdy naplňují se slova .leremiášova:
»Dvoje zlé učinil lid můj: mne opustili, studnici vody živé a kopali sobě cisterny,
cisterny rozpukané, kteréž nemohou držeti vody“ (2.13.). Což může býti pro nás
utěšenějšího, nežli zaslíbení Spasitele: »Amen, amen pravím vám, začkoli budete
prositi Otce mého ve jménu mém, dát“ vám,'a- protože je všemohoucí, v plnění
slibů svých věrný, 'neskončeně dobrotivý a milosrdný, a proto vyplní přislíbení své.

V tomto zaslíbení, v modlitbě nalezli miliony lidu největší útěchy ve
všelikých protivenstvích tohoto života, nalezli silnou zbraň proti všelikým nástrahám
zlého nepřítele, nalezli potřebnou sílu, aby i_v neštěstí v dobrém setrvali. K modlitbě
bere útočiště bohatý prose za ochranu, chudobný prose o chléb vezdejší; modlí se
nemocný proseozdraví; modlí še zdravý prose za odvrácení zlé nemoci; modlí se
pronásledovaný, aby byl vysvobozen z protivenství; modlí se pokoušený, aby
se zlému nepodal; modlí se hříšník prose o milost a milosrdenství; modlí se
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rodiče za děti a děti za rodiče své; slovem, všickni lide všech stavů _vevšelikých
okolnostech modlí se a všickni doufají vyslyšení prosby své u nejsv. Srdce Ježíšova.
Jsou však také lidé, a těch je nyní mnoho, kteří se vůbec nemodlí a žádného
ducha pobožnosti nemají. Bano vstávají bez modlitby, večer lehají bez modlitby,
nepomyslí ani na Boha, jenž jim život dává a zachovává. Jedí a pijí, aniž by
vzpomněli na Boha, od něhož všeliký dar dobrý pochází, jenž každodenně otevírá
ruku svou a naplňuje všecko požehnáním. Za odpuštění hříchů se nemodlí, protože
jichnechtěji zanechati, nechtějí pokání činiti, nechtějí ve svem hříšnem, bohaprázdněm
životě býti vyrušení. Nemodlíli se doma takoví lide, tím méně jdou pak do kostela,
kde Bůh přebývá způsobem zvláštním, kde _trůní v nejsv. Svátosti oltářní, proto
se dobře domem Božím nazývá, "_l'akovýmzpůsobem hyne pravá zbožnost víc a
více a místo ní sžírá rakovina hříchu a'nešlechetnosti rodiny, obce, celé národy.

O letnicích vystoupil v Jerusalémě první sv. apoštol Petr a jal se kázali
lidu shromážděnému o Ježíši, Spasiteli světa. To pak slyševše, zkroušení jsou
v srdci a řekli k Petrovi a k jiným apoštolům: »Co učiníme, muži bratři?e< Podobně

imy starostlivě donuceni jsme- tázati se: když hyne pobožnosl? a novomódni
pohanstvo se zmáhá, »co učiníme, muži bratřííPc

Chcemeli, aby se zase vrátil pokoj a požehnání Boží k nám, vraťme se
ku- pravé pobožnosti, važme si modlitby, kterou nám Spasitel náš, jeho apoštole
a svatíOtcove tak na srdce kladou. Kdo se modlí, bude jistě spasen, kdo se
nemodlí, bude zatracen. Co není pevně s modlitbou spojeno, to jest všecko ztraceno.
Svatou budiž tedy v-šem povinnost modlitby, praví 'sv. Otec Lev XIII.; srdce, usta,
mysl mají se modlili a s modlitbou i život náš spojen býti, aby život náš
zachováváním Božích přikázaní objevil se jako ustavičně pozdvižení mysle k Bohu.

Proto jest apoštolát modlitby vznešeným spolkem, poněvadžpodporuje
a rozšiřuje pravou pobožnost' ducha modlitby; on hledá jen spasení duši skrze
posvěcováni a modlitbu. Nejsv. Srdce Pána Ježíše ješt pramenem ducha modlitby,
a proto tento měsíc tím vroucněji prosmc, abychom vysvobození byli od všelikých
nepravosti, aby »vylit byl na dům Davidův a na obyvatele jerusalěmské duch
milosti a proseb.<_ .

M 0 (_ll e m e s e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětuji Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly„ s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je'obětuji za rozšíření ducha pobožnosti, jenž by
v nás zavedl a upevnil úctu k Tobě, aby k nám zavítalo království Tvé. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast naši česko—moravskou!

O přesladkě Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.

Pius lX. 1852.) . © " '
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

ZpíVej, ()tný LIDe, slzaVné ChVaLozpěvy JežÍšI Krlstu:
Ve svatosti oLtářnÍ skrytél'lu SpasiteLI!

šl—š———

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Serafinský seznam i_eholnich a_odpustkových dnů.
Písmeny: M. F. K. naznačují, že u Minoritů, Františkánů a Kapucínů plnomocné odpustky

téhož dne dosíci lze a protož odpustkové modlitby v dotčeném kterém kostele vykonati třeba.

Říjen
1. Sob. Bl. Ludvíky Sabaudské, vdovy II. ř.. + v Granadě 1521. Též blah.

Alana z Lohone, kněze III. ř., 1620; též blah. Jana krále Armen
ského, napotom vyz. I. ř., ]“ 1312.

2. Neď. Sl. sv. Růžence. Bl. Bernardy Rotenské, p.. III. ř, + 1560; též
blah. Bonaventury Relly, kněze I. ř., 'i' v Turíně 1655.

3. Pond'. Památka přenesení těla sv. Kláry, jakož i Vigilie sv. Otce Fran
úška. Půst '

4. Út. Slavnost" sv. Arc-iotce Františka. zakladatele svatých tří řádů.
narozen r. 1182, založil r. 1209 I. řád, r. 1221 II. a r. 1221
III. řád. Pln. Odp. u M. F. K. koná se s oktávou, ? 1226.

5. Stř. Bl. Jana z Pinny, vyz. 1. řádu, 1—1250; též blah. Marty Mariny,
vd., III. ř., —i—v Sicílii 1657.

6. Čtvr. Pln. Odp. u F. Sv. Marie Františky od sv. pěti' ran Kristových,
p., III. ř.. + 6. října 1791. Od papeže Řehoře XVI. 12. listopadu
1843 za blah. a od papeže Pia IX. 17. dubna 1864 za sv. vyhl.

7. Pát. Pln. Odp. u K. Sv. Marie Františky od pěti ran Kristových,
p., III. ř. Též blah. Františka Lichyusa z Pisauro, vyz. III. ř.,
+ 1350; též bl. Petra Guariqueie, muč., I. ř., 1“ 18741

8. Sob. Sv. Brigitty, vd., nejprvé III. ř., posléz zakladatelkyně _nového
řádu 1534.

9. Nad. Sl Mateřství P. Marie. Bl. Jana Lobedana, doktora bohosloví, vyz.
I. ř., 'i- 0. října 1264; též bl. Heleny, klášt. p., III. ř., 1—1534;
též blah. Marie z Bolasko, klášt. p, II. ř., 1—1557.

10- POINT.Bl. Jana z Herkudero z I.- řádu, kterýž v Čechách pro víru kato
lickou r. 1508 umučen byl; též'bl. Roberta Malatesty, knížete
z Rimini, vyz., III. ř., 1—10. října 1432; blah. Mansvety, kl. p.,
IL ř„ + 1459.

11'. Ut. Pln. Odp. u M. Oktáv sv. Otce Františka. Bl. Adelhaidy Širkové,
kl. p., III. ř., “i“v Trieru 1605.

12. ; Stř, Pln. Odp. u M. K. Sv. Serafina „aMonte Granario, bratra I. ř.,
' 'i- 1604. Památka blah. Anežky od sv. Dominika, klášt. p., II.

ř„ ý 1565.

13. Čtvr. Pln. Odp. 11M. F. K. SS. Daniela, Angela, Samuela, Donula,
' Leona, Ilugolína a. ]VIikuláše, mučen., I. ř., 'i- 1227. Též památka

blah. Kateřiny, vévodkyně Milánské, III. ř., 'i' 1404; bl. Marie
Ludovíky, kl. p., III. ř., 1660.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

,21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

: Ut.

Stř.

Čtvr.

Pát.

Sob.

Ned'.

Ponď.

Bl. Isabelly, královny španělské z III. ř., + 1644; též bl. Kláry
Palvii, kl. p., II. ř., + 1570.

Sv. Terezie, p. Bl. Brigity Gonzalezové, ,III. ř.,+ 1556; blah.
muč. Šebestiána, Kašpara a Víta, kněžíI. ř., kteří v Dettelbachu
umučení byli.

Bl. Marie Neuvagenové, vd., III. ř., + v Trieru 1623; též blah.
Mathurina, muč., I., + 1580.

. Bl. Eustochie z Kolouny, vd., III. ř„ + okolo r. 1454; též blah.
Bertranda z Lazanoby, muč., I. ř., + 1571.

Bl. Anny Tellierové, vd., III. ř., + 1676; též bl. dvou mučenníků
Ferdinanda z Albizoly a Jakoba Sarnanského, missionářů, jenž
v Albanii pro víru Kristovu umučení byli r. 1648.

Pln. Odp. 11M. F. K. Sv. Petra z Alkantary, kn. I. ř., + 1562,

El; Serafíny, kl. p, II. ř., v Římě 1457; též bl. Marie Šererové,
klášt. p., III. ř., v Mnichově + 1628, památka blah. Alexandra
z Holes „Doctor irrefragabilis“ nazvaného I. ř., + v Paříži 1245.

SS. Voršily a společ. Bl. Viléma z Retty, vyz., III. ř., + v Sicílii

1315; též bl. Marie z Borgo, klašt. ř.p, II. ř., + 1563.Bl. Ladislava z Giolniova, knězeI ,+ ve Varšavě 4. května
1505; též bl. Františky Ripské, kl. rp., III. ř., + 1534.

Pln. Odp. 11M. F. K. Sv. Jana Kapistrána, kněze I. ř., + 1456.
Památka blahoslav. .Mikuláše z Lyry, doktora pís. sv., vyz., I.
ř., + v Paříži 1340.

'. Bl. Jana szern, vyz., III. ř., + 11. října 1685: též bl. Antonína
z Krevary, biskupa, vyz., I. ř., + 1545; též bl. Štěpána z Mo
liny, kněze, I. ř., +1

Blah. Františka z Kalderolgy, kněze, I. ř., + 1507; též bl. Adama,
vyz. I. ř.

Pln. Odp. 11M. Bl. Bonaventury z Potencže, kněze, I. ř., + 1710.
Památka bl. Eleonory Markéty vd., III. ř., + 1699; též bl. Bony,
klášt. p., 11. ř., + 1565.

Blah. Edmunda z Cararo, arcib. Armachanského v 'Irsku, muč.,
III. ř., + 1598.

Blah. Anny Heimové, p., III. ř., kteráž aby neporušenou čistotu
zachovala, raději se usmrtit nechala, r. 1633; též bl. Benedikta
z Piatro, kněze, I. ř., 1227; též bl. Kateřiny Solissi, kl. p., II.
ř., + 1365; blah. Bernardiny z Hohenbergu III. ř., + 1520.

B] Pavly Mantuanské, ,.II ř. + 1514.Papež Pius IX. ji roku
1866 za blah. prohlásipl Též bl. Dulceliny, p., III. ř., v Marsellu
1282, bl. Vilíma, muč, I.ř., + 1575, též bl. Jakoba zDánska
missionáře, I. ř, + 1565.

Bl. Liberáta z Lauro, vyz., I. ř, + okolo r. 1260. Též bl. Angela,
z Akri. kněze, I. ř., + 1738. Lev XIl.z a bl. prohlásil; památka,
bl. Cecilie z Voltery, kl. p., II. ř., 1560.

Sv. Volfgang. Blah. Tomáše Florentinského, vyz., I 2ř., + 1347;památka bl. Teresie Henriquez, sestry III. ř., +1



Apoštolát modlitby.
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V měsíci říjnu modleme se za zřízení bratrstev Mariánských mezi
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studující mládeži.
Žehnaný Jeho Svatosti Lvem XIII.

Obzvláště odporučujc se:*)

“Sv. Remigia, bskp. 533: Obživení víry v Boha vševědoucího. Hor
livost' bratrstva Cyrillo—Methodějského. Obrácení muže opilce.

Růžencová siavnosť. Sv. Leodegara, bskp.M. 673: Svěcení
neděle a svátků bohoslužbou. Rozkvět jednot, spolkův a bratrstev
křest. Nemocní.

Sv. Diviše, 1). m. 272' Užívání tvorů po vůli Boží. Bychom pře—
mohli nezřízených žádostí. Zapuzení moru kořalečního. Vymanění
obce z rukou lichvářských. Dar trpělivosti jisté ženě.

Sv. Františka Seraf., 1226: Řády mužské i panenské sv. Frant.
Císař a král náš. Získání odpustků. Duše v očistci. + matka.

Sv. Placida 'a soudr., m. 546: Nový chrám Božského Srdce Páně
v Čechách. Bohoslovci, z Čech a Moravy v Rímě.

Sv. Brunona, bskp. 1102: Obnova života křest. v rodinách a ob—
cích. Polepšení otce. Smír rodiny. Utiskování. '

Sv. Marka, pap.: Panny křesťanské by setrvaly v dobrých v před—
sevzetích. Varování se zlých příležitostí. Nešťastná a lkající pro
svou vinu. Sestra nezhoiitelnou nemocí stížená. 'i' otec.

Sv. Brigity. vdovy, 1373: Svatý otec náš asbor knížat kardinálů.
Vychování dítek ve 3 rodinách. Za dar trpělivosti v povolání.

Blah. Gunihcra, poust. 1045: Poznání vlastních potřeb. Jistí lidé
vrtochy na duchu soužení. Nevěrci po Cechách, Moravě a Slezsku.
Bohoslovec v cizině. Za horlivé konání povinností stavu.

_Sí).Františka Borg., řehol. 1572: Domáhání se slávy Boží podle
povolání. Tovaryšstvo Ježíšovo. Za dar Ducha sv. Dva 1—bratři.

Sv. Tai-acha, _Proba a Andronika, m. 304 : Mládež studující na
vysokých školách a iich učitelstvo. Křesť. pěstování věda umění.
Milosrdenství umírajícím, jěnž ve zdraví málo Bohu s!ouži1i.

Sv. Maximiliana, bskp. m. 283.- Vysoké rodiny. Rozšíření úcty
božského Srdce Páně v národech slovanských. Za dar živé víry.

'Napravení zhýralého muže. Duše v očistci nejvíce trápené.
Sv. Eduarda. krále 1066.- Muži vlivem svým mocní a ve víře sv.

vychladlí. By dosah povinností křesťanských pro sebe a své ro
diny poznali. Utvrzení mladého muže ve víře: Stará vdova.

Sv. Kalixta, pap. m. 226 : Zvrácení úmyslů zlovolných zednářů.
By bůh nepřátele "církve sv. ponížiti ráčil. Zaslepenci a zatvrzelci.
Hlásání slova Božího. Modlitba ranní a večerní. Novomanželé.

Sv. Teresie, p. 1582: Karmelitské řády. Cvičení v modlitbě roz—
jímavé. Vítězství katol. Jihoslovanům nad nepřátely jejich.

*) Odpustky 100 dní za. každý dobrý skutek konaný na tyto “úmysly. — Každý den
slouží se o 8 hod. mše sv. na úmysly dne, které i'vyloženy jsou na. oltáři v Lúrdu, Filips—
dorfu, Castochově, Boleslavi a m. ostat.
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Bl. Isabelly, královny Španělské z III. ř., 1—1644; též bl. Kláry
Palvíí, kl. p., II. ř., "r 1570.

Sv. Terezie, p. Bl. Brigity Gonzalezové, p., III. ř., 1- 1556; blah.
muč. Šebestiána, Kašpara a Víta, kněží I. ř., kteří v Dettelbachu
umučení byli.

Bl. Marie Neuvagenové, vd., III. ř., 1- v Tríeru 1623; též blah.
Mathurína, muč., I., 1—1580.

Bl. Eustochie z Kolouny, vd., III. ř„ “i' okolo r. 1454; též blah.
Bertranda z Lazanoby, muč., I. ř., “i 1571.

Bl. Anny Tellierové, vd., Ill. ř., 1- 1676; též bl. dvou mněenníků
Ferdinanda z Albizoly a Jakoba Sarnanského, missionářů, jenž
v Albanii pro víru Kristovu umučení byli r. 1648.

Pln. Odp. u M. F. K. Sv. Petra z Alkantary, kn. I. ř., T 1562,

B]; Serafíny, kl. p., 11. ř., v Římě 1457; též bl. Marie Šererové,
klášt. p., III. ř., v Mnichově 1- 1628, památka blah. Alexandra
z Holes „Doctor irrefragabilís“ nazvaného I. ř., + v Paříži 1245.

SS. Voršily a společ. Bl. Viléma z Retty, vyz., III. ř., 1- v Sicílii
1315; též bl. Marie z Borgo, klašt. p., II. I'., 1' 1563.

Bl. Ladislava z Giolníova, kněze I. ř., + ve Varšavě 4. května
1505; též bl. Františky Ripské, kl. p., III. ř., 1- 1534.

Pln. Odp. u M. F. K. Sv. Jana Kapistrána, kněze I. ř., 1—1456.
Památka blahoslav. Mikuláše z Lyry, doktora pís. sv., vyz., I.
ř., + v Paříži 1340.

Bl. Jana szern, vyz., III. ř., Jr 11. října 1685: též bl. Antonína
z Krevary, biskupa, vyz., I. ř., ]“ 1545; též. bl. Štěpána z Mo
liny, kněze, I. ř., 1' 1579.

Blah. Františka z Kalderoly, kněze, I. ř., + 1507; též bl. Adama,
vyz. I. ř. 

Pln. Odp. 11M. Bl. Bonaventury z Potencže, kněze, I. ř., 1- 1710.
Památka bl. Eleonory Markéty vd., III. ř., T 1699; též bl. Bony,
klášt. p., II. ř., T 1565.

Blah. Edmunda z Cararo, arcíb. Armachanského v 'Irsku, muě.,
III. ř., T 1598.

Blah. Anny Heímové, p., III. ř., kteráž aby neporušenou čistotu
zachovala, raději _seusmrtit nechala, r. 1633; též bl. Benedikta
z Piatro, kněze, I. ř., 1227; též bl. Kateřiny Solissi, kl. p., II.
ř., + 1365; blah. Bernardiny z Hohenbergu III. ř., Ý 1520.

Bl. Pavly Mantuanské, p., II. ř., T 1514.'Papež Pius IX. ji roku
1866 za blah. prohlásil. Též bl. Dulcelíny, p., III. ř., v Marsellu
1282; bl. Vilíma, mně., I. ř., + 1575; též bl. Jakoba z Dánska

.missionáře, I. ř., T 1565.

Bl. Líberáta z Lauro, vyz., I. ř., 1- okolo r. 1260. Též bl. Angela,
z Akrí. kněze, I. ř., 1- 1738. Lev XILZ a bl. prohlásil; památka,
bl. Cecilie z Voltery, kl. p., II. ř., 1560.

Sv. Volfgang. Blah. Tomáše Florentínského, vyz., I. ř., 1- 1347;
památka bl. Teresie Henríquez, sestry III. ř., + 1429. J
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V měsíci říjnu modleme se za zřízení bratrstev Mariánskýéh mezi
studující mládeži.

Žebnaný Jeho Svatosti Lvem XIII.
Obzvláště odporučuje se: *)

1. !Sob. | “Sv. Remigia, bskp. 533: Obživení víry v Boha vševědoucího. Hor—

2. 4Neď_
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8. Sob. !
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10. Ponď.
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livost' bratrstva Cyrillo-Methodějského. Obrácení muže opilce.
Růžencová slavnost'. Sv. Leodegara, bskp.M. 673: Svěcení

neděle a svátků bohoslužbou. Rozkvět jednot, spolkův a bratrstev
křest. Nemocní.

Sv. Diviše, b. m. 272' Užívání tvorů po vůli Boží. Bychom pře
mohli nezřízených žádostí. Zapuzení moru kořalečního. Vymanění
obce z rukou lichvářských. Dar trpělivosti jisté ženě.

Sv. Františka Seraf., 1226: Řády mužské i panenské sv. Frant.
Císař a král náš. Získání odpustků. Duše v očistci. 'l' matka.

Sv. Placida a sondr., m. 54.6: Nový chrám Božského Srdce Páně
v Čechách. Bohoslovci, z Čech a Moravy v ímě.

Sv. Brunona. bskp. 1102: Obnova života křesť. v rodinách a ob—
cích. Polepšení otce. Smír rodiny. Utiskování. '

.Sv. Marka, pap.: Panny křesťanské by setrvaly v dobrých v před—
sevzetích. Varování se zlých příležitostí. Nešťastné a lkající pro
svou vinu. Sestra nezhojitelnou nemocí stížená. + otec.

Sv. Brigity. vdovy, 1373: Svatý otec náš asbor knížat kardinálů.
Vychování dítek ve 3 rodinách. Za dar trpělivosti. v povolání.

Blah. Gnnthera, poust. 1045: Poznání v_lastníchpotřeb. Jistí lidé
vrtochy na duchu soužení. Nevěrci po Cechách, Moravě a Slezsku.
Bohoslovec v cizině. Za horlivé konání povinností stavu.

Sv. Františka Borg., řehol. 1572: Domáhání se slávy Boží podle
povolání. Tovaryšstvo Ježíšovo. Za dar Ducha sv. Dva T bratři.

Sv. Tao-acha, Praha a Andronika, m. 304 : Mládež studující na
vysokých školách a iich učitelstvo. Křest. pěstování věda umění.
Milosrdenství umírajícím, jenž ve zdraví málo Bohu s!oužili.

Sv. Maximáliana, bskp. m. 283: Vysoké rodiny. Rozšíření úcty
božského Srdce Páně v národech slovanských. Za dar živé víry.
Napravení zhýralého muže. Duše v očistci nejvíce trápené.

Sv. Eduarda. krále 1066: Muži vlivem svým mocní a ve víře sv.
vychladlí. By dosah povinností křesťanských pro sebe a své ro
diny poznali. Utvrzení mladého muže ve víře.' Stará vdova.

Sv. Kalixta, pap. m. 226: Zvrácení úmyslů zlovolných zednářů.
By bůh nepřátele církve sv. ponížiti ráčil. Zaslepenci a zatvrzelci.
Hlásání slova Božího. Modlitba ranní a večerní. Novomanželé.

Sv. Teresie. p. 1582: Karmelitská řády. Cvičení v modlitbě roz
jímavé. Vítězství katol. Jihoslovanům nad nepřátely jejich.

*) Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek konaný na tyto "úmysly. — Každý den
slouží se o 8 hod. mše sv. na úmysly dne, které i'vyložeuy jsou na oltáři v Lúrdu, Filips—
dorfu, Castochově, Boleslavi a m. ostat.
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Posvěcení chrámů. Su. Havla, ap. 646: Přemoženírozkolu '
na východě. Duchovenstvo řeholní katolické církve na Rusi.
Vyplnění zbožných přání.

Sv. Hedviky, vévod. 1243.- Naši rolníci a lid venkovský vůbec by
ostali křešt'anským povinnostem věrni. Za svatou trpělivost.

Sv. Lukáše, evauděl. P.: Odstraňme špatné spisy a nahraďme
dobrými. Duše nesmrtelné v nebezpečí. Chorobná služebná.

Su. Petra z Alkantary, řeh. 1562: Ucta ke chrámům katolickým.
Za ty, kteří nemohou choditi na služby Boží. Služebné sloužící
v domech židovských. Na dobrý úmysl.

Su. Jana z Kentu, uč. v XV. stol.: Školy střední na základě
křesťanském. Jejich učitelstvo, jmenovitě ti, jenž o náboženství
a mravnost péči mají. Pokoření bezbožných studentů. Umírající.

Su. Uršuly a tov., jp. : Uršullnky a jejich ústavy vychovatelské.
Dikůvzdání za dobré vychování. Mládež ve školách národních.

Sv. Kwduly, p. m. 473: Duše kajicné a k Bohu obrácené by se
trvaly v dobrých předsevzetích. Zdárné vychování dítěte.

Sv. Jana Kapistráua, řeh.1456: By křesťanénejednali dle zásady:
„Zda-li se-co líbí neb nelíbí,“ „těší, netěší,“ nýbrž aby bojovali
pro právo a pravdu. Nezdární synové. Za dar modlitby.

Su. Rafaela, archaud.: Vzdejme díky sv. andělům strážným za
vši ochranu. Učitelé náboženství ve školách národních. + dítě.

Sv. Krišpifna a Krišpz'níana, m. u 111. stol.: Rozšíření úcty bož
ského Srdce Páně po vlastech našich. Duše bez milosti Boží.

Su. Evarista. pap. m. 112: Apoštolát modlitby a tisku. Bychom
rozuměli. jako sv. Alois, otázce : „Co prospěje k životu věčnému ?“
Náhlou smrtí umírající.

Su. Fromenc'ia, bskp. ve IV. stol.: Misie doma a za mořem. Za
ty, kteří mají zvláštní povinnost' předcházeti druhých dobrým
příkladem. Odstranění příčin pohoršení v obci. Matka a dcera.

Su. Simona a Judy, apoš. P: Ustavy bohoslovecké. Pěstování
vědy ikřest'anské dokonalostivseminářích biskupských. Za ducha
apoštolského v neodvislosti od světa. Dar modlitby.

Sv. Narcisa. bskp. 212: Síly mužům pro slávu Boží horujícím a
trpícím Vytrvalosť v dobrém. Otec marnotratník. Manželka.

„Sv. Serapz'ona, bskp. 213: Bychom se vždy utíkali s důvěrou k
nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše. Za pokoj, jaký svět dáti nemůže.
St'astná hodina smrti. Churavý kněz. Stálost' v dobrém.

Sv. Wolfganga, bskp. 944: Choromyslný mladík. Svatý pokoj v
jedné rodině.“ Jistý dobrodinec. Všichni v tomto měsíci v Pánu
zesnulí údové katol. bratrstev.

Modlitba.
() 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 obě'tuji za duše shromážděné pod
ochranou Tvé-panenské Matky, aby novou horlivostí rozníceny ku větší úctě
a slávě Marie Panny pracovaly. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svat. Otce
papeže! Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši rakouskou a vlasť naši
česko-moravsko slezskou! '

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou!
Sv. Michale archanděle, sv.-Josefe, sv. Františku, svatí CyrilleaMethode,

orodujte za nás.
Tiskem Kramáře :: Pmcl: :.:ky v Olomouci.



Kalendář apoštolátu modlitby.
Nový měsíc dne 1. — První čtvrť dne 9. — Úplněk dne 17. — Poslední čtvrť dne 24.—Nový měsíc dne 31.

l měsíci lednu modleme se, aby práva a zákon Boží ode všech uznány byly.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

ale || Na. slavnosti: Úmysly.' \
1. Obřezáni Páně. — Za úctu jména Božího. Za ochranu Boží. Za

tovaíyšstvo Ježíšovo v zemích slovanských /a iozkvet litelalního podniku.
2- SV. Makaria, poust. (394) — Za navrácení zdraví jisté řeholníci. Za

rozšíření úCty B. S. P. Za katol. řehole. Za zdárnou výchovu dítek.
3. Sv. Genovefy, p. (512) — Za vychovávací ústavy ženské. Za obrácení

hříšníků. Za odstranění pohoršení. Za mládež. Za duše v očistci.
4. Sv. Tita, bisk. m. v|.stol.— Za duchovenstvo katolické ve vlasti naší. Za

důvěru v Božské Srdce P. Za zpétive'ho hříšníka, by zanechal zlé náruživosti.
5. Sv. Simeona, Styl. poust. (459) ——Za obětavostí v. povolání. Za návrat

rozkolníků do církve svaté. Za služebné. Za mešní spolek. Za T otce.

6. Zjevení Páně. (Sv. tří králů.) — Za obrácení pohanských národů. Za
evangeličku, která chce vyznati víru. Za panovníky křest. Za sirotky.

7. Sv. Luciana, kn. m. (312) — Za apoštolát modlitby v zemích slovanských.
Za horlivost" v dobrém. Za rozšíření dobrých knih. Za dar trpělivosti.

8- Sv. Severina, op. (482) — Za duchovenstvo řeholní. Za studující mládež.v
'/.a křest. výchovu dítek. Za spolek živého růžence v jisté farnosti.

9- Sv. .Iuliany a Basilissy, muč. (300) — Za křest. matky a hospodyně.
Za svornost' v rodinách. Za trpelivost v soužení. Za dar stálého zdraví.

10. Sv. Pavla, poust. 3(42) — 7a umíiající. 7a ústavy katol. na východě.
Va řády v mocnářství nakouském. Abychom sebe samých zapírali.

11. Sv. Theodosia, op. (529) — Za otce a hospodáře. 7a, apoštolát tisku.
Za zbožná blatlStVd. Za spolky sv. Vincence Paul. Za školní mládež.

12. Sv. Arnošta, bisk. —-—Za naše biskupy. Za ducha zbožnosti mužům. Za
obrácení zpétivého hříšníka. Za vykořenéní opilství v jisté farnosti.

13. Sv. Hilaria, bisk. (369) ——Za misie tu a za mořem. Za obrácení nevěrců.
_ Za evangeličku, která chce vyznati víru. Za rozšíření víry mezi pohany.

14. Sv. Felixa z Noly, kn. (310) — Za “povolání hodných jinochů k životu
apoštolskému. Za křesťanské spisovatele. Za rozšířeni sv. dětství.

15. Sv. Maura, op. ř. benedikt. (584) ——Za řád benediktinský. Za misionáře. Za
křest. vzdělanOst'.Za úctu nejsv. Svátosti. Za stálost v dobrém předsevzetí.

16. Sv. Marcella, pap. — Za vojsko naše, aby dbalo vícc povinností křest.
Za všecky bojovníky za víru křest. Za “rozšíření víry mezi pohany.

17. Sv. Antonia, poust. (356) — Za přemahání pokušení 'abelských. Za
ducha křesťanského ve školách našich. Za apoštolát tisku. Za umírající.

18- Nastoleni sv. Petra v Rimě. -— Za \'časnou pomoc sv. Otci. Za šťastný
výsledek u vyjednávání sv. Otce s rozkolnými národy. Za 1- sestru.

19. Sv. Kanuta, kr. muč. — Za našeho císaře a krále. Za í'ozkvét ducha
křest. v Rakousku. Za odvrácení nepřátel říše naší. '/.a svornosr národů.

20. Nejsv. Jména Ježíš. (Sv.Fabiana &Sebastiana) — Abychom víc a více
poznali,jak mocné a sladkéjest nejsv. .lméno Ježiš. Za svěcení neděl a svátků.

21. Sv. Anežky, p. m. (304) — Za mládež, aby si nevinnosti více vážila. Za
vychovávací ústavy ženské. Za úctu nejsv. Panny. Za spolky křeslí.panen.

Odpustky 100 dní za každý dobrý'skutek vykonaný na tyto úmysly.



G i Na slavnosti: Úmysly: \

22. Sv. Vincence, jáhna, m. (BOB). ——Za bohoslovce ve vlasti naší. Za od—
prošení urážek B. S. P. učiněných. Za odvrácení pohoršení. Za-j-syna.

23. Zasnoubeni Panny Marie se sv. Josefem. — Za křest. manžely. Za úctu,
důvěru a lásku k Panně Marii a sv. Josefu. Za jistého mladého muže.

24. Sv. Timothea, bisk. m. (97). — Za učitele náboženství. Za ducha apošt.
duchovenstva. AbyBůhjístému chrámu P. štědrých dobrodinců vzbudíti ráčil.

25. Obrácení sv. Pavla). (35 ——Za obrácení pohanů, nevěz-cův a všech hříšníků.
Za kazatele. Za neohrožené vyznání víry. Za vítězství sv. Otce nad nepřátely.

26. Sv. Polykarpa, bisk. m. (165). ——Za. biskupy naše. Za ústavy bohoslovecké.
Za jednotu ustavíčného uctění nejsvětější Svátosti oltářní v jisté obci.

27. Sv. .lana Zlatoústce, b. (407) — 'Za všecky hlasatele slova Božího. Za
spisovatele křest. Za navrácení se rozkolníků do lůna církve katolické.

28. Sv. Raimunda, ku.—Za odprošení všech urážek těchto dnů. Za obrácení
hříšníků. Za smíření se nepřátel. Za příznivce naše. Za duše v očistci.

29. Sv. Františka Sal., bisk. a učit. círk. (1622) — Za biskupy v zemi koruny
svato-Václavské. Za kongregace. Za trpělivost. Za horlivé zpovědníky.

30. Sv. Martiny, p. m. v II. stol. — Za bratrstva Marianska. Za školní mládež,
aby bázní Boží naplněná byla. Za rozšíření víry mezi pohany. Za 1-syna.

31. Sv. Petra Nolasko, kn._(l256). -- Za rozšíření apoštolátu. Za odvrácení všeho
zlého. Za všecky údy katolických bratrstev v tomto měsíci zemřelé.

' K Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )

Pán Bůh velí nám, jeho poslouchatí dlužno, protože jest Pán nebes a země,
k jeho slovu poslušni jsou všickni tvorové; &kdo poslušen není, kdo nešetří práva
a zákona Božího, jest protivník Boha všemohoucího. Kdy bylo, taží se, tolik protivníků
Božích, jako nyní? Co zednářů, co socialistů, co nihilistů, tolik protivníků Božích,
protože podrývají zákon Boží a zákony společenské. podrývají auktoritu 'církve
Boží a trůny panovníků. Sv. Otec Lev Xlll. v jedné encyklice poukázal dobře
věřící, že »pobouření a nepokojní duchové jsou i společnosti občanské nebezpečni.c

“Dějiny jsou nejjistějším svědectvím, co takoví lidé zlého způsobili a. co nyní zlého
působí. Jestliže nynější poměry tak pokračovati budou, jak skutečně pokračují, pak
nečekejme dlouho převrat veliký, kterého sezednáři dočkatí nemohou. A aby
urychlíli úmysl svůj, pronásledují tajne i veřejné náměstka Kristova, podrývají
trůny panovníků, podkopávají všeliký řad společenský. Protož v jeden šík seřaďte

“se, apoštolě modlitby, proste nejsv. Srdce Pána Ježíše, aby obrátilo srdce těchto
protivníků svych. aby zjednalo zase platnosti právu a zákonu Božímu ve všech
rodinách, ve všech vrstvách a u všech národův, aby všickni Pána Boha, stvořitele a

_zachovatele všeho poznali, ctili, milovali. jemu se klaněli, jemu sloužili ajeho poslouchali.
M 0 d l e m e s e:

_ O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obétuješ. — Obzvláště je obětují na ten úmysl, aby lidé co nejdříve uznali

“práva a zákon Tvůj, který jediné uzdraví nemocné lidstvo a zabezpečí mu spra
“vedlnost, pokoj & spasení. Amen.
_; Pane Ježíši, zastříž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
. Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou a vlast“naši česko—moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
,l'ius lX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle. sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
——---ý-mv;c;scv%.>———'

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštolatu modlitby.
První čtvrť dne 7. — Úplněk dne 15. — Posledni čtvrť dne 23.

V měsíci únoru modleme se za oběti pýchy.
Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dnel Na slavnosti: Úmysly: ?

1.| Sv. Ignáce, muč.(107) -—-Za biskupy v zemích slovanských. Za navrácení
; zraku jisté osobě. Za uzdravení matky a dcery. Za dar stálého zdraví.

2.3 Očist'ováni P. Marlo. (I—Iromnic.) Za úctu adůvéru k RodičceBoží.
' Za šťastnou hodinu smrtí všem, kteří v tomto měsíci zemrou. Za sirotky.

3. Sv. Blažeje, hisk. muč. (316) — Za ducha křest. katolickým mužům. Za
šťastné vyřízení soudní pře. Za jistou osobu. Za choromyslnou sestru.

Sv. Ondřeje Korsini, bisk. (1373) ——Za horlivost apoštolátn modlitby. Za
těžce nemocnou sestru. Za navrácení zraku. Za horlivost v dobrém.

Sv. Háty, |). muč. (252) -——Za křest. panny. Za šťastné volení stavu. Za
vychovací usěavy pro mládež. Za milost“ povolání. Za dvě panny.

Sv. Doroty, p. muč. (280) — Za jistou obec. Za lásku k nevinnosti. Za
dar osvícení Duchem sv. Za české bohoslovce v Římě. Za jistou obec.

Sv. Romualda, opata (1027) — Za řády duchovní v katolické církvi. Za
sv. Otce. Za spasitolný úmysl. Za odstranění pohoršení. Zn mládež.

SV. Jana z Mathy, řeh. (1213) ——--Za ducha apoštolského u správců
duchovních. Za uzdravení matky a dcery. Za pokoření pyšných.

Sv. Apollonie, p. muč. (249) ———Za naši mládež, aby si vážila cudnosti
& nevinnosti. Za odvrácení zlých myšlenek. Za svobodu sv. Otce.

93.019“
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10.2 Sv. Skolastiky, p. řeh. (542) ——Za vycl'íovací ústavy ženské.' Za školní '
mládež. Za zdar katol. podniku. Za řad benediktinský. Zajdcern.

11. Sv. Tita, bisk. — Za katolické biskupy. Za misionáře v zemích pohanských.
Za českou kolej v Římě. Za apoštolát modlitby. Za vytrvaIOst v dobrém.

12. Sv. Eulalie, p. muč. (304) — Za důvěru ke sv. andélu strážnému. Za
tévžcenemocnou sestru. Za navrácení zraku. Za pokoj, jaky svét dáti nem ůže.

13. Sv. Rehoře ||., pap. (731) —Za svobodu sv. Otce. Za vítězství církve sv.
, Za misie v zemích pohanských. Za jistý řeholní dům. Za umírající.

14.' Sv. Valentina, kn. m. (270) -— Za obnovení sv. řehole. Za sv. misie.
Zu šťastné vyřízení soudní pře. Za duše úzkostlivé. Za churavé rodiče.

10. Sv. Faustina a lovity, muč. (120) — Za obracení hříšníkův a nevérců.
Za lyhodní sv. zpověď. Za milost? dokonalého života. Za duše v očistci.

16. Sv. luliany, p. muč. (300) — Za sv. Otce. Za dar síly v těžkém po
stavení. Za nemocného otce. Za bohoslovce naše. Za dar živé víry.

17. : Sv. Konstancie, p. (354) (Neděle Devitnik.) — Za těžce nemocnou sestru. Za
„ dvé panny. Za Šťastné volení stavu. Za obnovení sv. řehole. Za'l- rodiče.

.' SV. Simeona, bisk. muč. (106) — Za napravení pohoršení. Za dobré
zpovědníky. Za návrat rozkolníků. Za svaté misie. Za naše biskupy.

19. Sv. Konráda, kajic. (1354) ——'/,a obrácení hříšníků. Za milost dokonalého
' života. Za dar síly v těžkém postavení. Za mírmezi národy rakouskými“

20.; Sv. Eucheria, bisk. (743) ------Za uzdravení matky a dcery. Za nemocného
' otce. Za miloslí povolání. '/.a dar osvícení Duchem sv. Za umírající.

21. Sv. Germana, op. muč. (677) Za rodiny vznešené v náboženství ospalé.
Za stálé zdraví. Za spolky tovaryšské. Za šťastnou hodinu smrti.

00

* Od 118th 100 dní za každý dob ' skutek v konan' na trhu úmvslv.L p . ' „ , y . . . J



Dne Na. slavnost': Úmysly: \

22- Sv. Petra sidlenivAntiochii.— Za podporu sv. Otce v časných potřebách.
Za oddanost? křesťanů ke sv. Otci. Za spasitelný úmysl. Za 1- matku.

23. Sv. Markéty Karton., kajic. (1277). — Za dobré kazatele postní. Za od
prošení se B. S. P. za všecka pohoršení. Za milost povolání. Zajotce.

24. Sv. Matěje, apošt. (64). — Za dar pravě skroušenosti a pokání. Za apošt.
ducha všem duchovním našim. Za apoštolát modlitby. Za umírající.

25- Sv. Valburgy, p. (799). — Za horlivost duchovenstva vojenského. Za řád
benediktinský. Za rozšíření úcty nejsv. Svátosti oltářní. Za 1- sestru.

26.1 Sv. Alexandra, patriarchy Alexandr. (326). — Za ducha kajicného. Za na
! vrácení se rozkolníků do církve katolické. Za jistý katolický podnik.

27-l Sv. Leandra, bisk. (596) — Za biskupy naše. Za střední školy. Za naše
! spolupracovníky. Za úctu Bohorodičky. Za vůdce lidu katol. na radě říšské.

28- ] Sv. Romana, op. (650) _ Za duše v očistci. Za řády katolické církve.
- Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )

Bůh pyšným se protiví, pokorným pak-dává milost“ svou.
Pokora jest krásná a ušlechtilá ctnost. Pokorný jest Pánu Bohu i lidem milý. Jako
jest pokora Panu Bohu i lidem milá: tak zase jest pýcha Bohu i lidem protivná.
»V nenávisti jest před Bohem i před lidmi pýcha.<< Této nepravosti
však oddáni jsou velmi mnozí lidé, obzvláště nynější doby: jeden vynikati chce
nad druhého; hlavně ale, že“ mnozí isamým Bohem a jeho sv. učením pohrdají a
činí se sami bohy, jako pohané. Pýchou stroji sobě vlastní záhubu. Jako jest pokora
znamením vyvolení, tak pýcha jest pečetí zatracení, protože pýcha jest kořen a
počátek všeho zlého. Pyšní andělé byli s nebe do pekla svržení; pyšným Babyloňanům
zmátla se řeč; Farao pyšný zahynul v propasti rudého moře! Tak naplňuje se
slovo Boží: »Dům pyšných sboří Hospodinlc Protož modleme se vroucně,
aby oběti pýchy zachráněny byly, aby poznaly nicotu svou a naučily se pokoře
od Spasitele, jenž jako Mistr náš volá ku všem: Učte se ode mne, nebo jsem
tichý a pokorný srdcem! Příklad Ježíše Krista nechat vede nás, abychom
před Bohem se pokořili a podrobili se ve všem svaté vůli jeho. Prosme nejsv. Srdce
Páně o ctnost pokory a následujme je. »V pravdě veliký jest, kdo sebe za malého
maje všeliký vrchol slávy za nic pokládá; v pravdě moudrý jest, kdo všecky
pozemské věci má jako za mrvu, jedině, aby Krista získal.“ (Blh. Tom. Kemp)

Modleme se:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za oběti ďábelské pýchy, kořene všeho
zlého, aby hledaly spasení své v pokoře srdce, jejíž příklad nám jsi zanechal. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast“naši česko-moravskou!

přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode, orodnjte za nás!

————m%Í-QBC3L——

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštolatu modlitby.
Nový měsíc dne 1. — První čtvrť dne 9. ——Úplněk dne 17. — Poslední čtvrť dne 24. — Nový měsíc dne 81 .

V měsíci březnu modleme se za oběti smyslnosti.
Ustanoven & zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

! Duel Na slavností: Umysly:

1. Sv. Rudesinda, bisk. (909). — Za odprošení B. S. P. za všecky urážky
těchto dnů. Za postní kazatele. Za obrácení hříšníků. Za jisté manžely.

2. SV.Anežky Ceské, řeh. (1282), — Za zdar spolků sv. Ludmily &sv. Anežky.
Za úctu k panenské nevinnosti. Za školy řeholních sester. Za umírající.

3. Sv. Kunhuty, cis. p. (1040). — Za sv. Otce Lva XIII. Za panovnický rod
náš. Za spolky sv. Vincence. Za vzorný život ve vznešených rodinách.

4. Sv. Kazimíra, kralev. (1438) —Za katolíky v ruském a pruském Polsku.
Za odprošení urážek B.S. P. učiněných. Za odvrácení pohoršení těchto dnů.

5. Sv. PerpetuyaFelicitas, m. (203). Za křest. matky. Za stálost v dobrém.
Za apoštolát tisku a čtení. Za duchovenstvo. Za milost při volbě stavu.

6. Sv. Kolety, p. (1447). (Popelec.)— Za zachování postů v katol. církvi. Za
přemahání sebe a otužilost života. Za postní kazatele. Zajistého opilce.

7. Sv. Tomáše Akvin. (l274). — Za sv. Otce. Za bohoslovecké ústavy. Za
vysoké školy v Rakousku a jich učitelstvo. Za obrácení nevěrců.

& Sv. Jana z Boha, zakl. ř. (1550) — Za řád milosrdných bratří a sester
v zemích našich. Za těžce nemocné. Za nemocnice, sirotčince a jiné ústavy.

9. Sv. Františky Rim., vd. (1440). Za matky a vdovy. Za rodiny u víře
lhostejné. Za polepšení mnohých v tomto posv. čase. Zajistého jinocha.

10. Ctyřicet sv. vojínů muč. v Sebasto (320). ——Za císaře a krále našeho. Za
vojsko naše, aby dbalo křest. povinností. Za úctu k utrpení Páně.

11. Sv. Methodia, bisk. v Tyru (311). — Za bratrstvo Cyrillo-Methodějské na
obrácení Slovanů. Za horlivost v pobožnosti křížové cesty. Za ubohé otroky.

12. Sv. Rehoře Vel., pap. (604). — Za sv. Otce. Za obdržení jisté duch. milosti
pro jistou osobu. Za apošt. horlivost správcům duch. Za jistého mladíka.

13. Sv. Nicophora, bisk. (828). — Za rozkvět křesťanství v životě veřejném.
Za ducha křest. ve školách našich. Za povolání do stavu duchovního.

14. Sv. Matildy, cis. (968).,——Zacísaře a krále našeho. Za jistou rodinu. Za
křesťanskou mládež. Za dobročinné ústavy. Za uzdravení od hluchoty.

15. Sv. Longina, m. voj. (50). — Za naše vojsko. Za těžce zkoušené a pokoušené.
Za těžce nemocnou osobu. Za obrácení hříšníků. Za pokoj v rodinách.

16. Sv. Heriberta, bisk.(1021). ——Za misie slovanské v Americe. Za misionáře
v zemích pohanských. Za všechny zemřelé údy třetího řádu sv. Dominika.

17. BI. lana Sark., m. (1620). ——-Za větší uctu sv. patrona zemí našich. Za
živou víru a obětavost' křest. Za ponížení nepřátel cirkve. Za 1-rodiče.

18. Sv. Eduarda, kr. angl. m. —Za zničení nástrah zednářů. Za rozkvět katol.
církve v Anglii.Za vznešeného panovníka našeho. Za dar víry všem národům.

19. Sv. Josefa, pěstouna Páně.— Za úctu, důvěru a lásku ke sv. Josefu. Za
jednoty sv. Josefa. Za všecky vychovatele mládeže křest. Za matku.

20. Sv. Cyrilla lerusal., bisk. (386), ——Za kajicnost'. Za obrácení velkých
hříšníků. Za návrat rozkolníků do církve katol. Za křest. manžele a otce.

21. Sv. Benedikta, patriarchy řeh.(543). — Za celý rad benediktinský. Za všechny
představené řadu našeho. Za třetí řád sv. Benedikta. Za zdar katol. podniku.

Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



Dne Na. slavnost': ' Úmysly: \

22- BI. Mikuláše Fluo, poust. (1487). — Za školy národní a jich učitelstvo. Za
křest. mládež. Za milost skládání slibů v třetím řádě. Za církev sv.

23. 'Bolestné Panny Marie. ——Za včasné zaopatření nemocných sv. svátostmi.
Za trpělivost?mnohým. Za vroucnou úctu bolestné Matky Boží. Za-l- otce.

24. Sv. Gabriela, archand. — Za horlivost v modlitbě při klekam'. Za úctu
sv. anděla strážce. Za spolek sv. dětství. Za lásku k nevinnosti.

25. Zvěstování P. Marie. — Za úctu nejsv. Rodíčky Boží. Za dobrou
přípravu k prvnímu sv. přijímání. Za dobrodince sv. Hostýna. Za 1-syna.

26- Sv. Haštala, m. v I. stol. — Za kajicnost' mnohým. Za obrácení hříšníků.
Za úctu sv. kříže. Za bratrstvo sv. Michaela. Za šťastnou hodinu smrti.

27- Sv. Ruperta, bisk. benedikt. v VIII. stol. ——Za duchovenstvo řeholní a jeho
povolání. Za misie tuzemské a zámořní. Za dobré zpovědníky. Za sirotky.

28- Sv. Priska, m. (260) — Za pokoření nepřátel sv. církve. Za—sv. Olce a
jeho rádce. Za dar horlivosti křesťanům. Za české bohoslovce v Římě.

29. Sv. Mechtidis, p.benedikt.(1307). — Za rozšíření úcty B.S. P. Za vychovávací
ústavy ženské. Za křest. panny. Za dobrou výchovu dítek doma i ve škole.

30. Sv. lana Klimaka, op. (6055. — Za všecky duchovní řády. Za naši mládež.
Za křest. ducha v rodinách. Za naše příznivce. Za duše v očistci.

31. Sv. Quidona, op. (1076). — Za horlivé ctitele B.S. P. Za naše spolupracovníky.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

L Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Jak příhodný jest v modlitbě smiřující k nejsv. Srdci Pána Ježíše slib:
Čím více smyslnost“ a pýcha oto usilují, aby zapírání sebe samého a láska
k povinnosti zmařeny byly, tím více se budeme přemáhati a duchem obětivosti
vázati, () Srdce Pána Ježíše, kteréž jsi pohaněním naplněno bylo. Kéž bychom
věrně slib tento plnili! Ano, smyslnost., žádost očí, žádost těla a pýcha' života
zmáhá se co den více azachvacuje jako morová rána všecky vrstvy společnosti
lidské. K tomu nejvíce přispívají hanebné hry divadelní, nestoudné zábavy, čtení
nevěrecké, přílišná požívavost' a shánění se po rozkoších, a konečně až směšné
šperkování. Všecky tyto věci zatemňují mysl člověka, že odvrátí se od Boha a
klání se a slouží světu,. kazí vůli jeho, že podrobena je zlým a bujným náruži
vostem, atak člověk snižuje se až k nerozumnému zvířeti. O přemáhání, ozapírání
sebe, 0 obětivosti není ani slechu u lidí smyslných. Ubohé to oběti, které snad
příliš pozdě poznávají zaslepenosť svou. Kde tu nápravy hledati? Jediné nejsv.
Srdce Pána Ježíše jest lékem, jenž může uzdraviti nemocné lidstvo a pohnouti je,
aby hledalo spásy v zapírání sebe, v modlitbě, v častém sv. přijímáni, v čistotě
a lásce Boží ! Modleme se tedy za oběti tyto, aby poznaly záhubu svou a kajicností
vyprosíly si milost k odpírání všemu zlému.

M 0 d l e m e e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za oběti hříšné smyslnosti, aby nalezly v Tobě,
ó Ježíši, příklade „čistoty a obětivosti, milost síly k odpírání všemu zlému. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie !.zachraňte církev, říši rakouskou a vlast' naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!WWF—4
Tiskem a.ná.k1adem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštolátu modlitby.
První čtvrť dne 8. — Úplněk dne 15. —- Poslední čtvrť dne 22. — Nový mčsz'c dne 30.

V měsíci dubnu modleme se za oběti mamonu.
Ustanoven a želníán Jelio Svatosti Lvem XIII.

Ga Na. slavnost: ' Úmysly: \

1. Sv. Hugona, bisk. (1132) — Aby vsichni katolíci vykonali velikonoční sv.
zpověď. Za zdar knihtiskárny benediktinské. Za apoštolát modlitby.

Sv. Františka z Pauly, zakl. i'. (1508). -— Za všecky duchovní řady. Za
biskupy naše. Za rozšíření úcty k nejsv. Svatosti oltářní. Za umírající.

SV. Marie Egypt., kajic. (431). — Za obracení hříšníků. Za dar pravé
kajii-nosti. Za horlivé zpovědníky. Za duše v očistci. Za sv. misie.

Sv. Isidora, bisk. (636). ——Za rozkvět úcty B. S. P. Za oslavu poutnických
míst Marianských. Za odstranění zhoubných zásad mezi dělníky.

Sv. Vincence Fer. (1419), — '/.a bratrstvo sv. Michaela. Za katol. misie
v zemích pohanských. Za křesť.ducha v rodinách. Za šťastnou hodinu smrti.

Sv. Viléma, op. (1202). — Za duševní i tělesné uzdravení jistého choro
myslného. Za zpustlou a zanedbanou obec ve mravech i náboženství.

'?QPWN

7. Sv. Heřmana — Josefa z ř. sv. Norb. (12:33). — (Neděle smrtná). Za nevěrce
& velke hříšníky. Za řád premonstrátsky. Za bratrstvo křížové cesty.

8. Sv. Alberta, bisk. (1214). — Za kat. biskupy. Za naše bohoslovce. Za
církevního hodnostáře. Za ponížení nepřátel církve. Za jistého kněze.

9. Sv. Celestina I.. pap. (432). — Za sv. Otec a jeho rádce. Za zničení
záměrů zednářských/,a nehodné přijímající. Za dar Ducha sv. Za matku.

10. Sv. Mechtildy, abat. (1312) —Za rozšíření úcty k nejsvětější Svatosti. Za
ženské kláštery. Za křesťanské panny. Za křesťanské manžele & otce.

11. Sv. Lva Velk., pap. (461). — Za vítězství církve sv. Za české bohoslovce
v Římě Za úctu ke sv. kříži. Za nase učence. Za školy řeholních sester.

12. Sedmi bol. Panny Marie. ——Za jednotu křest. matek. Za navracení se
rozkolnikú do církve katol. Za duševní í tělesné uzdravení choromyslného.

13. Sv. Hermenegilda, m. (586) — Za rozkvět bratrstva růžencového. Za
odvracení nečistého pokušení od mladíka. Za dobré zpovědníky. Za otce.

14. Sv..Tiburcia & Spol., m. (229) (Neděle května.) — Za křest. muže, aby
se nestyděli za víru. Za zvelebení zpěvu. Za úctu k obřadům posvátným.

10. SV.Petra Gonz.,řeh. (1247). — Za horlivé zachovávání postů círk. Za obracení
hříšníků. Zu ty, kteří se vyhýbají sv. zpovědi. Za křesťanskou mládež.

16. Sv. Paierna, bisk. (555).—— Za hřišníky pohrdající sv. svátostmi. Za
chudou. nemocnou dívku ajejí dobrodince. Za duše v očistci. Za sestry.

17. Sv. Anicetfi, pap. m. (ISS). — Za všechny příznivce papežské tiskarny. Za
rozšíření apoštolatu modlitby. Za hodné přijetí sv. biřmování. Za sirotky.

18. Zelený čtvrtek. (Sv. Apollonia, m.) (IOS). — Za úctu k neisv. Svátosti.
Za údy arcibr. nejsv. Svátosti. Zn řád benediktinský. Za umírající.

19. Velký pátek. (Sv. Lva IX., pap.) (105-1). — Za lásku ke Spasiteli. Za úctu ke
sv.kříži. Za milostí vstoupení do lll. řádu sv. Františka. Za duše v očistci.

20. Bílá sabota. (Sv. Anežky z Monte P., řeh.) (1317). — Za jistou velmi těžce
nemocnou osobu. Za úctu k posv. obřadům. Za spolubratra. Zai-otce.

21. Vzkříšení Páně. (Sv. Anselma, bisk.) (1109), — Za procitnutí křesťanů
vlažnych k životu bohumilému. Za nemocnou osobu poutníci římskou.

L Odpvstký100 dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J



Gm \ Na. slavností: * Úmysly: \

22.' II. hod velikou. (Sv. Azades & soudr., m.) (341) ——Za vykonání
, velikonoční sv. zpovědi. Za nemocnou osobu poutníci římskou. Za 1-syna.

23. ] III. hod vellikon. (Sv. VOjÍŠCha,bisk. m.) (997) ——Za bohoslovecké
semináře ve vlastech našich. Za naše biskupy. Za duchovní správce.

24. Sv.!iři, m. (333) — Za obnovení úcty sv. dědiců našich. Za chudou nemocnou
divku a její dobrodince. Za naše vojíny. Za lid dělnický. Za nepřátely.

25. Sv. Marka, apošt. evand. (GS). — Za ochranu a požehnání osenim. Za
jistou těžce nemocnou osobu. Za rozkvět katol. písemnictví. Za bohoslovce.

26.i Sv. Peregrina, poust. — Za katol. misie. Za stastne provedení malby
kostelni. Za naši mládež ajeji vychovatele. Za zdar nov. církev. zřízeni.

naše spolupracovníky. Za úctu Matky Boží. Za touhu po dokonalosti.
30. \ Sv. Kateřiny Sien., p.(1380). —7,a zdar májových pobožnOstí. Za křest. panny.

Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé udy katolických bratrstev.

|

27.I Sv. City, p. (1272). — 7,a služebně, by sloužily v duchu křesťanském.
l Za svěcení neděl a- svátků. Za náš lid pracovný. Za důvěru v Boha;

28.j Bílá neděle. Sv. Pavla z Kř. 0775). '— Za dítky přistupující poprvé
ke stolu Páně. Za bohoslovce v Římě. Za nemocného spolubratra.

29.: Sv. Petra, řeh. m. (1252) ——Za kazatele při pobožrmstech májových. Za
l

& Odpusiký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )

Dobře naplňuje se staré přísloví, »že peníze světem vládnetm Jak by
nevládly penize? Ty poměry rozhárané, na jednom místě bohatství, kapitalismus,
na druhém chudoba a bída. A kdo to zavinil? Lakomství. PanovaenOsf, touha po
rozkošieh, pýcha a smyslnosti vyžadují peněz. A protože lidé oddáni jsou pýše
a smyslnosti,'proto shání se po bohatství, po penězích, aby si, co zlá žádostivost
chce, zaopatřiti mohli. Modlou všeobecnou jest kapitalismus, jest mamon, jenž
pohrdá dobry budoucími a hledí nasytiti srdce dobrem přítomným. Nebejest zavřeno,
jen země a to bohatství, co na ní jest, naplňuje mysl každého. .ledenkaždý chce

všeobecné zlo časů našich. Ať se stane bohatým človek jakýmkoliv způsobem,
loupeži, krádeží, zpronevěřenim, to neváží, ten když dosáhne, čeho si přál.

Chndobě již učil Ježíš Kristus slovem i příkladem; k chudobě povzbuzoval
také jeho věrný následovník sv. František celý věřící svět, a čím chce nynější
zlo bohatství vyhojiti sv. Otec Lev Xlll., neli zase chudobou dobrovolnou. zvláště
lll. řádem sv. Františka? Poslechněme hlasu jeho. následujme příkladu Kristova,
Spojme s chudobou modlitbu horlivou; tím nynější zlo napraVíme, roznitime lásku
k chudobě a odříkání se, tím vyrovnány budou neblahé poměry lidstva. Od
chudoby kráčejme k pokoře, od pokory pak k nejsv. Srdci Ježišovu, pramení
všech milosti a všeho požehnání.

M 0 d l e m e e:
() Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětuji Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláštěje obětují za oběti lakomství, aby p'ohrdajice bohatstvím
pomijejícím, hledaly pokladů nehynoucieh. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce JežíšeaMarie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!__“CR'ÍŘMF—
Tiskem s. nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně. .



Kalendář apoštolatu modlitby.
První čtvrť dne 8. — Úplněk dne 15. — Poslední čtvrť dne 21. — Nový měsíc dne 29.

V měsíci květnu modleme se za obrácení židů.
Ustanoven a želmán Jeho Svatosti Lvem XIII.

6116j Na slavností: Úmysly: \

1. Sv. Filipa a Jakuba, ap. (62) ——Za rozšíření pobožnosti májové. Za
kazatele mal—lanské. '/.a zvelebení sv. Hostýna. '/,a dar živé víry.

2. Sv. Slgmunda. ——Za neohrožené vyznání víry. Za naše učence. Za
vrchního představeného. Za císaře a krále našeho. Za katolické školy.

3. Nalezení sv. kříže. (326) Za úctu ke sv. kříži. Za sv. trpělivost všem
sonženým. Za misie katol. Za sv. dětství. Za bratrstva růžencova.

4. Sv. Floriana, m. (297) — Za katolické spolky. Za Boží ochranu. Za
dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Za duše v očistci. Za katolické misie.

5. Obrácení sv. Augustina. ——Za napravení manžela. '/.a obracení hříšníků
na přímluvu Marie Panny. 7_ obrácení kacířů. Za katol. časopisectvo.

6. SV. lana, ap. m. (95) —' Za jmy B. S. P. v jisté obci. Za odvracení
pokušení: '/.a obracení velmi spustlého syna. Za ducha apoštolského.

7. Sv. Stanislava, bisk. m. (1079) — Díky za obdržená. dobrodiní. 7,a obracení
dvou hříšníků. Za biskupy zemí koruny sv.—Vaclavske. Zaj— matku.

8. Zjevení sv. Michaele, arch. ——Za sv. Otce. Za jednotu sv. Michaele.
Za provedení stavby kostela v P. '/.a bázeň Boží v jisté škole. Za 1-otce.

9. Sv. Rehoře Naz., bisk. (389) — Za ústavy bohoslovecké. Za obětavostí
osadníků. Za těžce navštívenou rodinu. Za obracení velmi spustlěho syna.

10. SV. Antonína, bisk. (1459) ——',a církev sv. na Rusi. Za správu duchovní.
Za těžce nemocnou dceru. Za dar Ducha sv. studujícímu. Za nemocného kněze.

11. SV. Mamerta, bisk. (477) Za horlivé zpovědníky. Za pokoření nepřátel
sv. církve. Za požehnání úrodě zemské. Za pomoc v těžkém pokušení.

12. Ochrana sv. Josefa, pěstouna Páně. Sv. Pankráce, m. (304) - 7-Za ochranu
Boží. První svaté přijímání. Za tři nemocné osoby. Za jistou obec.

13. Sv. Serváce, bisk. (394) _ Za ochranu Boží. Za milost“ Boží třem ro
dinám. Za nemocnou osobu. Za křest. učitele. Za nemocného kněze.

14. Sv. Bonifáce, m. (307) — Za mravné chování dítek v kostele, ve škole
i doma. Za dospívající pannu. Za těžce nemocnou d ru. Za dvě 1- osoby.

15; Sv. Athanasia, bisk. (373) — Za školní dítky ajich učitele. Za věrné vy
plnění velikonoční povinnosti. Za dar Ducha sv. studujícímu. Za "[ sestry.

16. Sv. Jana Nepom., m. (1383) — Za národ českoslovanský,aby si víry
sv. vážil. Za zpovědníky. Za pomoc v těžkém pokušení. Za jistého kněze.

17. Sv. Paschala Bayl., řeh. (1592) ——Za zemřelé příbuzenstvo. Za apoštolát
modlitby. Za obracení velmi spustlého syna. Za zdar kat. tisku. Za-j syna.

18. ' Sv. Theodata, m. (803) — Za chudou vdovu a sirotky. 7,a pomoc v časné
nouzi. Za dobrodince sv. Hostyna. Za odvracení pokušení. Za sirotky.

19. Sv. Petra Celest., pp. (1296) Za sv. Otce a jeho rádce. Za bazen
Boží v jisté škole. Za pomoc v těžkém pokušení. Za kat. řehole.

20. Sv. Bernardina Senen. (]444). ——Za panice a panny. Za úctu Bohorodičky.
Za těžce navštívenou rodinu. Aby jista vdova nabyla pocestné živnosti.

21. Sv. Felixe, řeh. (1587) — Za benediktinský řad. Za pokoření nepřatel
sv. církve. Za obracení velmi spustlého syna. Za jistou rodinu. Za 1“otce.

L ' Odpustky 100 dní za každý (lOll—l'ýskutek vykonaný na tyto úmysly. . l



Gue\ Na. slavnost : Úmysly: \)
Sv. Iulie p. m. (450) ——Za křest. panny. Za vychovavací ústavy ženské.

Za duše v očistci a umírající. Za jednotu sv. Anežky. Za bohoslovce.
23. Sv. Pia V. pp. (1572) — Za uctu Rodičky Boží. Za bratrstva růžencova. Za

ponížení nepřátel sv. církve. Za sv. Otce ajeho rádce. Za nemocného kněze.
24. Sv..lohanny Ch., p. (164l). — Za české bohoslovce v Římě. Za ženské

řeholeakongíegace &jich ústavy. 7amilost' duchovního života. 7a sirotky.
25. Sv. Rehoře VII., pp. (1085) ——Va jednotu sv. Michaele. Za zničení zlých

úmyslu nepřátel církve. Za obhájce víly Za vítězství sv. Otce. Za misie.

26. Sv, Filipa Neri, řeh. (1595) — Za jistou nemocnou osobu. Za matky &
vdovy křesťanské. Za všechny dobročinné ústavy. Za (lčlnictvo naše.

27— Sv. Magdaleny Pazzis, p. (1607) —' Za panny křesťanské. Zu trpělivost“
všem souženým. Za ženské vychovávací ústavy. Za nemocnou osobu.

28- Sv. Viléma, řeh. (812) ',a apoštolát modlitby Za misionáře české
v Americe. /a uzdravení kněze. Za kazatele marianské. Za naše příznivce.

29- Sv. Maximina, bisk. (394) — Za zvelebení poutních míst mu-rianských. Za
_ duchovenstvo. Za naše biskupy. Za Išoží ochranu. Za zvelebení sv Hostýn-a.

BO.)Nanebevstoupení Páně. (Sv. Ferdinanda, krále) (1252) —-/a obr.)
; (,ení myslí našich ku věcem nebeským. Za císaře & krale našeho

31. Sv. Angely M., p. zakl. ř. Urš. (1540) -— /a blahodárné dokončení májové

poho/ností 7a všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy"kat. bratrstev.

O(lpustký 106 dní za kazdýdobrý skíibík )ykonaný na býto íímýslý. J

Vedle svobodný(h zednářu jsou to hlavně židé, po celém světě rozptýlení,
kteří podrývají veškeíen řád křesí'mký. Snad se domýšlejí že p_řecezbudmúno
bude jejich kralovství, v němž by pak všecky nežidy t_vnanovali'.>O té zaslepenosíi
jejich! 7 naroda toho zrozena nej.sv l anna, znáíoda toho narozen podle (:loxěčenství
Kíistus, Syn Boží. kterýž jest nade všecko Buh požehnaný na věky. (Řím).q.. :'1).)
Ale soha se byl Spasitel narodil, již protivili se mu mnozí, byl položen k pítdu
:) ku povstání mnohých. Viděl lid isruclský nesčíslné zazraky, které Pan konal
na potvrzení svého božství .) svého svatého učení, a přece v nevěře a zutvrzelosti
vůle P tna usmrtili na kříži, a krev jeho přišla na ně i na jejich p()tomky.' luk stal
se národ vyvoleny národem opovrženym. Jsou podobní hrobum zbíleným kteříž
se zdají lidem zevnitř krá—ni, ale vnitř jsou plni kostí umrlčích & vší nečistoty.
(Mat. 23. 27.) Kolikkrát snažila se církev katolická, by židé poznali blud svůj &
přijali učení Kristovo, ale vždy potkala se s velikým odporem u židů. Modleme
se tedy vroucně za obracení toholo národa, jakož nás k tomu sv. církev navádí.
modlíc se na velký patek jak za všecky národy & stavy, tak také za židy:
Modleme se i za nevěřící židy, aby Bůh & Pán náš odňal slepotu od srdce jejich,
ahyi sami poznali Ježíše Krista, Pána našeho.Modleme se:

O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláštěje obětují za obracení lidu židovského, aby tato ztracena
ovce z domu lsraelova vrátila se k '|'_()l')ě.aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko—moravskou!

_Opřesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpuslky 300 dní.
Piule.1852.) _

Sv. Miťhaelíarchanděle sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode, oroduite za nás!wmv/(e_—
Tiskem :t' nákladem. benediktinské knihtiskárny v Brně._



Kalendář apoštolatu modlitby.
První čtvrť dne 6. — Úplněk dne 13. — Poslední čtvrť dne 20. — Nový měsíc dne 28.

V měsíci červnu modleme se za. rozšíření ducha pobožnosti.
Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

, ,G3; Na.slavnosť1UmySIY=
l.! Sv. Fortunata, kn. — 7a úctu, důvěru a lásku k B. S. P. po celém světě.

! Za naše ducl10\enstvo.7a kat. spisovatele. 7a těžce nemocnOu matku.

?SSv. Blandiny, p. m. (177) — Ža lozšíření úcty B. S. P. v Čechách. Za
l křest. panny. Ab\ ve školách našich duch křest zavládnul. Zaasilotky.

3 Sv. Gerlaka, op. ř. sv. Norberta. (1599) — 7a úctu B. S. P. na Moravě.
Za zdar duchovní správy. 7a ducha zmužilosti křesťanské. 73. T sestru.

4. Sv. Kvirina, bisk. m. (304) — Za úctu B. S. P. ve Slezsku. Za biskupy
rakouské. Za apoštolát modlitby. Za nemocného spolubratra. Za-j otce.

5 Sv. Bonifáce, bisk. m. (755) ——7a uctu B. S P. v Polsce. 7a ducha
apošt. našim kněžím. Za misionáře. 7.3. jistého kněze. 7a řád benedikt.

6 Úmrtí sv. Norberta( (1.134) Za uctu B. S. P. 11Rusínů. Za řád ple
monstratsky. 7a lozšíření ú y ke sv. Norbeítu. Za obnovení sv. řehole.

7. Sv. Roberta, op. ——7a úctu B. S. P. 11Srbů. 7a starého pana pohldajícího
sv. svátostmi, abv nekajicné nezemřel. 7a sv. misie. Za katol. řehole.

8., Sv. Medarda, bi.sk (545) — 7.a úctu B. 5. P. v Chorvatsku. 7a šťastné
ukončení dlouholetého soudu. ] a uskutečnění zbožnych úmyslů. ZaT otce

9. Seslání Ducha sv. I. hod. (Sv. Primaa Feliciana,m.) Za úctu
B. 8. P. ve Slavonii. Za dary Ducha sv.? Za dar síly v těžkém postavení.

10. Seslání Ducha sv. 11. hod. (Sv. Markéty, kr.) —-Za úctu B. S. P.
mezi Slovany v Uhrách. Za sv. Otce a jeho časné potřeby. Za sv. misie.

11. Sv. Barnabáše, op. |. stol. ——Za úctu B. S._P. v Krajině. Za horlivé
dělníky na vinici Páně. Za dar síly a moudrosti. Za matku a sestru.

12. Sv. lana z Fakundo, řeh. (1479) ——Za úctu B. S. P. v Bosně. Za Stalce
nekajicného. Za rodiče. 7a nemocného otce. Za jistý řád. 7a'j' bíatía.

13. Sv. Antonia z Paduy, řeh. (123.1) — 7a úctu B. S. P. v Dalmatsku.
7a rozkvét bratlstva Cyrillo-Methodéjského. 7a milost“dokonalého života.

14. Sv. Basilia, uč. cirk. (379) — Za úctu B. S. P. na Vojenské Hranici.
Za učitele náboženství. Za círk. spisovatele. Za křest. ducha na vys. školách.

' 15. “Sv. Vita, muč. (300) — Za úctu B. S. P. v Lužici. Za šťastné ukončení
dlouholetého soudu; 7.a uskutečnění zbožnych úmyslů. Za bohosl. ústavy.

16. Nejsv. Trojice. Neděle |. po sv. Duchu. (Sv. Bennona, bisk.) (1106) —
Za úctu B. S. P. v Hercegovině. Za neohrožené vyznání víry sv. křížem.

17. Sv. Františka Reg.,řeh. (1640) — Aby dítky dle úmyslů B. S. P. vychovány byly.
Za. odstranění pohoršení v obcích. 7a horlivé kněze. 7a misie kat.

18. Sv. Alžběty, p. —--7a úctu B. S. P. u křest. panen. Za obnovení řehole
7a lásku k nevinnosti. 7a spolek sv. Anežky. 7a dobrodince sv. Hostýna.

19. Sv. Gervasia & Protasia, m. (387) — 7a uctu B. S. P. v Korutansku.
Za kat. učence. Za dar síly v těžkém postavení. Za milost“ povolaní.

20. Božího těla. ——Za úctu k nejsv. Svátosti oltářní. Za údy arcibratrstva
nejsv. Svatosti. Za napravení urážek J. K. učiněných. Za řad benedikt.

21. Sv. Aloisia Gonz.,panice(1591). —7,a nevinnou mládež. Za spolky mládenců.

7a naše studující. 731den síly a moudlosti. Za chorého kneze. Za misie.

& 0dpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaní na tyto úmysly. )



Due! Na slavnosti : Úmysly :. \

22-[ Sv. Pavlina, bisk. (431) — Za úctu B. S. P. na Černé Hoře. Za naše
biskupy. Za sv. Otce, aby byl osvobozen z moci nepřátel. Za sirotky.

23- Sv. Edoltrudy, abat. (679). Za úctu B. S. P. na Bělorusi. Za vychovávací
ústavy ženské. Za řád benediktinský. Za rodiče. Za nekajicného starce.

24- Narození sv. lana Kř. — Za úctu B. S. P. na Malorusi. Za horlivost“
mužů v povinnostech náboženských. Za kazatele. Za naše příznivce.

25. Sv. lana poust. v X. stol. -— Za úctu B. S. P. na Litevsku. Za 'kajicnost'.
Za národ českosl., aby nebyl od víry odvrácen. Za ducha modlitby.

26- Sv. lana a Pavla, muč. (362). — Za úctu B. S. P. v ruském Polsku. Za
císaře a krále našeho. Za obracení hříšníků. Za nemoc._otce. Za misionáře.

27- Sv. Ladislava, krále (1095). — Za úctu B. S. P. v pruském Polsku. Za
vojsko naše. Za uskutečnění zbožných úmyslů. Za jistého kněze.

28. Nejsv. Srdce Pána Ježíše. — Za úctu B. S. P. po celém světě.
Za naše kat. časopisectvo. Za naše příznivce. Za kat. podnik. Za + syna.

29. Sv. Petra a Pavla, ap. (67). — Za sv. Otce a ponížení nepřátel“
jeho. Za apoštol. ducha všemu duchovenstvu. Za jistý řeholní dům.

30— Sv. Pavla apošt. památka. — Za úctu B. S. P. u Slovanů amerických.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

L Odpustký100 dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

O letnicích vystoupil v Jerusalémě první sv. apoštol Petr a jal se kázati
lidu shromážděnému 0 Ježíši, Spasiteli světa. To pak slyševše, zkroušeni jsou
_vsrdci a řekli k Petrovi a k jiným apoštolům: »Co učiníme, muži bratra?“ Podobně
imy starostlivě donuceni jsme tázati se: když hyne pobožnost' a novomódní
pohanstvo se zmáhá, »co učiníme, muži bratří?—

Chcemeli, aby se zase vratil pokoj a požehnání Boží k nám, vraťme se
ku pravé pobožnosti, važme si modlitby, kterou nám Spasitel náš, jeho apoštolé
a svatí ..Otcové tak na srdce kladou. Kdo se modlí, bude jistě spasen, kdo se
nemodlí, bude zatracen. Co není pevně s modlitbou spojeno, to jest všecko ztraceno.
Svatou budiž tedy všem povinnost“ modlitby, praví sv. Otec Lev XIII.; srdce, ústa,
mysl mají se modliti a s modlitbou i život náš spojen býti, aby život náš
zachováváním Božích přikazaní objevil se jako ustavičně pozdvižení mysle k Bohu.

Proto jest apoštolát modlitby vznešeným spolkem, poněvadž podporuje
a rozšiřuje pravou pobožnost' ducha modlitby; on hledá jen spasení duší skrze
posvěcovaní a modlitbu. Nejsv. Srdce Pána Ježíše jest pramenem ducha modlitby.
a proto tento měsíc tím vroucněji prosme. abychom vysvobození byli od všelikých
nepravosti, aby »vylit byl na dům Davidův a na obyvatele jerusalémské duch
milosti a proselm '

M 0 d l e m e se:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za rozšíření ducha pobožnosti, jenž by
v nás zavedl a upevnil úctu k Tobě, aby k nám zavítalo království '.l'vé. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce?
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko—moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle. sv. Joscje, sv. Cyrille a Methode. orodujte za nás!
—'C'a\—Q%a—ů7:ffa>——

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Srdce Páně & Panny Marie.

Dvě Srdce znáš! A ta jsou blaha zdroje, Vidíš, jak znova tobě Srdce kynou,
milejší jsou, než srdce otce, matky —--- jak záře jejich hladí čelo, skráně;
á dražší, než jsou všecky světa. statky; a m ucítíš dech Marie & Páně,
budešli chtíť: \„Jsou tato Srdce tvoje !“ gvým srdcem pak —jich zlatá v nebi splynou.

I

i

Jedno tě volá: „Pojď sem, dítě světa, [ Co to? že obě stále v duše svítí,
jen poslechni, jak pro tvou duši bije, a, volaj' k sobě dítě, starce, matku,
jak před' ním' prchá kletá hříchu zmije, že chtějí zavítati v každou chatku?
jak pro tebe jsou obě láskou vznětá.“ ! Jak jinak: „Když v nich rajské lásky kvítíl“

Druhé ti šeptá sladce ve dne v noci; Už znáš ta Srdce, Marie & Krista.,
polib je v duchu, skrej se v jeho tůně, vždyť na tě, kdy chceš, vkaždé době vzhlednou,
když vinou tobě chorá duše stůně, & budou hledět, když tvé tváře zblednou,
tam nedosáhnou nikdy škůdce moci. , pak u nich víra, naděj, láska. jista!

Vy Srdce zlatá! chraňte starce, děti,
žehnejte jim a. volejte je k sobě _—
až jednou jím, mně ustelete v hrobě:
kéž vidíte nás všecky k nebi spěti!

Černuík-Slivicky'.
-——-.“%“—_—

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 33 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

Rozjímání. ' přání, jeho čest rozmnožiti. & nejvyšší
'l' ,. ý z n (3 S ,. d e e _)e ž í š o va & je h o ošklivost“- hríchu, kterým Bůh uražen

v ni třní u „p e n í. bývá ve všech svých vlastnostech. Protož
Utrpení jeho pochází a vyměřiti se dá 1. dle nesmíme se'diVitia když nás ujišťuje: Že
jeho lásky k Otci nebeskému; 2. z lásky jeho trýzně, při pohledu na hříchy naše po—
klidem; 3. podle maléhoprospěchujeho smrti. cítěné takořka byly by ho zlrávíly.

1. První příčinou trýzní Srdce'Je- »Zvadljsem já pro horlení své: že za
žíšova byla nesmírná jeho láska pomně na slova tvá nepřátelé moji:
k Otci nebeskému, jakož i vroucně (Zl. 118.). A na jiném místě mluví ústy

13
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proroka: »Omdléval jsem pro hříšníky,
kteří opouštějí zákon tvůja (Zl. 118.).
Tato muka byla jako ta láska, z níž
vznikla, nesmírná; byla ustavičná, ne
přestávajíc jeho velebení hodné Srdce
trýzniti; ztrpčovala jemu každý okamžik
života. 0 kdybys Boha upřímněji miloval,
lépe bys pochopil přílišnost' trýzní, jež
Ježíš trpěl, tyť bys jich s ním sdílel a
s ním řekl: »Bože — hanění hanějících
tě, na mne připad10<<(Zl. 68.). Jak neměl
bych cítiti křivdy, které se dějí Otci
mému, mému Králi, mému Dobrodinci
&mému Bohu? Když jest hřích největší,
ano jediné pravé zlo, neměla by ve mně
proti němu vzbuzena býti nenávist“ a
ošklivost?

2. Druhou příčinou trýzní Srdce Ježí
šovabylajeho,láska k lidem ajeho
vřelé přání, jich spasiti a oblažiti. Touto

obzvláště ukazuje se nám náramnost'
těch trýzní. ——Chceš zvěděti, co by to
bylo, bližního milovati, a jak daleko to
v milování tom lidé prostí přivedli?
Slyš tedy, jak Mojžíš k Bohu mluvil:
»Prosím, zhřešilt' jest lid tento hříchem
převelikym... anebo jim odpust tuto
vinu, nebo neučiníšli toho, vymaž mne
z knihy své, kterouž jsi napsala (2.
Mojž..32.). Slyš i sv. Pavla: »Pravdut'
pravím o Kristu,"neklamámť, ——žet' mám
veliký zármutek a ustavičnou bolest“
v srdci svém. Neboť žádal jsem já sám
zavrženým býti od Krista pro své bratří:
(Řím. 9.). O Bože, jaká to přílišnosť
lásky! A přece což bylo srdce Mojžíšovo
anebo srdce sv. Pavla 11porovnání se
Srdcem Spasitelovým? Dle toho posuď, _
jaké musely býti trýzně Pána Ježíše,
pravého to Otce lidí všech, jich přítele,
bratraa Vykupitele! On mnoho lépe po
znával politování hodný stav hříšníka &
strašlivé neštěstí, jež ho očekává; on
neskončeně více také je miloval, než
Mojžíš a sv. Pavel. 0 jak nedokonalá
jest láska moje, když přirovnávám se ku

.

vzorům těm! Protož chci nyní rád cho
diti do školy Božského Srdce Ježíšova,
bych tam všemu tomu se naučil.

3. Třetí příčinou utrpení a trýzní
Srdce Ježíšova bylo, že předvídal
malý počet těch, kteří z vykou
pení jeho užitek míti budou. —
»Jaký bude užitek z krve mě?: (Zl. 29.)
Což to bude platno, jakoby volal, když
i _trpěti budu a krev svou vyleju? Ne
vidíteli to množství nevěřících, kteří
v temnosti modloslužby umírají? Nevidíte
celé národy, kteříž jako slepá stáda před
bíhají se na cestě bludův a v propast
pekelnou se vrhají? Jaký tu užitek z krve
mé? () jak sladko bylo by mně bývalo,
kdybych utrpením svým byl jejich spasení
koupiti mohl; jak jest to však bolestno
pro mne, když vidím, že bez užitku pro
ně vylil jsem krev svou! Nevidíté, jak
potupně zneužívají křesťané přemnozí
milostíjim udělených? Ojaká to rouhání,
zneuctění, svatokrádeže, lhostejnost“ je
dněch, nedbanlivost' druhých; u těchto
Opovrhování náboženstvím, u oněch ne—
spravedlivá nenávist, u všech téměř pře
stupování svatých zákonů, vítězosláva
náruživostí, všude panování nepravosti.
Ach, kdyby aspoň chtěli užitek míti
z oběti mě! Ale ani to ne. Tak to bude

tedy nadarmo, že trpím asvou krev vy
lévám! Nevidíš nevděčnosť i těch, kteréž
jsem obzvláštními milostmi zahrnul?...
Co pro mne nejbolestnějšího,
řekl Vykupitel blahosl. Markétě. Alacoque,
jest, že isrdce mně věnovaná se
mnou lak nakládají a lásku mou
nevděkem odměňují. »Kdyby nepřítel
můj zlořečil mi,. sneslť bych to Ovšem;
Ale ty, člověče jednomyslnýla (Zl. 54.)
Ale vy, s nimiž jsem se spojil, kteréž

_ke stolu svému, ke svým božským hodům
připouštěl! _

Zpytuj se, zdalíž výčitky tyto tobě
neplatí, zdali jsi nepřispíval k mukám
Ježíšovým, zdali i nyní ještě Srdce jeho



ď

velebení hodné nezarmucuješ? Pospéš si,
je potěšiti věrností svou, umírňuj trýzně
jeho, Sdílej je s ním — toť povinností
pravého přítele. Či nemůžéli svět, na
němž živ jsi, přirovnán býti k Egyptu?

At jsou tedy pocity Srdce Ježíšova
i tvými — trp a modlí se za obrácení
hříšníků.

Čtení. z „Následovaní Krista Pána.“
(Kniha IV. Hlava 4.)

(Příště dále.)

Apoštolát modlitby v církevních dějinách.

Svatý Jan Zlatoústý.

(Z druhé homilie o druhém listu sv. apoštola
' Pavla ke Korintským)

(Část další.)

»Vždy božsky smýšleti a božsky
jednati.< Prosíme totiž o zdraví duše a
ctnostný život nejen na několik dnů,
nýbrž na celý život; prosíme o to, co
základem všeho dobra, by katechumeni
božsky smýšleli: »Mnozí zajisté svých
věcí hledají &ne těch, které jsou Ježíše
Krista.: (Filip. 2, 21.) A jak toho do—
sáhneme? Musíme se sice modlití, ale
také spolupůsobiti; musíme se ve dne
v noci 5 jeho zákonem zabývati. Proto
praví se dále:

»V jeho zákonu přebývati ve dne
v nocix Jak shora se pravilo: »vždy,q
tak tuto: »ve dne v noci.a [ stydím se
za ty. kteřísotva jedenkráte za rok:
do chrámu Páně přicházejí. Jak se
omluví, mají přece ve dne v noci zá.
konem Páně nejen- se zabývati, nýbrž
v něm i přebývali, t. j. v něm roz
jímati, a oni zatím ani nejnepatrnějšíša
část“ nevěnují, aby 'o jeho přikázaních
rozjímali a jeho předpisy zachovávali?
Hle, kterak vše, jako články krásného
zlatého řetěze, spojeno “jest, kterak jedno
pochází z druhého! Prosivše () božské
smýšlení, ukazuje se nám, jak toho do—

. sáhneme, — totiž, jestliže vždy božsky
jednáme. A jak k tomu dospějeme?
Jestliže bez přestání Božím zákonem se
zabýváme. Ale jak nakloníme lidi, aby
tak činili? Zachovávajíli Boží přikázaní;

&

nebo z trvalého se zaměsknávání s Božím

zákonem následuje plnění téhož zákona,
tak jako z toho, že božsky smýšlíme,
násMuje, že také božsky jednáme. Tak
jedno od druhého se odvozuje, jedno
ve druhém jest obsaženo a jedno na
druhé se vztahuje.

»Modleme se ještě vroucněji za něia
'Že duše dlouhou modlitbou obyčejně
ochabne, zdřímne, tím bývá opět pro
buzena; i vyzýváme se, abychom o ve
liké, vznešené věci prosili. O jaké?

»Aby je zachránil ode všech zlých
a špatných věcí.: Tuto prosíme za ně,
aby v žádném pokušení neklesli, a jak
duševně, lak tělesně ode všech nástrah
osvobozeni byli. Proto se také připojuje:

»Ode všech 'abelských hříchův a
všech nástrah zlého nepřítele,“ čímž se
pokušení a hříchy vyrozumívají. Neboť
hřích snadno nás zmámí, hrozí nám se
všech stran, 2 předu i ze zadu, a snaží
se nás povaliti. Byloli tedy praveno, co
nám jest činiti, totiž, že máme na jeho
přikázaní mysliti a zákon jeho zachovávati,
tuto se nám zase připomíná, že ani to

ještě nestačí,_ jestliže Bůh není s námi a
nám nepomáhá. Neboť nebudeli Hospodin
stavěti domu, nadarmo pracují, kteří
stavějí jej. (Žalm 126, 2.) Zvláště týká
se to těch, kteří jsou ještě pod mocí
ďábla a ,jsou jeho nástrahám vydáni.
Dobře to víte vy, kteří jste již ve svatyní.
Připomeňte si slova, kterými jste se jeho
otroctví odřekli, když jste poklekli a k na
šemu králi přistoupili a ona přesvatá

13*
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slova pravili, jimiž jste se vyjádřili, že '
nechcete již ďáblu poddaní býti. (Od
říkáním se ďábla & všech jeho skutků
— přecházím k Tobě, () Kriste !) Nazývá 5
se odpůrce a nepřítel, poněvadž působí
nepřátelství mezi Bohem a lidmi a lidí
mezi sebou. '.l'ak chtěl nepřátelství způ
sobiti mezi Bohem a .lobem, an pravil:
»Zdali je Job zadarmo tak bohabojný?
(Job 1, 4.) Chtěl .loba proti Bohu po—
puditi, an pravil: Oheň s nebe spadnul;
podobně Adama, pravě: Oči se vám
otevrou. A i nyní ještě snaží se tím
způsobem lidi a 'BOha rozdvojovati, že
učí: Bůh se nestará o tento viditelný
svět, nýbrž přenechal panování zlým
duchům. Pomlouval též Krista u většiny
židů, nazvav jej podvodníkem a svůdcem. 
Chcete snad věděti, jak působí? Našelli'
nějakou duši, která není horlivou, která
nemá čisté myšlenky, která nemyslí na
přikazaní Boží a je nezachovává, pak ji
spoutanou vleče s sebou. Ano, kdyby
Adam byl si připomenul a zachoval ono
přikázaní, které znělo: »V kterýkoliv
den byste z něho jedli, smrtí zemřete,c
nebylo by se jemu ono neštěstí přihodilo.

»Aby je v pravý čas hodnými uznal
znovuzrození, odpuštění hříchů.<< Vy
prošujeme tuto z části přítomné, z části
budoucí věci; mluvíme o koupeli křtu i

„„ . , . , |
a jiz modlitbou učíme je, moc a působení
křtu poznávati. Takovým vyjadřováním
navykají si, patřiti na věc jako na znovu
zrození a že z vody jako ze života
matky k novému životu vycházíme. A
tak nemohou se jako_Nikodém tázati:

»Kterak může se člověk narodili !
' k Bohu vysílali. Jedno vyprošujeme myjsa starý?c (Jan 3, 4.) Poněvadž se

také o odpuštění hříchů zmínka činí,
dotvrzuje se to slovy:

»Aby je hodnými uznal, odění ne—
pomíjející bytosti.: Neboť kdo k hodnosti
syna povýšen jest, stává se bezpochyby
nepomíjející. Co je to: »v pravý čas ?c
Jestliže patřičně smýšlejí, jestliže s radostí

a věrou přistupují; neboť to je pro vě
řícího pravý čas. _

“»Aby požehnal jejich příchodu a
východu, jejich celému životu, jejich
domácnostem, jejich čeledi,<< t. j. jejich
služebným, příbuzným a domácím. D0
voluje sejim tuto prosili. poněvadž jsou
ještě slabí, () pozemské věci; tot“ byla
odměna ve starém zákoně; lidem nic ne
připadalo tak obtížné a hrozné, jako stav
VdOVský, bezdětnosti, předčasná smrť,
hlad a nezdar prací. Proto prosí ještě
o pozemské věci, aby ponenahlu ku
prosbám o vyšší přivedeni byli. 'l'uk
jednal Kristus, tak Pavel, kdykoliv po
užili blahopřejných slov starého zákona.
Kristus totiž když praví: Blahoslaveni
tiší, nebot? oni zemí vládnouti budou;
Pavel slovy: Cti otce svéhoi matku svou,
abys dlouho byl živ na zemi. (Eí'es.
6, 2. 3.)

»Aby jejich dítky rozmnožil, jim
požehnal, aby dospěly a moudrými se
staly.: Tuto opět prosí se o smyslné,
ale také spolu o duchovní věci, přiměřeně
těm, kteří jsou ještě v dětském věku.
Následující prosba je úplně o duchovní
věci: 'aby vše, co podnikají, k jejich
dobru “řídila Neboť nezřídka podniká se
nějaká cesta, nebo nějaká jiná práce.
ale konec nebývá dobrý. l povzbuzují
se tuto, aby za vše Bohu díky vzdávali,
poněvadž vše k jejich dobru řídí. Pak
vyzývá je jáhen, aby povstali. Za před

iiicházejících modliteb leželi na zemi. Kdy
však tyto prosby přednesl, je svými

i slovy povzbudil a důvěrou naplnil, lla—_
pomíná je, aby nyní sami své modlitby

jim, druhé ponecháváme, aby si sami
vyprosili otevřevše jim dveře modlitby,
jako dítkám, předříkáváme, aby ony po
nás slova opakovaly. Pravíme k nim:

»Proste o anděla pokoje," vy kate
chumeni !a Stává také trestajících andělů,

jak psanojest: »Poslal na ně dopuštění
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skrze andělytzlém (Žalm 77, 49.) Moudře
jednáme, přikazujemeli jim se modliti 'o
anděla pokoje a učímeli je o pásku všeho [
dobrého, 0 pokoj vzývati, tak aby prosti

zůstaliťgšelikých různic,'nepřátelství a ;
" že jsme povinni, prospěch jiných vynesvornosti.

»Proste .o pokoj pro vše, co vám
nastává.a .leli to něco obtížného, stane
se to snadným tomu, kdo má pokoj.

Proto pravil Kristus: ':Pokoj svůj dávám
vám.: (Jan 14, 27.) Dábel nemá vy
datnějších zbraní, jako nepřátelství, sváry
& různice.

»Proste _0 pokoj pro dnešní den a
pro všecky dny svého života.: Hle, jak *
se napomínají, aby po celý život ctnost- ,

: obzvláště máme Boha smiřovati, jej ještěnými zůstali! »A o křesťanské ukončení:
(života). Nebot' souhrn všeho dobra jest !
dobré a spolu užitečně; co není dobré,
to také není užitečné. My totiž soudíme
o užitečném jinak než světáci.

»Odporučujte se živému Bohu a
jeho pomazanému.: Nepřipouštíme ještě,
aby se za jiné modlili, nýbrž již to máme
za důležito, že se sami za sebe mohou
modliti. Hle, jak výborná je to modlitba
jak v ohledu učení, tak v ohledu života!
Mluvímeli o evangelium, o oděvu neporu
šenosti, o koupeli znovuzrození, zahrnu—
jeme těmi slovy celou věrouku; mravný
životnaopak vyrozumíváme slovy : »božské
smýšlení, čisté myšlénkyw '

»Pak nařizujeme jim, aby hlavy
sklonili a v požehnání, které jim Bůh
uděluje, dáváme jim poznati důkaz, že

f jejich modlitba je vyslyšena. Neboť není
to člověk, který žehná, nýbrž jeho rukou,
jeho hlasem zasvěcujeme přítomné ne
beskému králi a všichni volají: Amen.

Vše toto jsem pravil, abych ukázal,

hledávati a že pokřtění nemají se do—
mnívati, že jich se to netýká, když se
tato modlitba koná. Neboť nepraví to
jáhen ke stěnám, když volá: »Modleme
se za katechumenyla Ale jsou někteří
tak nerozumní, tak lhostejní, tak roz
pustilí, že nejen při modlitbách za kate
chumeny, nýbrž i při modlitbách za věřící
tu stojí a vespolek klábosí. Proto nic se
nedaří, vše hyne, poněvadž v času, kdy

k většímu hněvu popuzujeme.
Při mši věřících býváme napomínání,

abychom _dobrotivěho Boha prosili za
biskupy a kněze, za krále & panovníky,
za blahobyt na zemi a na moři, za po
hodlné .poěasí, za blaho celého světa.
Jak se omluvíme, kterak lze se nám
odpuštění nadíti, jestliže majíce důvěrně
prositi za jiné, ani za sebe pozorně se
nemodlíme? Proto prosím vás, uvažmež
přece vše to, dbejme času k modlitbě,
odtrhněmež se od této země, povznesme
se duchem do nebe, abychom Boha
usmířili a slíbená dobra dosáhli skrze
milost a milosrdenství Pána našeho

Ježíše Krista. Amen. Tak svatý Jan
Zlatoústý.

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova.
(část další.)

Sv. Ignác : Lojoly,
patron „Nahražovatelův.“

QÍístýživotopisec sv. Ignáce píšeasiči? před sto lety v úvodě svém takto:fa »Poněvadžmravní zkaženost lidská
roste tou měrou, jakouž ubývá víry
v lidu: protož i za novým kacířstvím

Lutrovým následovala v zápětí všude
rozpustilost' a nevázanosť mravů. Ná—
rodové svrhnuvše se sebe jho poslušnosti
ke společnému pastýři všech věřících,
vzbouřili se i proti svým knížatům a
zákonitým pánům, &nemajíce žádné úcty
již abázně ani před duchovní, ani před



světskou mocí oddávali se výstřednostem, '
jichžto člověk schopen jest tenkráte, kdy
duch lži ho opanuje. 'l'ak hubila a pusto
šila čirá bezbožnosť království Ježíše

Krista, že i tam, kde do nedávna svaté
náboženství a víra co nejutěšeněji vzkvé
taly, teď oltáře jsou znesvěcovány, chrámy
pobořeny, užívání svátostí odstraněno,
rady evangelické potupeny a všeliký
božský i lidský zákon nohama šlapánlc
—- Tak píše onen životopisec.

_1?_$_._

a odkud čerpal ducha k úřadu tomu
potřebného? a

2. jakými skutky ducha tohoto
osvědčoval?

Zalétnešli se mnou, milý čtenáři,
v duchu zpět do roku 1521. po Kristu,
nalezneme tu Ignáce v jedné komnatě
starého zámkuLojolského, strádajícího
neduhem, na loži. Při obléhání města
Pampeluny poranil mu utržený kámen
levou nohu, co zatím dělová koule mu

Já pak nemíním zde podati úplný j roztříštila pravou nohu. Následkem těchto
život sv. Ignáce, avšak
uvedl jsem ti, milý čte
náři, ona slova toliko
proto, abych ti jen ně
kolika zběžny'mi rysy
naznačil obraz oné doby,
v níž se světec náš na

rodil a živ byl. Před
stavíšli si s jedné strany
»ohavnost' spuštění,“
jakouž tehda nejsvětější
Srdce Ježíšovo bylo vše—
obecně uráženo a hně

váno, a uvážíšli se strany
druhé, kterak církev sv.
Ignáce právě jako roz
šiřovatele cti Ježíšov'y
chválí a vynáší: pak ti
zajisté nebude divno,
proč právě tento světec
se ti za vzor a za patrona »Nahražo
vatelec představuje. Neboť on hleděl a
snažil se skutečně nesmírnou škodu,
již ona kacířská roztržka svaté církvi a
mravní zpustlost z ní pochodící zájmům
Kristovým byly způsobily, zase nahraditi,

.a to nejen svým vlastním zbožným,
svatým životem, nýbrž iřádem »Tovaryš—
stva Ježíšova: od něho založeným.

Abys pak, milý čtenáři, tohoto sv.
patrona snadněji mohl následovati, zod
povím si tu následující dvě otázky:

1. Jakým způsobem stal se sv. Ignác
Božskému Srdci Ježíšovu nahražovatelem _

Glřaýďwja slov:“
f “Meč/zádďý

těžkýchran upoutánjest
na lůžko, 5 něhož již
s netrpělivostí pohlíží—
vstříc svému úplnému
vyléčení. Poněvadž se
mu čas příliš líně vleče
a dlouhá chvíle jej trápí,
požádal k ukrácení času
o nějakou knihu zábav
nou, jednající o slav
ných činech a dobro

' družstvích dávných ry
tířův. Ale sluha jeho
nadarmo se shání a pídí
po knize podobné po
celém zámku. Nenalezl

ničeho, co by pánu své—
mu podati mohl, nežli
starý »Život Krista P.“
a »Legendu Svatých.<<

Nemocný trpí strašně dlouhou chvíli a
proto, nechť již se mu líbí nebo ne, musí
vzíti zavděk knihou přinesenou. Přemítá
v ní, ale nic se mu nechce líbiti, a proto
s nechutí ji odkládá. Ale po chvíli sahá
opět po ní a s jakýmsi odporem počíná
v ní čísti; četl v ní po několik hodin.
A hle, jaká se to s ním stala změna?!
Tvář jeho bere na se výraz vážného
vzezření, oči zalévají se slzami, z prsou
pak vinou se těžké a hluboké vzdechy
— zkrátka, Ignác jest jiným člověkem.
Sotva se mu rány zahojily, zmizel
z otcovského zámku a v žebráckém

_
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rouše putuje příkrou stezkou na vrch ;
k Matce Boží Montserratské, pevně jsa \
odhodlán býti po celý život obhajcem
u zastančem uraženě cti Ježíšovy a po— *
dati mu zadostiučinění, jež celý svět
naplní obdivem! '

Kdo vysvětlí mi podivnou a zá
hadnou změnu, jakaž se s Ignácem
udála? budeš se snad tázati, milý čte
náři. Ani tak záhadná, ani tajuplná není
věc tato, jak se ti snad zdá. Jest sice
pravda, že Ignác byl před tím jiného
smýšlení, že jeho duch i srdce za jinými
věcmi se nesly, neboť byl rovněž tak
statečný vojín, jako uhlazený kavalír;
byl také, jak se říká,
»muž cti,: ale při tom
nicménějen dosti vlažný
křesťan, t. j. křesťan bez
hrubších sice přestupků
proti přikázaním Božím,
ale při tom o nic lepší,
nežli bývají jiní muži
téhož stavu a povolání.
Příčina toho byla také
ta, již u každého ji
ného vlažného křesťana

nalézámea již už prorok
Jeremiáš naznačil slovy: »Všechna země
pustne a hyne, protože není nikoho, kdo
by v srdci uvažoval.c A totéž bylo i u
Ignáce příčinou dosavadní liknavosti a
netečnosti v zájmech Krista Ježíše. Až
potud příliš zabrán starostmi 0- svět a
omámen vnadami jeho, nenalezl ani času,
ani chuti nebo touhy, aby se také svým
srdcem obíral a nějakou péči mu věnoval.
A proto srdce jeho, ač povahou šlechetné
a milostí křestní posvěcené, pustlo víc a

II“:ii l'
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více, ono vyšší světlo'v něm uhasínalo, '
a ač od Boha a pro Boha stvořeno, bylo
dosud plné světských myšlení a žádostí

. pozemských. Tak“ bylo s Ignácem dosud.
Nyní však na bolestném lůžku byl o
samotě a ten svůdný svět od něho vzdálen.
Čta v »Životě Krista Pána,a četl netoliko

I
I

l'ltl v

očima, nýbrž i duchem, a co četl, uva
žoval pilně srdcem svým. Kdo se však
takovým způsobem pohříží- v život Páně,
tomu se ponenáhlu rozbřeskne nové
světlo v.duši, on pozná teprve Spasitele
z lásky k němu zraněného a usmrceného,
oči se mu otevrou a s neodolatelnou

mocí bude před ním státi pravda, že
není na světě ničeho, co by lásky naší
hodnější bylo nad Krista Ježíše! Kdo by
také mohl rozjímati o životě jeho, bý
nevzplanula duše jeho ohněm lásky k Je
žíši? A obrátíli po té zrak svůj na své

, minulé hříchy, jimiž byl tohoto lásky
nejhodnějšího Syna Božího tolik urážel,

a popatříli pak dále na
nesčíslné hříchy, jimiž i
ostatní lidé ho uráží,
() pak se mu nebudou
zdáti jen maličkostmi
urážky tyto, ale naopak
i nepatrné vzrostou před
jeho očima v děsnou
podobu, tak že mu nelze
jinak, nežli Opravdové
pomýšleti na to, čím a
jak je nahraditi a Spa
sitele za ně odškodniti.

A tímto máš, milý čtenáři, roz
Iuštěnou tuto podivuhodnou a záhadnou
změnu. v životě Ignáciově. Žádášli si
však upřímně, aby i tebe tentýž duch
prodchnul a nadchnul, nuže, čti a roz
jímej také pilně o lásce Božského Srdce
Ježíšova, uvažuj, jaké lásky od nás za—
sluhuje a pak zajisté bude tě to mocně
pobádati, abys mu hleděl nahraditi urážky,
jimiž se jiní lidé proti Božskému Srdci

" ' 1x “iluuij'llllll liitl „gi

why/„JIL V
l „ “ l ,

' jeho provinili.
Jak již podotknuto, byl i Ignác

v letech mladosti leccos provinil proti
tomuto nejsv. Srdci. Ač nikdy nebyl ne—
pravosti oddán, nýbrž, jak životopisec
jeho tvrdí, vždy pamětliv cti a slušnosti,
nepřítel hry a vezdy smířlivý k nepřátelům,

“náležel nicméně do třídy oněch lidí, na
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něž si později Spasitel své služebnici i konal po 7 hodin trvající modlitby své
Markétě Alacoque stěžoval, že za všecku
lásku jeho jen chladností a nevděkem
mu splácejí. Drželť se zásady tehdejšího
světa a jako ostatní vykonávaje nezbytné
povinnosti křesťanské domníval se, že je
všechno v nejlepším pořádku a nestaral
se o věrné plnění vůle Ježíše Krista.

Nyní však nadchnut duchem »na
.hražovatelee snažil se především podati

Božskému Srdci Ježíšovu všemožnou ná
hradu za vlastní hříchy své. O
jaká to asi byla zpověď, kterou Ignác
na hoře Montserratské u kněze Jana
Chanonesa z řádu benediktinů vykonal!
Se vší pilností a svědomitostí napsal si .
hříchy celého života svého, avšak veliká
žalost', která ho při čtení jich pojala a
proudy slzí jež nebyl s to zadržeti, pře
rušily pokaždé vyznání jeho, tak že zpověď
po tři dny trvala!

Avšak s pouhou zpovědí se Ignác
daleko ještě nespokojil, aniž zůstal jen
při pláči a štkaní, nýbrž učinil více!
Asi tři hodiny cesty za poutním místem
Matky Boží Montserratskě leží malý městys
Manresa, a tu v nejbližším okolí v lese
na úpatí pahorku se prostírajícím nalézá
se hluboká, tmavá, příšerná jeskyně, a
tam se odebral Ignác jako »Nahražovatela
Srdce Ježíšova. Chcešli věděti, milý čte
náři, jaké náhrady a jaká odškodnění
zde po celý rok přinášel témuž Srdci,
pak poslyš, co o něm vypravuje dále
životopisec jeho.

Píšet' následovně: »Ignác započal
tím, že se po celý týden při chlebě a
vodě postil, vyjma toliko neděli, kdy
požil trochu vařených zelenin, ale i
k těm přimíchal popela. Bedra svá opásal
řetězem a pod svrchním lněným oděvem
nosil na těle šat žíněný. Třikráte za den
bičoval tělo své a při tom spával krátkou
dobu na tvrdé zemi beze všeho pod
kladu. Každodenně byl přítomen službám
Božím až do konce a mimo to pravidelné

(

kleče. Aby kářal netoliko tělo své, alei
svou samolásku, obcházel, ač syn z rodu
šlechtického z Lojolův, od domu k domu,
ode dveří ke dveřím vyžebrávaje si chléb,
a při tom oblékal na sebe halenu že

: bráckou tak potrhanou a bídnou, že děti
na ulici po něm kamením házely; po
směchem a nadávkami jej provázejíce.
Toto vše byl však jen začátek pokání
jeho.“

Líčení jeho ostatních kajících skutků
promin mi, milý čtenáři; k čemu také
bych ti je zde vypisoval? Nemůžeme
všechno nápodobití, co činili svatí a
v čem bys sv. Ignáce mohl následovati
jakožto »Nahražovatela urážek Božského
Srdce Páně, to, myslím, pochopíš i z toho,
co jsem o něm svrchu pověděl. A proto
o postech jeho & mrtvení budiž na tom
dosti. Urazilli tedy Ignác svého Spasitele
skutečně nějakým těžkým hříchem, pak
se zajisté, jak vidíš, také vynasnažil
pravým pokáním to napraviti.

Ale co činil dále, aby Srdci Ježíšovu
podal náhradu i za svou dřívější ne—
tečnost' a chladnosť k němu!?
Jak zřídka dříve myslí svou dlíval u
Krista Pána, tak zase celé a nerozdílně
srdce své mu nyní věnoval. Za svého
pobytu v Manrese navštívil Ignác toliko
dva domy, a sice nemocnicí, kamž
docházel, aby tu Ježíši Kristu v osobě
neduživců sloužil, a kostel, kde vy
hledával Ježíše samého. A nebylli- ani
tu, ani onde k-nalezení, pak meškal za
jisté ve své sluji v lese, ale i tu vždy
a výhradně jen se svým Ježíšem za
městnán. A jestliže se ti, milý čtenáři,
dostane jednou do rukou odněho se
psaná kniha duchovních cvičení; nebo
budešli jednou sám po několik dní exercitie
konat-i, pak teprve budeš moci učiniti si
pojem o zvláštním obcování Ignáce 5 Je
žíšem, jakéž v oné jeskyni konal. Neníť
ona knížka duchovních cvičení nic jiného,
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nežli krátký a stručný, jim samým se
stavený nástin toho, co v oné jeskyni
u Manresy byl myslil, činil a rozjimal.

Avšak netoliko kJežíši samému za—

hořelo srdce jeho láskou a vroucností,
ale i vše., cokoliv jest s ním ve spojení,
bylo mu vzácné a milé. Z té příčiny
vydal se na cestu do sv. země a putoval,
ačkoli s velikými obtížemi, od místa
k místu, aby zlíbal šlépěje Spasitele
svého, ano ja'I se i nevěřící obraceti na
víru, aby, jestliže“ by tě milosti hoden
byl. i život svůj za Krista obětoval.

Ale to vše zdálo se býti sv. Ignáci
ještě málo. Obávalt' se, že nejsv. Srdce
Mistra svého urážel dříve netoliko hříchy
vlastními, ale i tím, že vlažný život jeho
sloužil jeho bližním méně ku vzdělání,
neli snad k.pohoršení, í pobádala jej
obava tato, by i za tu křivdu podal
svému Spasiteli zadosťučinění.

Již byl několik let meškal mimo
svou otěinu, a proto si umínil navrátiti
se do vlasti ani ne tak proto, aby, jak
mu lékaři radili, své zdraví. tolikerým
strádáním a nadobyčejným mrtvením po
rouchané, trochu posilnil, ale spíše proto,
aby, jak se domníval, škodu na duši
svých bližních spáchanou napravil, aneb
aby alespoň svým příbuzným ukázal,
kterak nyni z milosti Boží pohrdá
marnostmi světa, jež dříve v pošetilosti
své byl také miloval. .

Algnác nebyl člověk, jenž přestává
na pouhých dobrých úmyslech, nýbrž
nemeškal- vykonati, co si byl umínil.
Přišed však do své vlasti, nepřebýval
v zámku otcovském, nýbrž v místní
nemocnici ; ano i lože, jež mu bratr poslal,
vrátil zpět & léhal tak dlouho na holé
zemi, až mu upraveno lože jak ostatních
chuďasů nemocných. Podobně i pokrmy,
jež mu každodenně ze zámku posýlali,
rozdal nemocným, aniž by jich byl jen
okusil, a vyžebrával si svůj chléb jako
dříve dům od domu. Své příbuzné na

vštívil jen jedenkráte, ai tu nemluvil o
ničem jiném, než o tom, jak marné jsou
všechny věci lidské a jak nanejvýš nutno
pečovati o spásu duše své. Objevilli se
někdy na ulici, bylo to jediné, aby dětem
vykládal katechismus, anebo kázal. Při
prvním takovém kázaní na ulici řekl
posluchačům svým, že jediná příčina,
která ho pohnula k nim přijíti, jest touha,
by svědomí své upokojil a jistému člo
věku povinnou náhradu poskytl. Muž pak
ten, kterému slova ta platila, byl mezi
přítomnými & Ignác jej viděl. Ijal se
veřejně před lidmi vyznávati chybu svou
a vypravoval, že jedenkráte v pošetilosti
své vnikl s několika soudruhy do cizí
zahrady, kde ovoce pobrali a i jinou
škodu spáchali. Podezření pak skutku
toho že padlo tehdáž na jistého chudého
muže, který byl skutečně pokutován, do
žaláře uvržen a k náhradě škody od
souzen. »Nechtítedy ví celé shromáždění,a
skončil Ignác, »že nevinnému muži tomu
jako náhradu za utrpenou křivdu a škodu
daruji dva dvory, které mně náleží.<<
Na to zavolal onoho muže jménem a
prosil jej veřejně za odpuštění. Ovšem,
kdo takto káže, 'ten se nemine s vý
sledkem!

Proto netřeba se diviti, když vy
pravuje životopisec o tolikerém obrá
cení hříšníkův, jehož Ignác dosáhl v otčině

' řečmi svými dříve ještě, než byl na kněze

vysvěcen. ]
Avšak netoliko příkladným svým ži—

votem, netoliko horlivým kázaním snažil
se nahražovati Božskému Srdci učiněné

urážky, ale i mnohé jiné činil k cíli
tomu. Tak na př. založil bratrstvo nejsv.
Svátosti oltářní ku podpoře stydlivých
chudých a jako jistinu položil čásť svého
jmění. Dále zavedl v lidu zbožný mrav
modliti se v poledne za ty, kteří se. ve
stavu smrtelného hříchu nalézají; rovněž
obnovil a oživil starobylý obyčej po
večerním klekání vzpomenouti také na
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ubohé duše v. očistci. Rodinu pak bra
trovu zavázal, aby k uctění Spasitele a
dvanácti jeho apoštolů každé neděleš

dvanácti bochniky chleba tolikéž chudých
ve farním kostele podělovala.

(Příště dále.)

Sv. Cyrill i Method a národové slovanští.

mutný obraz nalézáme. u národů

%. Šslovanských: sjednocené nalézáme. je jenom v úctě sv. apoštolů Cyrilla
& Methoda, kdežto ve všem ostatním
příkře proti sobě stojí, obojí sobějedině
pravou víru a přesvědčení těchto sv. apo
štolů přisvojujíce.

O tom ovšem žadné pochybnosti
býti nemůže, že sv. bratří soluňští jsou
apoštoly, dohrodinci a učitelé všech Slo
vanů, jichž působeni ještě nyní ovoce
přináší ajichž památka stále žije. Obrá
cením anebo působením svým na pa
novníka bulharského, pannonského, mo—
ravského a českého a přední jich velmože :

* sv. Cyrill po tom čase, když na Krymupoložili nejlepší základ, aby víra křest'.
se tuto ujala, což jest dějepisné zjištěno.
Ubirajice se za posláním apoštolským ze
své vlasti na Moravu, působili sv. bratří
imezi Srbochorváty a povolání byvše do
Říma nezanedbavali ani při této pouti
sebe menší příležitosti, aby také v zemích
Slovinců nynějších, kudy jim bylo jíti,
světlo pravdy křesťanské rozžehli. Uloživ
pak sv. Method, jak v Boží radě bylo
souzeno, bratra svého k věčnému od
počinku ve středu křest'anstva, bral se
zpět touže cestou jako dříve -a působil
zde po delší dobu v zemi panonské,
ježto do samé říše moravské pro bouři
válečnou vrátiti se nemohl. Konečně

vrátiv se z ciziny s prospěchem staral
se pak z Moravy o rozšíření evangelia
v Slezích, Lužicích i Polsku v poříčí
horní Visly, vnikl, jak někteří vyprávějí,
ido tak zvané červené či haličské Rusi;
takovát' jest tradice, ku které i historické
památky přistupují. Neboť jest jisto, že .“

i mezi Poláky liturgie slovanská své
místo měla, a že _něktvré svatyně svato
klementské na Malé Rusi svůj původ
mají v působeni sv. Mollíoda nebo jeho
učeníkův. 1 mezi Slezany a polabskými
Srby částečně působili, jak pověst i
kříže památné svědčí. Škoda věčná, že
útěchy náboženství křesťanského nedo
stalo se odtud i Ostatním Polabanůml

Přinuceni k víře novými prostředky ne
apoštolskými, brzy též o řeč svou přišli
a pak i v protestantský blud upadli a
tím opět od církve odpadli tak snadno,
jak neradi &neupřímně k ní přistoupili.
.lest i pověsf, že v kyjevské Rusi působil

a nejjižnější Rusi mezi Chazary křest-an—
ství hlásal. Praví se, že.v Kyjevě mají
na důkaz toho i vzácný ostatek těla
sv. Klementa, hlavu téhož světce. Buďsi,
co pověst“ pravi o ruské zemi, pravdou
čili nic,1) sv. bratří jsou 'přes to apoštoly
a patrony i Rusů, neboť tito přijali
liturgické knihy, jak je sv. Cyrill a Method
sestavil. Podobně Srbové i Bulhaři při—
jali tytéž knihy od učeníků sv. Methoda.
Přivedše sv. bratří Slovany ku křesťan
ství, i národnost" a řečjejich před zhoubou
zachranili. Proto právem ctěni jsou od
všech Slovanů ve všech zemích po všechen
čas jako apoštolé všeslovanští. l 11nej
západnějších Slovanů v zemích alpských
a českých jsou uctíváni i byli. Pokud
literátské spolky kostelní byly, zpívaly
se obecně i v Čechách .písně sv. bratřím

1) Sv. Otec Lev XIII. výslovně v encyklice
„Grande munus“ praví, že byli svatí apoštolé
v Kyjevě. Poznámka redakce.



na počest. ] ve sv.-Václavském kancionálu 1,nejsou obývány naskrze Slovany, světil
nalezneš písně ke sv. bratřím. l v těch ' se ode dávná svátek sv. apoštolů Cyrilla
rakouských diecésích, kam někdy sahalo '- i Methoda dle propria svatých, dříve
působení sv. bratří, kteréž však nyní , ještě než ustanoven- svátek týchž pro
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celý svět katolický. Tak bylo v diecésích — Památky přímého nebo prostředečního
uherských (Temešvár, Ostřihom, Kašov, (nepřímého) působení sv. apoštolů slo
Stoliční Bělehrad, Vacov), v diecési vanských nalézáme ve všech národech
vídeňské i linecké, v_ arcidiecési solno- slovanských, ať již jsou katoličtí nebo
hradské, v diecési brixenské a tridentské. | s Římem nesjednocení. Liturgie slovanská
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jest nejpřednější touto památkou. V Če- !
chách přestala býti dosti brzy všeobecnou,
jsouc vždy více omezována na jednotlivá
místa, jako byla Budeč, Vyšehrad, klášter
sázavský. tak že Řehoř Vll. snahu krále
Vratislava l. o zavedení její po celé zemi
nazvali mohl »pošetilostí marnou.<< Déle ;
liturgie slovanská trvala v Uhrách, na
Rusi pak a Jihoslovansku zapustila ko
řeny a došla r. 1256. od lnnocence lV.
svého stvrzení. Ač u nás nyní jako u
východních Slovanů liturgie tato netrvá,
přece mame po ní vzácné památky v písní

5 jedním umění

»Hospodine, pomiluj ny,<< která zpívala 
se dříve jako část mešních Zpěvů; dává ;
nám v malém nahlédnouti do velebné

říše tonů klassického zpěvu řeckého. Dle
znatele výtečného činí tato píseň dojem,
jakoby u velebném zanícení a hlubokém _
ponížení zněly hlasy zástupů, kteří tady Í
z temností rukou svých k Hospodinu .
nejvyššímu zpívají a v jednotě písně té
jednotnou a jedinou prosbu svou za
smilování vylěvají. Nemenší památkou
liturgie řeckoslovanské u nás jest svěcení
vody před sv. třemi krály, kterýžto ritus
do nedávna nemalo s řeckým srovnati

škerému u Slovanův a uvedli jich mezi
národy vzdělané. Působení sv. Cyrilla a
Methoda mělo vliv i na výtvarné umění
mezi Slovany, jakož vůbec předpokládatí
se může o křest. náboženství vůbec, že
všechen život proměňuje.

V našich krajích byla pak působnost:
sv. bratří ajich učeníků, pokud tu liturgie
slovanská vůbec trvala, zdrojem aspon

staročeskí'ho. Kvetoucí

umění, pěstované za dob slov. liturgie,
dalo podnět zejména v stavitelství k vývoji
zvláštního českého rázu. Nejstarší pa
mátky stavitelského umění v Čechách,
románské kaple, činí v půdorysu a j.
dojem vlivu slohu byzantského. Podobně
staročeské malířství v mnohém z umění

řeckého přijalo. Takový ráz mají ně
které obrazy Panny Marie, hlavně Staro—

boleslavské, který přímo za dar sv. apo
štolů se pokládá. Klášteru gotvickěmu

' v Rakousích od krále Vratislava r. 1081.

se dal. Kromě toho mají Slované skoro ;
jednotné své náboženské názvosloví též i
od sv. bratří. Obohativše řeč novými

pojmy přinesli Slovanům i příhodné písmo
pro hlásky slovanské řeči—kyrillici, —
která ovšem u nás vlivem západu se
neujala, jako u Rusův a Jihoslovanů.
V řeči všem Slovanům velmi blízké a

tedy lehce srozumitelné přeložili z řečtiny
ihlavní části písem svatých. Překlad ten
byl základem nejstarších překladů slo
vanských, jak z přirovnání nejstarších
památek
předpokládati se může. Svatí věrozvěsti
slovanští sestavili též na základě řecké

bohoslužby i liturgické knihy slovanské,
které dvakráte v Římě (r. 868. a 880.)
autoritou papežskou potvrzeny byly.
Tímto položili základ písemnictví ve

staroslovanského písemnictví '

darovaný obraz Panny Marie jest prý
též dílo řecké, až ku podivu prý krásně
provedený. Podobný ráz maji malování .
v iniciálkách legendy sv. Václava r. 1066.
pro českou kněžnu Emmu psané. Pa
mátnými jsou i mnohé obrazy se staro
slovanskými nápisy v Římě chované,
které dobám SV. apoštolů velmi blízké
jsou nebo přímo z dob sv. bratří po
cházejí; Jsou to hlavně obrazy Krista
Pána, jeden v chrámu sv. Sylvestra,
druhý ve Vatikáně. Památka o působení
sv. bratří soluňských žije posud v kaplách
svatoklementských zvláště v Čechách,
v kazatelnách, studánkách a křížích
zvláště na Moravě, o nichž koluje pověst,
že zdob těch pocházejí. Působení sv.
apoštolů přineslo pak u těch Slovanů,
kde sami přímo působili, nejlepších pa—
mátek a plodů, které podnes trvají;
Slované od samých sv. apoštolů na víru
křesťanskou obrácení zůstali podnes věrni
Kristu i Římu. Ve víře sv. zanechali nám

tito apoštolové nejlepší zajisté památku.
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Avšak Slované východní drží se
houževnatě víry rozkolnícké & považují
ji za nezbytnou pro svůj národní cha
rakter, na tom stojíce, že oni mají víru

archátu římského. V mládí zvláště Kon

stantin učil se spisům sv. Otců, jako
Řehoře, kteří pro primát římský svědčí.
Svatí bratří, do Cařihradu přišedše, ne
schvalovali roztržky, kterou patriarcha

,'
D

a přesvědčení sv. apoštolů slovanských.
— 'A přece byli s_vatí bratří pravověrní
údově církve římské. Pocházeli z pravo
věrné Soluně, kteráž hleděla do patri—
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cařihradský mezi církve východní a za—
padní“ vnáňel. Svatý Cyrill byl žákem
Photiovým, ale vystoupil proti němu,
když bludné učil o duši lidské. Sv. Cyrill
byl vysvěcen na kněze od pravověrného



20.5

patriarchy Ignatia, podobně Method vyš
šího svěcení dosáhl mezi mnichy olymp
skými, kteříž stáli k patriarchu lgnatiu.
Bouří Photiovských vzdáleni byli jednak
v samotě klášterní, jednak mezi vzdále
nými Chazary na _misii meškajice, u
nichž nalezli i ostatky sv. Klementa. Od
počátku svého působení veřejně uctíva—
jíce ostatky sv. Klementa, třetího papeže
po sv. Petru, ctili i nástupce jeho. Pů
sobili v jednotě se stolici Petrovou. Na
řknuti z bludů v Římě ihned se tam

vydali, naskrze se očistili, za pravověrné
prohlášení a biskupy vysvěceni. Po _ůmrti
sv. Cyrilla poslal papež druhého bratra
na Moravu zpět a doporučil jej mo
ravskému a pannonskému knížeti, ano
i německému císaři. Pronásledovaný,
tyrany rovnoapoštolský biskup měl v pa
pežich své ochránce. Osočován u nich,
dostavil se ochotně do Říma, uznán byv za
spravedlivého, došel ještě vyššíhodnosli,
totiž arcibiskupské. Z celého života slo
vanských apoštolů, ze svědectví samých
papežů jisto jest, že svatí bratří uzná
vali primát i víru církve římské. Svatí
bratří přijavše v Římě svěcení biskup
ského, zůstali v pravdě věrni přísaze
své: věř-ití, co církev římská učí; toho
zárukou jest nám jejich sv. charakter.
Bez ustání až do konce byl sv. Method
osočován; hlavnim původem však těchto
strasti apoštolských nebyl nikdo jiný,
než mrzký suffragán, jehož konec žití
právě tak neslavný, jako sv. trpítele
Methoda skonáni bylo apoštolské. % po
sledních lží se očistiti nemohl již mrtvý
jazyk apoštolský. Avšak úplně hodno
věrně prameny ani stínu bludu sv. apo
štolům nepříříkají a nepřipouštějí. Chválu
a svat0st jejich hlásá střed jednoty cír
kevní stále, ale zvláště nyní jak apo
štoly všeslovanské je ctí.

ano i bludům cizím podlehli. Jsou to:
Bulhaři, Srbové, hlavně pak Rusové.
Pravoslavní tito křesťané mají zvláštní
"liturgiia celý ritus, vlastní umění, zvláštní
chrámy. Rím tyto zvláštnosti nezavrhuje.
Jinak křti,jínak biřm'ují,přijímají pod obojí,
užívají v liturgii chleba kvašeného. Jsou
to formy, proti kterým církev katolická
ničeho nemá, jestliže též pravoslavní
uznají, že'i formy církve katolické opráv
něny jsou, zakládajice se na neméně
nepochybné a “dávné tradici. Ano církev
katolická trpí i manželstvíu kněží pra
voslavných, jen kdyby' za cenu té velké
oběti získati mohla duše v rozkolu tkvě

jící. Co však propast“ činí mezi církví
západní a pravoslavnou, patero jest článků.
Církev pravoslavná neuznává popřednictvi
římského biskupa, zavrhuje přídavek
symbolu »i Syna,<< že Duch sv. od Otce
i Syna vychazi, nechce znáti očistce,
učí také nejnověji, že bl. Panna Maria
nebyla v životě sv. Anny bez poskvrny
hříchu prvotního počata, stojí též na
tom, že konsekrace při mši sv. se neděje
při slovech: Totoíťjest atd., nýbrž.při
tak zvané epiklesi. Zdá se, že “by však
těchto patero článků nebylo hlavni při
činou odporu proti církvi západní. Lid
prostý jest takořka pravověrný. Jen kdyby
bohoslovci jejich chtěli býti důslednými.
Úcta sv. Cyrilla a Methoda mohla by
vrátiti všecky nesjednocené do lůna církve
pravé. Majít' v rukou knihy liturgické,
za které díky povinni jsou hlavně sv.
bratřím soluňským. Vážisí pravoslavní
sveho ritu vysoce, svatým ho zovou,

ale ten mohou a smějí podržeti i tehdy,
když by se s katolickou církví sjednotili.
Avšak právě týž ritus a liturgie napomína
je vážně, by se vrátili do onoho věku
a stavu, ve“kterém byli, když tato liturgie
u nich byla zavedena. V knihách litur

Avšak ze 95 milionů Slovanů jest ; gických uložena jest přesná víra katolická.
víry sv. bratři jen jedna třetina, ostatni i Pravoslavní popírají primát — a liturgie
odtržení jsou od středu církve Kristovy, jejich zove sv. Petra : skalou, svrchovaným



základem apoštolů, zdrojem pravé víry
atd., nechtějí znáti očistce — ale modlí
se za věrné zemřelé, kteří na zemi se
nedokáli. P. Maria není prý bez poskvrny

gické dávají svědectví, že jest neposkvr
něna, přeneposkvrněna, všecka neb zcela
neposkvrněna. jediná čistá, jediná neporu
šena atd., &lid neméně P. Marii nade všecko
cti a o ní katolicky věří. Lid nekladl by
odporu, kdyby zášť se nerozpalovala od
kněžstva bez uvážení na církev a víru

katolickou, mezi ním. Ale zdá se, že by
i to vše zmohla úcta sv. apoštolův a

vážnost církve katolické, kdyby nebylo ,
zde toho největšího odporu, ——aten
jest —- odpor moci světské. Nežádají
katolíci, by propagandu katolickou pod
porovali pravoslavní v zemi své, přejí
sobě jen té svobody katolíci tamější,
jaké požívají pravoslavní v Rakousku,
(o kterémž zprávu v loni podal vrchní
prokurátor sv. synodu caru ruskému,
že jest tu pravoslaví jenom trpěno-a
přestupování k církvi pravoslavné velice
řídké, poněvadž prý se tomu činí největší
překážky, zvláště mezi haličsko-ruskými
unitáři vzmáhá se (prý) vždy více pro
paganda katolickál) a budou katoličtí
poddaní upokojeni. .Ano i v zemích tu
reckých namnoze katolíkům .lépe se vede,

hříchu prvotního počatá, ale knihy litur- ;

než mezi sourozenci jejich pravoslavnými.
Nebot' v říši pravoslavné pravoslaví státní
vírOu jest (což ovšem dobré jest v zá
sadě, žei stát náboženství míti má),
avšak katolická církev jest často po—
tlačována prostředky až nclidskými. Než
pochybno přece, zda prospívá církvi ruské
světská vláda, a naopak zda církev vý
chodní, jakž nyní jest slabá, odvislá,
která po sedm století mlčí a nemůže
všeobecný sněm svolali, prospěti může
státu, společnosti, kněžstvo, jednotlivým
třídám, ba jen jednotlivci. Nikomu bo—
hužel nemůže byti pramenem života a
zástavou jednoty. Kněžstvo nevzdělané
a ještě více neustále s bídou hmotnou
zápasící, nemůže ani z vysýchajícího
pramene víry pravoslavné oživiti, občer
stviti lid nevzdělaný a zanedbaný, ne
může ani působiti na rozervané poměry
společenské v městech. Kéž tedy touží
připojili se pravoslavní Slované ku středu
církevní jednoty. jako jimi vysoce uctívání
sv. bratří solunští této církevní jednoty
velmi pilni byli. Kéž necení díla svatých
těchto jedině, než i ducha a přesvědčení
jejich a připojí se ke skále církve, z níž
prýští se pramen života a síly. Jednota
ta zdá se byti lidem nyní nemožná, ale
u Boha vše možno!

F. Novodvm'ský.

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vim.D7-boh1av.)' \

Chrám Matky Boží za Tiberou.
(Část: další.)

W „luvil o božské Matičce, 0 pro

? tg %% roctvích Starého Zákona, které
mm se na její život vztahovaly. Celá

postava kazatelova, z níž síla a mužné
staří sálaly, vřelá, nadšená řeč, plná
vnitřního přesvědčení, pak posvátná bázeň
a vroucí láska, kterou posluchači slova
papežova sledovali, mocně na Achilla

působily. Cítil, že se nalézá ve společ
nosti, jež pevnou myslí, touže věrou a
bohoslužbou a spojenými silami směřuje
kjednomu cili. Věru, nemohl se "ubránili
podivu, když zaslechl, jak jednotlivé
události ze života Ježíšova a sv. Matky
jeho 5 dokonalou podrobností byly před—
pověděny od mužů, kteří žili mnoho
století před narozením Messiášovým.
Pomalu chápal božskou přirozenost Je
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žíšovu, a obdivoval se vznešenosti Marie
Panny.

Často slýchal o Spasiteli křesťanském.
Bolelo ho, že si druhové jeho tropili
žerty z Ukřižovaného a zjeho učeníkův. ;

|

vznešeného domu, sem do této podzemní
' jeskyně? Jak to mohlo býti, aby dcera

Ale jak žasl nyni. když stanula před
očima jeho velebnost' Marie, Matky
Spasitele, která pí-elrpěla tak hrozný žal
& která byla hotova stale z lásky kn
svému synu přinésti největší a nejho
lestnější obět'. 'I'o se mu zdalo nadpři
rozeným hrdinstvím, že stála u kříže
syna sveho, že viděla jeho bol, slyšela
hanu a potupu nepřátel a 5 místa svého
se nevzdalila, aby aspoň syn její měl
jednu věrnou duši, která by hlásala ne
vinnu jeho i před zrakoma katanův.
Marně vzpomínal si v duchu na nějaké
jméno řecké nebo římské matky, která
by se mohla porovnati svou obětovnou
mysli s touto Židovskou pannou.

Ač slova kazatelova mluvila do—

jemně k srdci jeho, přece ostala jakási
pochyba o duši jeho, jíž si navykl ve
filosofických studiích. proti tomuto učení.

l

\

Jeho rozum nemohl to pochopiti, ani :
proniknouti. On sice cítil se býti při
poután kouzelnou mocí ku křesťanské
praně, ale chladný rozum ho pudil od ;

“ mnohé až k slzam, opustil kazatelnu.ní dale. Tak mu povstal v nitru boj,
který ho naplňovat nepokojem. Kazani
zdálo se mu býti těžké. nepochopitelné.
Konečně pozornost jeho obratila se více
k okolí, než ku kazatelí.

Především zaujali pozornost“ jeho
dva muži, jichž brunatna pleti a štíhlé
hubené tělo hlásaly, že jsou to cizinci.
Místa, jež zaujímali, dělila je od ostat
ního lidu. Tím byli jaksi vyznamenání.
Oni sami sledovali

s celou duší. Jasný, spokojený odlesk jich
tváří dosvědčoval, že s kazatelem jsou
jedné myslenky. Mezí ostatními poslu
chači viděl mnohé známé postavy, kteréž
by byl nehledal nikdy v podzemním
kostele křesťanském.

slova kazatelo va ;

Zvláště divil se, když uzřel desíti
letou Cecílií, která stála vedle paní zá
vojem zastřené. Měla ruce zbožně sepjaté
a s nevinnou prostotou patřila biskupovi
do obličeje. Jak přišla sem dcera z tak

muže. který považoval pohanství za
základ rodinné slávy, objevila se po—
jednou ve shromáždění křesťanů? Ještě
před několika dny byl na hostině
v jeho domě a slyšel, jak velebil hostitel
zbožnost“ předků svých, jmenovitě Cecilia
Metella. který jako pontifex maximus 1)
palladium2) z hořícího chrámu vestalek
vynesl a protože ztratil při tom obličej,
dostalo se mu té pocty, že se směl do
senátu voziti.

'.l'ento čin chválil otec Cecíliin více
než vítězství u Panorma, kteréhož dobyl
tentýž předek nad Kartagiňany. Ale teď,
dcera jeho mezi lidmi, které považoval
on za nepřátely římského náboženství!
Dcera tak vznešeného domu, jehož paní
byly vždy ozdobou senátorův — modlila
se nyní ve směsici lidí, jichž většina
náležela nízké třídě římské!

To bylo Achillovi velkým tajemstvím.
Kallíxt, jehož nadšena řeč pohnula

Tu předstoupil diakon a vyzval všechny
katechumeny, aby se vzdálili.

Achilles jsa pamětliv napomenutí
přítelova, přidružil se k odcházejícím.
Dva světlonoši je vedli. Brzy byli pod
širým nebem. Právě uplynula půlnoc.
Achilles provázen jsa jedním katechu
menem, kráčel přes most tiberský ku
svému domovu. Jakmile se ocitl ve svém

příbytku, uvažoval o událostech dnešního
' dne.

Druhého dne, dříve než ještě byl

1) Nejvyšší kněz pohanský.
2) Palladium byla dřevěná socha bohyně

; Minorvy (Pallas Athena u _Řeků). Pokládána byla
za rukojmí trvání blahobytu 8 pokoje.



čas k návštěvám, byl u Metilia. a beze
všech okolků ptal se ho, jak mohla Cecilie '

„...
prijiti do shromáždění křesťanů, když
její otec jest rozhodným odpůrcem uo
veho náboženství.

»'|'eta její Porcia,- odvětil Metilius,
»dala jí první základ v křesťanství &
přičiněním její navštěvuje nasi
službu, jak ji toho poměry dovolují.
Často musí zůstati doma, což pokládá
za neštěstí, že nemůže býti přítomna
svaté Oběll.<

»A nebojíte se hněvu tohoto moc
ného patricia, když se doví, že jeho
dcera ma účastenství vevaší bohoslužbě ?a

»Proč bychom se báli? Vytrpěli
jsme s veselou myslí již více natisků.
Cecilie jedna dle rozumu a dle božského
zakona.

spíše, protože otec její sam není zcela
spokojen s poměry nynějšími.
na úpadek státu a náboženství a na
Sýřany žehrá.c

»Rci mi, Metilie, kdo byli ti dva
muži, kteří stáli blízko oltáře?<

»Byli to biskupové. Jeden z Egypta
a druhý z Afriky. Přišli sem, aby se
dotazovali. kdy se mají slaviti velikonoce
ajak si mají počínati proti novýmsektam
náboženskýin.x

»Což to nemohou sami rozsouditi?

Vždyť jsi pravil, že jsou _to biskupové,
a ti mají tutéž moc jako biskup římským

»Ano, jsou sice biskupy, ale Kalixt
je také nástupce Petrův, a jako tento
předsedal v apoštolském shromáždění,
ano často i sám rozhodoval () zaleži

tostech, které se celé církve týkaly, při—
náleží i jeho nástupci tato přednosta

()na se nemusí bati, a to tím

boho- „

! čeje Metiliova, jakoby chtěl

ličných provincií osobně nebo písemně
na římského biskupa se obracejí, aby se
jim dostalo rady a poučení v důležitých
otázkách. To jest také pevnou záštitou
církevní jednoty, když poslouchají všichni
jedné viditelné hlavy.<<

»'|'ato jednota musí býti veru mocná
Proč tedy snašíte pronásledování, proč'
se nedomaháte čestného postavení ve
státéfh

»My se podrobnjeme božské pro
zřetelnosti. Tak doufáme, že stálou trpě
livostí hodnějšími jsouce, staneme se
konečně vítězi.<

Achilles zahleděl se pevně do obli
vypátrati.

zdali jeho slova jsou výrazem vnitřního
přesvědčení Avšak v krásném a jasném

tato moc. Biskup'pečuje o věřící ve své '
diecěsi, ale biskup římský.ma dle rozkazu
Ježíšova dozor nad celou zemi. On roz

hoduje o věcech, které se týkají celé
církve. Jemu jsou věřící celé země úctou
a poslušnosti povinni. _Proěež jest to

_chvalitebný způsob, že biskupové roz- :
Škola B. S. P. 1889

oku mluvčího a vjcho upřímném obličeji
5 nebylo stopy přetvařky.

Naříká ' Achilles si umínil, že se o tomto
předmětu rozhovoří šíře s představenými
křesťanské obce. Rozloučil se od svého

přítele způsobem velmi srdečným.
Po uplynutí jednoho roku

svatý křest. _
.liž často zaklepal nesměle u před

stavených církve, aby zvěděl jejich po
litické smýšlení. Ale obdržel vždy za
odpověď, že se musí s odevzdaností
čekati. dokud Pán církev svou neosvobodí.

přúal

Po křtu sv. zdvojil své úsilí. .liž se

domníval, že je blízek svého cíle, po
něvadž jako spoluud církve nesl ne
bezpečí,. kteréž ji potkávala. Ale klamal
se. Presbyter církve napomenul ho jménem
Kalixta, by zanechal svých rejdů. jinak
že se užije“ církevních trestů proti němu.
'.l'o horkokrevného Achilla—scliladím. 'I'ed'
poznával. že měl Sestius pravdu. llpadal
skoro v zoufalství, vida poslední naději,
aby vlast" byla spasena, hynouti.

Kněz ho soucitně pozoroval. Upozor—
ňoval ho přátelskými slovy, že církev,
kterou Bůh založil a rozšířil, zajisté také
mocí Boží jednou bude osvobozena.

14
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»Jsme císaři poddání a jej musíme
dle rozkazu apoštolů poslouchati i když '
nás pronásleduje a nenávidí. Bůh však
sčítá slzy nevinných, jež se zalesknou
v koruně odplaty jako perly nejdražší. *
Co se stalo ztěch, kteří nenáviděli dříve Í
církev Boží? Hromádka p0pela; nebo %
pomník hlásá o nich, že jednou byli. ř
Církev však se mocně povznesla a plna
mladistvé síly pracuje na spáse všech
národů. Ty strasti, jež nás nyní tísní,
zajdou. Ale církev jako mocný vítěz_
zůstane na věky! Pročež odevzdej se do 1
vůle Boží. Bude tak pro tebe lépe, než
kdybys své vlastní vůle následoval.<

Achilles, který si oblíbil křesťanské
učení a Ukřižovaného opravdu srdečně
miloval, byl pohnut slovy duchovního a
láskou, jež z nich vyznívala. Poněkud
se upokojil. Ale myšlenka, že vše, ano
i otroctví křest'ané návidí, stanula časem
před duchem jeho a sváděla ho ke trud
nosti. Konečně očekával s trpělivostí
budoucí spásu. /

Mezitím Heliogabal páchal zlořády
dále, aniž dbal napomenutí své matky
a své babičky. O vládu se zcela nestaral,
za to žil v paláci jedině svým choutkám.
Nespokojenost v lidu rostla vždy více.
1 legie začaly reptati. Moesa poznávala,
že národ a legie nemíní již déle šílence
poslouchati. Přinutila Heliogabala, by si
vzal za spoluvladaře svého strýce Alexiana.
Tento spoluvládce ujal se záležitostí stát
ních s velikou horlivostí a vedl spořádaný

život. To mu způsobilo nedůvěru Helio
gabalovu. Myslil, že ho chce snad trůnu
i života zbaviti. Chtěl ho tedy odstraniti.
Avšak Alexianus vyhnul se vždy nebezpečí.

Nyní ho měl senat sesaditi. Ale jak—
mile tento rozkaz císařův se roznesl,
zvedly se legie, vytáhly před císařský
palác, vrhly se na něho a — císař měl
co děkovati slzám a prOSbám, že života
svého nepozbyl.

Alexianus byl od vojínů zvolen po—
znovu za cesara.

Následujícího roku byl opět Řím
poděšen zprávou, že Alexianus byl úkladně
zavražděn. 'IÍeď však byla trpělivostí pre
torianů vyčerpána. Vytahlí opět předpalác.
Přinutili císaře, že musil uvésti svého
strýce k ním do ležení. Julie Soemis,
jež spolu Šla, leknutím div duši nevy
pustila, slyšíc pohanu syna svého a chválu
Alexianovu. Tato žena věděla, že jen
smělé jednání může napraviti, co po
kazila lehkomyslnost'. Pročež šeptala synu '
svému:

».lednej nyní jako císař & potrestej
zbojníky, kteří tupí tvou osobu.<<

Heliogabal poručil liktorům, aby jali
některé křiklouny a hned usmrtili.

Vzpoura pojednou utichla. Vojáci
nikdy neviděli císaře takto vystoupiti.
Zástupy mlčely. Liktoři již odváděli oběti
stranou. V tom ozval se z davu hlas:

»Osvobod'te je! Pryč s tyranem !.
Heliogabal se zděsil.
Do vojska vlétl blesk pomsty. Vrhli

se na-liktory. Srazili je k zemi.'Celé
ležení zavznívalo pokřikem pomsty.

Julie data se na útěk. Ale byla od
rozvášnělých vojínů s vozu svržena a
bez milosti usmrcena. Heliogabal svou
matku zbaběle opustil. Hledal spásu svou
kdesi vkoutě lázeňského domu. Tam se

ukryl. Hlasy jej slidící rvaly mu nesmírnou
úzkostí srdce. Mohl ze řádění a z hněv

něho pokřiku jich poznati, že závisí život
jeho pouze na skrýší, v níž se tajil. Již,
již se blížili pronásledovatelé, již za
znívaly kročeje jejich po dlouhých
chodbách. Zbabělec umíral st'rachem.

V tom ho zahlédlo bystré oko centuriovo.
Na jeho volání příkvačili vojáci a —
Heliogabal klesl četnými ranami zbodán
k zemi.

Tak zahynul druhdy ,zbožňovaný
jinoch. Stalo se to dne 10. března 222.

(Příště dále.)_



Třetí řád premonstrátský.
(Část: další.)

Právní základ. třetího řádu sv. Norberta.
Jakož bylo již naznačeno, jest zakladem tohoto zřízení církevního v nynější

jeho podobě papežská listina vydaná dne 22. května 1. P. 1751. od sv. ()tce

Benedikta XIV., kterouž pro velikou její důležitost? podáváme tuto v původním
znění latinském i zároveň v překladu českém.

Benedictus PP. Xlll.

Ad futuram rei memoriam.
Exponinobis nuper fecit dilectus

íilius Josephus Silbermann, canonicus
regularis expresse professus, ac abhas
monasterii s. Salvatoris in Bavaria, or
dinis praémonstratensis, nec non visitator
generalis ejusdem ordinis in Bavariac,
'I'yrolis et Palatinatus ditionibus, quod
s. Norbertus, archiepiscopus magdebur
gensis, dieli ordinis parens, postquam
anno 1120. memoratum ordinem institu
erat fundaveratque, ad petitionem aliorum
plurimorum saecularium, alium '.l'ertium
ordinem nuncupatum pro viventibus in
saeculo etiam erexit et instituit; quem
plurimi, praesertim nobilissimi Galliae ac
Brabantiae, nec non (iermaniae et Hispa
niarum ditionum mox amplexati t'uerunt,
ac fratres dicti Tertii ordinis praemon
stratensis nuncupantur; dui scapulare
candidnm sub propriis vestibus saecula
ribus gerunt, certas quotidie orant preces
et prolixiora jejunia, nempe per totum
Adventum et singulis feriis sextis per
annum observant, ac dictus Tertius Ordo
„in aliquibus Bavariae partibus adhuc
servatur. Quia tamen rigor jejunii pluri
mos absterret, provincia vero bavarica
dicti ordinis ad majorem vitae perf'ecti
onem et animal-um salutem dictum Ter—
tium ordinem evehere intendit, idcirco
antiquas regulas quoad jejunium mitigavit;
e contra autem cum licentia et confirma
.tione dilecti filii moderniabbatis generalis
totius ordinis praemonstratensis hujus—
modi (qui vigore statutorum ejusdem
ordinis, autoritate apostolica conflrma
torum. potest saeculares in fratres et
sorores SUscipere ac illos et illas sacri
íiciorum, orationum et aliorum 'spiritu
alium bonorum operum, quae per Dei
gratiam in ordine praedicto Íiunt, tam
in vita, quam in morte participes facere)

Benedikt papež XIV.
Pro budoucí paměť.

Náš milený syn Josef Silbermann,
řeholní kanovník slavných slibů řádOvých
a opat kláštera nejsv. Vykupitele v Ba
vořích, řádu premonstr., spolu vrchní do
hlížitel téhož řádu v zemi bavorské,
tyrolské a l'alcké: dal nám před nedávnem
podali zprávu, že sv. Norbert, arcibiskup
děvínský a původce jmenovaného řádu,
když 1. 1120. onen řád zřídil a založil,
k žádosti mnoha jiných osob ve světě
žijících, vyzdvihla zařídil ještě jiný tak
zvaný třetí řád pro osoby neřeholní.
Do kteréhožto řádu záhy vstoupili četní
věřící, a to především osoby vznešené
v říších Francii a_Brabantsku, jakoži
v Německu a ve Spanelích; a tito na
zývají se bratřími onoho třetího řadu
premonstrátského. Nosí pak osoby tyto
bílý škapulíř pod svým oděvem světským
a modlí se každodenně jistě modlitby a
také zachovávají hojnější posty, totiž po
celý advent a na každý pátek v roce:
tento pak třetí řád posud se udržuje v ně
kterých krajinách bavorských. Ježto však
přísné posty odstrašují mnohé věřící,
kdežto bavorský okres řádu premon
strátského zamýšlí povznésti onen třetí
'řád ku větší dokonalosti života i k du
chóvnímu blahu věřících: protož zmírnili
představení jeho starodávná pravidla ve
příčině postu; za to však nová pravidla,
upravená pro onen třetí řád, připojili
k předpisům dřívějším. vyžádavše si
k tomu dovolení a potvrzení našeho mi
leného syna, nynějšího generálního opata
veškerého tohoto řádu premonstrátského
(kterýžto představený na základě stanov
téhož řádu, stvrzených pravomocí papež—
skou, může přijímati osoby ve světě žijící
za bratry a sestry a činiti je jak v životě
tak i ve smrti ííčastnými všech obětí mše
svaté, n'iodliteb i jiných dobrých skutků
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novas regulas pro Tertio ordine hujusmndi duchovních, které z milosti Boží se konají
accomodatas, antiquis addidit et prae- v uvedeném řádě); i pi-edepsali jsme
scripsit, tenoris, qui sequitur, videlicet: tudíž řeholi znění následujícího, totiž:

Regulae sacri Tertii ordinis praemonstratensis S. Patris Norberti.

Quoniam tinis hujus sacri 'l'ertii ordinis primarius est, ut fratres et sorores
s. Patriarchae nostri virtutes aemulentur:

]. Cultum sanctissimi altaris Sacramenti, et beatissimac Virginis Mariae,
de cujus benignitate candidam sui ordinis vestem accipere mel—uit,omni studio
t'oveant et. quantum in ipsis erit, promoveant.

Il. A collocutionibus, quibus eos interesse contigerit, detractiones, turpiloquia
et blasphemias avertere et abigere satagant.

Ill. Pacem inter inimicos instaurare adnitantur, et in condonandis oft'ensis
sese facilcs semper et promptos exhiheant.

IV. Inhonesta convivia, comoediae obscoenae et scandalosae saltationes
stricte eis ínhibeantur. ,

V. Peccata sua sacramentaliter contiteri et sanctissimum Eucharistiac
sacramentum devote snscipere teneantur, septies saltem nnoquoqne anno: scilicet
in festis Nativitatis et Resurrectionis Dominicae, ?Pentecostes, Omnium Sanctorum,
Assumptionis et Nativitatis Beatae Virginis Mariae, ac sancti .loannis Baptistae.
Ut autem ad uberrimos illos gratiae fontes saepius accedant. sacer Ordo et
ardenter exoptat et enixe eos hcrtatur.

Vl. Singulís diebus dominicis et festivis per quai-tam horac partem
meditationi, vel libri cujusdam spiritualis ]ectioni incumbant.

Vlt. Pro Matutinis et Laudibus quotidie persolvant semel symbolum
apostoiicum et quindecies orationem dominicam et salutationem angclicam, toties
addendo: »Laudetur sacrosanctum altaršs Sacramentum et immaculata Conceptio
Mariaex Pro qualihet hora, nempe Prima? Tertia, Sexta, Nona: septem orationes
dominicas et salutationes angelicas, cuique addendo: »Laudeturc etc. Pro Vesperis
dundecim Orationes dominicas et salutationes angelicas, unicuique item addendo:
»Laudetura etc. Denique pro Completorio septem orationes dominicas et salutationes
angelirfas, cuique pariler addendo: »Laudeturc etc. et superaddito uno symbolo
apostelico. Quod si vero aliqui confratres vel sorores adeo jam essent aliis consuetis
precibus onen-ati,vel plurihus negotiis vel laboribus impediti, ut commode supradictas
preces dicere non possent, hoc casu poterunt abhates cum similihus dispensare,
ut loco dictarum et. praescriptarum precum hos actus virtutum devote exerceant,
nempe: pro matutinis bonam intentionem Deo per omnia placendi. Pro Prima:
fidem,spem et charitatem. Pro Tertia: dolorem de peccatis cum proposito emendationis.
Pro Sexta: Laudem et adm—ationemsanctissimi altaris Sacramenti. Pro Nona:
resignationem in divinam voluntatem. Pro Vesperis: amorem proximi etcondonationem
illatarum injuriarum ac benevolentiae erga inimicos. Pro Completorio: gratiarum
actionem pro divinis beneficiis atque humilitatis: addendo semper in fine cujusvis
virtutis: »Laudetur Sanctissimum altaris Sacramentum ct immaculata Conceptio
Mariae.c .

VIII. Praeter jejunia et abstinentias ex praecepLo—Ecclesiae aervanda,
singuiis feriis sextis in memoriam passionis dominicae jejunare teneantur; quai-tis
autem feriis per Adventum, Septuagesimam et Sexagesimam a carnihus abstinere;
ita tamen, ut hujusmodi abstinentias meditatione vel sacra lectione per quadrantem
duraturis valeanL compensare.

IX. Scapulare ordinis candidum ab abbate vel alio ad hoc-“deputato
benedictnm', omnes sub vestimentis suis deferant, studeantque ea se modestia et
honestate vestire, ut nulli scandalum aut peccati occasionem praebeant.

X. Aegrolantibus fratribus et sororibus benigne et misericorditer subveniant,
eorumquc sepnlturae ct excquiis. si tieri potest, intersint. Pro quotibet eorum

.



rlecedente triginta tres dicant orationes dominicas, totidemque salutaliones angelicas,
addito cuique: »Requiem aeternama etc.
_ X1. Solus abbas, aut cui is pro speciali casu demandaverit, vel qui,
defuncto abbate, vel in prioratibus, vel etiam in monasteriis ex commenclatis,
personam illius repraesentaverit, seu ejus locuin tencat: fratrem vel sororem in
dictum Tertium ordinem admittere poterit.

XII. Nullus notorius peccator, aut infamis infamia juris vel facti suscipiatur;
sicut nec adolescentes, qui decimum octavum annum nondum attigerint, nisi forte
singularis pietas, prudentiae maturitas et morum honestas, judicio ahbatis,
aetatem suppleat.

Xlll. Poterunt tamen alterius ordinis professi admitti. in quantum-hujus
Tertii ordinis regulae aliorum ordinum constitutionibus non derogant; ii vero
praedicto orationum penso satisfacere censeantur eo ipso, quo sui ordinis officio
satisfaciunt, dummodo adjiciant vel commemorationem sancti Patris Norberti, vel
in ipsius honorem unam orationem dominicam et salutationem angelicam.

XIV. Ad tuendum sacri ordinis dccus et famam, salutemque proximi
magis procurandam, in fratrnm ac sororum mores et vitam circumspecte inquiratur,
eorum defectus abbati vel alteri ex ordine specialiter ad hoc delegato, _benevole
aperiantur, ut apposita salutis monita instillar,e et congruas pro casuum varietate
poenitentias delinquentibus valeat imponere; si quis vero post telnam monitioncm
non resipuerit de hac societaíe projiciatur.

XV. Exceptis hujusmodi poenitentiis ratione admissi errati injunctis, quas
tuta conscientia omittere nequeunt delinquentes, omnes supradictae regulac ad
culpam nullatenus obligant.

XVI. Denique cuilibet abbati liberum sit fratres et sorores, ubi eorum
accreverit numerus, identidem statutis temporibus convocare eosdemque sive per se,
sive per alium exhortari ad vitae perfectionem, instruere in virtutibus et in viam
mandatorum Dei dirigere, ut constantes in suo proposito permaneant et íinem
suae vocationis attingant. '

Pravidla posv. třetího řádu premonstrátského sv. Otce Norberta.

Poněvadž předním účelem atd. (Viz č.4., str. 112. tohoto listu.)

Aphorismy z denníku P. Bedřicha Rinna, T. J.

Dne 15. května 1866. dokonal svou se laskavému čtenář-i,když některé z těch
pout“ pozemskou P. Bedrich Binn, kněz aphorismů v českém rouše zde podáme.
Tovaryšstva Ježíšova věrný,zbožný sluha ? Hřich. Ja jsem ra_něn hříchy.

Páně, neunavný pr:a(ovnik, h01livý ka- : Ty však, o Ježíši, ještě více raněn jsi
zatel, výtečný exercitalor — ředitel du— láskou ke mně! Vrham se v náruč
chovních cvičení kněžských — pritel a Tvého milosrdenství. Znič, zkaz ve mně
žák našeho blahoslaveného Klementa , hříchy, ježto jsou mi zlem, ježto—což
Marie Dvořáka, dovedný malir. Odpočíva l hroznější jest — proti Tobě jsou na—
v Kalksburgu u Vídně. i mířeny.

P. František Haítler T. J. vydal Hřích jest zlo, pravé zlo, protože
tiskem duchovní cvičení— exercicie— vězí ve člověku a bytost“ jeho kazí;

P. Rinna, a přidal k nim též aphorismy ! hřích jest jediné zlo; všecka ostatní zla
— pamětihodné, důležité myšlenky — jjsou sladka, neníli při nich hřích;
z jeho denníku.- [ doufafune,že zavděčíme | všecka prava dobra mizí a zkažena
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bývaji, jeli při nich hřích.
následuje? '.l'rp všecko, jen abys tohoto
jediného zla se zbyl; trp raději všecko,
i smrt, než abys hřešil.

Všední hřích jest výraz malo
mocenství, krásu duše znetvořuje, dů—
věrné obcování s naším nejčistším, nej
krásnějším, neposkvrněným Ženichem
porušuje,
pokáním.

Všední hříchy, jež člověk tak často

Co z toho ?

nebýváli očist'ováno denním_

páchá, jsou zejména tyto: Lež, Opovaž- “
livě posuzování, neopatrna slova. chti
vost? při jídle, rozmařiloslf řeči, sebe- :
chvála, všetečnost' očí, lenost, roztržitost' ,
při modlitbě, všetečné zvídání o jiných,
závist', nevšímavost' božských vnuknutí.

Probudiv se ráno, chci se modliti:
Ach, Ježíši, kéž se Ti dnes neznelíbím! — .

Ke všelikým trestům pozemským
za všední hříchy, z nichž se člověk
nekál, druží se trest velmi zlý — očistec.
Sebe menší trest v očistci jest bolest—

i

l

!

nější než všecko, co člověk zde na světě
trpěli může. Buď toho tedy pamětliv,
když utrpením stižen býváš; ba pros
Boha za utrpení v tomto životě, abys
tam nemusi! trpěti.

Vše, co bys řekl o trestech pekel
ných, nedostačí; jejich nesnesitelnost'
nemůžeš vyjádřiti. Můžeš se mýliti, líče
ony tresty; avšak nemýlíš se, pravíšli,
že jsou nevyslovitelny, že přesahují
všechno pomyšlení, že jsou ustavičny,
věčný. To jest článek víry.

Všechna utrpení tohoto světa nejsou
ničím u porovnání s nejmenším trestem
pekelným. Nuže, nezapomínej na tuto
pravdu! () Bože, zde pal. zde řež, zde
mne nešetří, jen když mne na věčnosti
ušetříš!

»Množství jest jméno mě.“ Mark. 5, 5).
Kde jeden ďábel se usadí, táhne mnoho
jiných za sebou. Jedna vášeň nezkrocená
přivádí jiné. Jeden hřích vede ke mnohým.

(Příště dále.)

Zprávy z misií katolických.
Přední Indie. Arcibiskupství

_Kal k u t t a. Psaní P. Haghenbeeka _,
důst. P. provinciálovi obsahuje zají
mavě zprávy o neúmorné práci misionářů
a o úspěchu, jakým Bůh práce jejich
žehná. »Od 1. května do 1. července

přihlásili se obyvatelé asi v 80 dědinách,
v nichž dříve ani jediného křesťana ne
bylo, ku křesťanství; 10, 15, 20 rodin
z každé dědiny žádalo, aby přijaty byly
do církve katolické. Konečně přicházejí
oni národové, již po 50 století v tem
notách chodili, a upírají zraky své
k onomu majáku, jenž stojí na svaté

kolení lidského rozum obestřel. Ještě

jest P. Lievens, jenž tak mnohé na

súčastňoval se protestantský Uraon,
Puran-Parsath, z Roganatpuru pravi—
delně bohoslužby, konané v kapli no
viciátskě. Muž ten, jenž právě při soud
ním dvoru v Ranchi jest zaměstnán,
požívá veliké úcty v celém okolí svého

* rodiště. Když pak jednou P. Lievens na
své cestě do Ranchi přijel, vyhledal ho
Puran—Parsath a poprosil, aby ho do
církve katolické přijal; při tom mu hned
sdělil, že většina luteránskýchoUraonů,
kteříž severozápadně od Ranchi bydlí,
stejného smýšlení jest; jediný kněz by

Ídostačil, aby mnoho nových údů církvi
hoře; otevírají oči své světlu, jež zahání

veškerou temnotu, kterou nepřítel po- 3

připojil. P. Lievens s radostí přijal návrh
Puran-Paršatha, jenž přijal na sebe úkol
okolním vesnicím oznámiti, aby vyslanci
jejich v neděli, dne 3. června v-Ranchi

víru katolickou obrací. Asi po tři měsíce misionáře očekávali. V ustanovený de'n
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scházeli se ze všech dědin, jež na obou ?
březích Ko'elu leží, představení, z nichž
vzdálenější na konci své hůlky v měděném
hrnci patřičnou zásobu rýže ssebou nesli.
Přes 40 vesnic sííčaslnilo se toho shro

máždění; jednalo se především o kaple,
školy a obydlí pro misionáře. Purán
Parsath pravil P. Lievensovi: »Nabízel
jste mi 50 rupií na měsíc. abych jako
katechista pracoval, já peněz nepřijmu;
kdykoli byste mne potřeboval, s radostí
přání Vašemu vyhovím.:

Nežli se však o něčem rozhodném

usnesli, ustanovil misionář navštíviti
Roganatpuru a okolní vesnici; poně
vadž všechny k misii Digghia patří, po
zval mne, bych se s ním v rodišti
Puran-Parsathově sešel. Dne 7. června

vsedl jsem na koně, provázen jsa pěti
společníky, z nichž však žádný cesty
neznal. Jeli jsme na zdař Bůh k severu
směrem k Roganatpuru. Kolem poledne
zůstali dva z naší společnosti ve stínu
stromů, nebot“ pro nesnesitelné vedro
dále již nemohli.
chařem, neboť mezi tím i třetí společník
zůstal pozadu, přijel jsem asi o dvou
hodinách do Roganatpuru. Všichni jsme
byli velice unaveni, nebot“ nás trápila
hrozná žízeň. Dvě konve vody vylité
na mou hlavu zachovaly mne snad před
horším úrazem. Kolem páté hodiny
přibyl P. Lievens s Puran-Parsathou,
načež se brzy i ostatní soudruzi dostavili.
Mezi večeří, již jsme měli ve stodole,
přiběhli ze všech stran lidé, podívat se

na »sahebya (učitele). P. Lievens dal se :
s nimi hned do řeči, vyptával se jich Í
a těšil je.

Druhý den, 8. června, byl svátek
nejsvětějš'ího srdce Pána Ježíše, tak že
jsme hned pod jeho ochranou apoštol
skou práci započali. Když jsme tam
poprvé krev nevinného Beránka za oby—
vatele země oné obětovali, jeli jsme
dále a navštívili následující osady:

S katechistou a ku-'

Danespur a Puldih na západě, Pakaric
severovýchodně a Tanger. na východ od
Roganatpuru. Všude se lidé sbíhali a
přestupovali na víru katolickou. V sobotu
9. června musel jsem se navrátíti domů;
P. Lievens mne doprovodil až do Londri
a navštívil pak většinu dědin ležících
na březích Koč-Elu.Přes tisíc duší získáno

za týden, starost o všechny jest dosti
těžké břímě. Katolíci mě farnosti bydlí
asi v 180—200 vesnicích v okolí na

15 mil vzdálených. Časem musím
všechny vesnice navštívití, nově ohrá
ceně ve víře posilnití, před nebez—
pečím a úklady varovati. V Lohardaze,
Roganatpuru a Ranikatanze musel bych
vystavěti kaple a obydlí pro misionáře.
Každá stavba stojí kolem 200 zlatých,
nebot“ u Uraonů jestvšechno mnohem
dražší než u Mundarisů. Kromě toho

rozmnožil jmenovaný kněz počet svých
katechistů; dříve jsem jich míval deset
a nyní jest jich kolem čtyřiceti; každý
musí býti zaplacen, však kde vzíti peněz?
Především musím dostavětí započaté
stavby od P. de Cocka. —-Rád bych
Vám též něco o kmenu Uraonů napsal,
avšak o jejich vlasti, stěhování a dalších
dějinách se neví nic jistého. Uraon a
Mundaris jsou zcela rozličného kmene;
řeči jejich se tak asi liší jako vlašská a
německá. Reč mundariská jest měkká,
příjemná, mluva Uraonů tvrdá, plná
hrdelnic; tito však jsou mnohem nada
nější oněch. Barva Uraonů skoro až

_černá, celá postava zvláště starších přia
pomíná na černochy africké. Uraoni
jsou nejhladnější dělníci na světě, tanec
jest největší jejich zábavou, ano může
se říci, že se děti učí chodití & tan'čiti
zároveň.

V Roganatpuru měl jsem příležitosti,
tanečníky si důkladněji prohlédnouti.
Asi-dvanáct mladých mužů stále ve dvou
řadách a drželi se za ruce. Naproti nim
stalo právě tolik děvčat; každá skupina
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měla dva bubeníky. Celý tanec skládal se
“z kroku a protikroku a v pravidelných
přestávkách prováděli dva skoky do
předu a jeden nazpět. Tanečníci a taneč
nice tak stejně všechny pohyby pro
váděli,jako vojáci na cvičišti. Kolem sedí
staří, pod jejichž dozorem mládež každo
denně pozdě do noci, ano až do rána
'tancem se baví.

Uraoni dělí se v několik kmenů

čili kast a jsou většinou ukrutní. Aby
ďábla, jemuž všechno neštěstí připisují,
Usmířili, obětují i lidi. Asi před šesti
týdny obětoval jeden u Murta ženu i
s dětmi, aby si vyprosil příznivého deště.
7. róztlučených zubů kobry (hada jedova—
tého) vyrábějí silný jed, jímž pak nemilé
sobě osoby se světa sprovázejí.

Kromě těchto špatných vlastností
mají též některé dobré; jsou Uraoni
rozhodnější a věrnější než Mundaris.
Rozhodnouli se jedenkráte, že se stanou

vysušeny, v řekách bylo tak málo vody,
že jsme se pohodlně přebroditi mohli.
Na svatodušní svátky v neděli přišly nám
dvě ženy z ležení naproti, aby nám
ukázaly cestu, kterou bychom se bráti
měli. Zároveň nám vypravovaly věci,
jež nás. velice znepokojily. Divoši totiž,
tak vykládaly ženy, opustili své ležení
nezhasivše ohně a druhý den stály okolní
lesy v plamenech; lide nemohouce oheň
uhasiti, dali se na útěk. Co jsme měli
nyní dělali? Dva lovci uslyševše zprávu
tu, hned mne opustili. Já jsem byl od—
hodlán tam jíti, kam mne povinnost

. volala. Vsedli jsme po krátkém odpočinku

i

křesťany, pak tak brzy od svého předse
vzetí neodstoupí. Většina těch, již se
nyní k nám přidali, byla protestantismem
pohanství vyrvána; jsou však v některých
dědinách katolíci, kteříž přímo z pohanů
na víru katolickou obraceni byli. Tím,
že si ostříhají vlasy a jedí z rýže
křesťanů, jsou vyobcovani ze společností
pohanské.—

SeverníAmerika.Biskupství ve
Sv. Albertu. P. Blanchet popisuje
v následujícím psaní hrozný požár lesa,
jenž jest postrachem všem tamějším
obyvatelům :

»Posledního května vyprosilo si
několik lovců ze Skalných hor, kteříž
v Edmontanu kůže prodávali, u biskupa
jednoho kněze, jenž je měl do ležení
doprovoditi. Ve Sv. Albertu nebylo vol
ného kněze a proto se optal P. superior
mne, zdali bych mohl na měsíc svou
stanici opustiti. Dne 25. května vydal
jsem se se čtyřmi lovci'na cestu.; počasí

opět na koně a jeli dále, ačkoliv jsme
jistě nevěděli, kde naše. ležení jest.
Průvodci mojí dávali pozor, zdali by
nenalezli nějaké stopy po utíkajících.
Za několik hodin se najednou zastavili,
nalezli totiž polámaně větvičky na zemi,
jež jim ukazovaly, kudy se prchající lid
ubíral; za hodinu jsme je dohonili.

Nemohu popsati, jaký dojem učinila
přítomnost.“ misionáře; zapomínajíce na
velike nebcezpečí hrnuli se všichni ke
mně, muži, ženy i dítky, a prosili mne
o požehnání. Bylo jich asi sto na břehu
velikého asi dvě stopy hlubokého močálu.
Poznal jsem ihned, že se tam zdrželi
dlouho nemohou a proto jsem řekl:
»Neníli řeka Mac-Cleos vzdálena, pak
bude lépe, vrátímeli se k ní.<< Na štěstí
všichni hned souhlasili. Divoká to byla
jízda, koně ržali, psi štěkali a zdaleka
siyšeti bylo praskot stromů. Všichni jsme
.se tlačili co nejblíže k řece, koně stáli
ve vodě a děti byly zamotány do mokrých
pokrývek. Mezi přípravami podobnými
chodil jsem s růžencem od jednoho
ke druhému, napomínaje je, aby brali
útočiště k blahoslavené Panně Marii.

Brzy nastaly nam trapné okamžiky;
kolem do kola řádil strašně oheň, nebe

, bylo černé, na všech stranách burácel
bylo překrásně, bahna a močály byly i vítr, praskaly mohutné borovice a smrky
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a padaly s hrozným lomozem k zemi. i svým průvodčím dorazil; nenalezli jsme
'Pláci & divoká zvěř vybíhala z lesa a ' tam nikoho, teprve vncděli večer přišly
hledala u nás ochrany, matky plakaly dvě rodiny s nemocným. V pondělí jsem
a naříkaly, snažíce se dítky své zachrá— sloužil mši sv., abych mohl nemocnému
niti, jež hustý černý kouř dusil. Tělo Páně podati, načež jsem se chtěl

Konečně se blížila nejhroznější , opět do ležení vrátiti; nebylo však
chvíle; dvě hodiny skoro padal na nás Í možno; nebol“ naproti nám zuřil oheň.
oheň, srdnatí muži lílí horkou vodu , Konečně ve středu přišel ke. mně muž,
z řeky na ženy a dítky, několikrátjsem jenž chtěl do Edmontonu cestovati, a
myslel, že jsme ztracení; nikdo ne- vyzval mne. nebojímli se ohně, abych
pochopí, jaké muky jsme za ty dvě se k němu připojil. Kolem 4. hodiny
hodiny vystálii Konečné k večeru počal odpoledne dostali jsme se k řece a
oheň hasnouti; když pak již nebylo" chtěli jsme přes ni, tu se však obrátil
žádného nebezpečí, shromáždil jsem oheň proti nám a my byli nuceni se
všechny kol sebe a řekl jim: :Slíbil vrátiti. Na druhý den začalo pršeti a
jsem, vyváznemeli zdraví z nebezpečí oheň ustav-al; odebral jsem se opět
tohoto, že se osm dní budeme modliti do ležení, z něhož jsem před osmi dny
společně sv. růženec azítra budu slou- vyjel. Za několik dní jsem se dostal

žiti zpívanou mši sv. na poděkgání nazpět do sv. Alberta, kdež jsem musel
Matce Boží za zvláštní její ochranu . ihned do nemocnice, neboť jsem mnoho
Čtyři dni zůstali jsme ještě u řeky ne- vystál horkem, deštěm a hladem.
majíce jiného pokrmu kromě koňů a Dvakráte jsem myslel, že již se při
menších zvířat, jež oheň usmrtil. Pátý ; blížila má poslední hodinka; avšak
den jsem se odebral k nemocnému. asi ! dobrotivý Bůh ve své prozřetedlnosti mi
dva dni cesty, kamž jsem v sobotu se i zdraví opět navrátil.<<

„Kat. misie.“

Různé zprávy & drobnosti.

"V' jjest la rosa nebeská, kteráž zavlažuje
v Kyjově. Mezi nejkrásnější slavnosti ce- ; duši naši ztrápenou, Srdce Ježíšovo jest
lého roku dlužno zajisté vpočítati'slavnostž ! onen paprsek věčného Slunce, kterýž
nejsv. Srdce Páně, kteráž se koná, jak l zahřívá ledová srdce naše, Srdce Ježíšovo
známo, v pátek po oktávě Božího Těla. \ jest ona síla a moc, kteráž nás udržuje
Slavnost tu znají netoliko kněží, nýbrž na cestě vedoucí k životu věčnému,
i přečetné osoby stavu světského a znají Srdce Ježíšovo jest ona páska, kteráž
slavnost“ tu nejen dle jména, ale jsou též nás pojí s Bohem naším, Srdce Ježíšovo
pravými ctiteli Ježíšova Srdce. =jest ono světlo, kteréž nám osvěcuje

Dobře jest nám všem povědomo, temnoty života našeho.
kdož jsme to buď sami na sobě zakusili Tento pramen obzvláště vyprýštil
anebo na jiných shledali, jaké vzácné se u nás roku loňského a rozlil vodu

ovoce přináší nám úcta k nejsvětějšímu svou proskakující k životu věčnému ne—
Srdci Páně. Srdce Ježíšovo jest onen toliko u nás v Kyjově, ale on zíírodnil
pramen, z něhož se nám prýští tolik téměř celé okolí naše.
milostí, tolik dobrodiní; Srdce Ježíšovo i Dne 10. června bylo tomu právě rok,
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co při našem farním chrámu Páně, vě
novaném Rodičce Boží Nanebevzaté,
zřízeno bylo dle pravidla bratrstvo nej
světějšího Srdce Páně. A založení to
také bylo důstojně oslaveno. Byla to
slavnost překrásná ajak doufám, spáso—
nosna. Aby úcta k nejsv. Srdci .ležíšovu
se zmáhala, aby pobožnosti k nejsv. Srdci
mohly se vykonávati, zakoupen byl z milo- .
darův od údů naskládaných (bylot) do
založení 187 údů) prozatím obraz nejsv.
Srdce, kterýž o slavnosti té byl posvěcen.
Před hrubou mší svatou, kterouž sloužil
veled. pan arcikněz bzenecký, Dr. Jan
Pospíšil, též světitel obrazu, bylo slav
nostní kázaní, v němž slovy dojemnými
byl vylíčen původ bratrstva, vyložený
nám též milosti, jakých lze dosáhnouti
údům bratrstva a všem ctitelům Božského

Srdce vůbec. Při hrubě mši svaté při
stoupili údové společně ke Stolu Páně.
Po mši svaté odprosili jsme se před
obrazem nejsvětějšího Srdce a pomodlíli
se společně modlitby odpustkově.

Od té doby uplynul celý rok, ale
láska naše, kteráž dne lOfčervna 1888.
v srdci našem zahořela, láska k nejsv.
Srdci Páně neutuchla, nýbrž plamen její
ještě více vzplanul, poněvadž ustavičně
bylo přiléváno nového oleje duchovního.
Každého měsíce vybízeni jsme svými
duchovními pastýři ku přijímání svatých
Svátostí, a činíme vždy rádi zadost
povinnosti na sebe vzaté. A oni du—

chovní otcové rádi a ochotně vždy
snímají s beder kajícníků břemena pře- ?
těžká, vlévajíce do duší našich balsám
pravé útěchy. Avšak nejenom této du
chovní manny ve sv. Svátostech se nám

_dostává, nýbrž býváme ještě způsobem
jiným povzbuzování, a to pobožností,
kteráž u nás se vykonává každou první
neděli v měsíci. Oltář, na němž zavěšen :
jest obraz nejsv. Srdce Páně, 'bývá' po- *
každé slavnostním rouchem přioděn, po
celé této až do posledního kvítka pod

* některého

zimního bývá květinami ozdoben, a na
zimu jsme sobě opatřili květiny umělé,
ale vzácné.

Pobožnost' měsíční začínává vzý
váním Ducha sv., potom se modlíváme
společně modlitby odpustkově a od
prošujeme se před obrazem nejsv.
Srdce Páně za všecky urážky, jakých
se Pánu Ježíši od nevděčného světa do

stává. Na to bývá rozjímání () nejsv.
Srdci Páně, kteréž zakončuje příkladem

světce nebo světice, nebo
bohumilé osoby, kteráž obzvláštní úctu
jevila k nejsv. Srdci. Potom bývá před
čítán úmysl modliteb údův apoštolátu
modlitby, — neboťi ten spolek zároveň
s" bratrstvem byl založen,. a čítá nyní
přes 300 údů. Pobožnost pak bývá za
končena písní a litanií k nejsv. Srdci.

Jsou to pro nás opravdu hody du
chovní, k nimž rádi chvátáme, nedbajíce
ani sebe horší nepohody. Také dle mož
nosti údově téměř všickni účastni jsou
pobožnosti této, ale nejen údově, nýbrž
ijiní ctitelé nejsv. Srdce; nebot víme
všickni, jaký užitek nám vyplývá z této
pobožnosti.

Kromě toho obětuje se každou ne—
děli mše sv. za údy bratrstva; aby však
těch milostí dostalo se i údům zemřelým,
nasbírali jsme v krátké době kapitál na
zádušní listinu, z kterýchžto peněz každo
ročně slouženy budou dvě mše sv. ke cti a
chvále nejsv. Srdce Páně a nejčistějšího
Srdce Panny Marie za živé a zemřelé
údy Bratrstva.

Zmínku činím také o nejčistějším Srdci
Panny Marie. Kde jest Syn, má býti
Matka; kde Ježíš, tam i Maria. Protož
zakoupen byl dobročinnosti jedné paní
obraz nejčistějšího Srdce Panny Marie, a
zavěšen na oltáři protějším a o slavnosti
Nanebevzetí P. Marie posvěcen. Doufáme
však, že ne nadarmo. Neboť i bratrstvo
nejčistějšího Srdce Marie za obrácení
hříšníků přejeme sobě u nás. Pak místo
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obrazů prozatímních, dáli Bůh, hodláme
sobě poříditi sochy nejsv. Srdce Pána
Ježíše a Panny Marie a spolu i oltáře
obnovití, což dle nynější obětavostí údů
bratrstva arci nemožno není.

Tak bylo bratrstvo naše založeno,
tak vzniklo, ale taki zkvétá a mohutní,
nebot“ ustavičně počet údů se množí,
ustavičně nových ctitelů přibývá, ato
nejen z farnosti
z okolních.

Kéž by všickni ctitelé nejsv. Srdce
kéž ?Ježíšova byli věrnými a stálými,

by byli opravdovými učenníky svého
božského Mistra! Potom můžeme očeká

vati, že všechny ty sliby, jaké učinil
nejmilejší Pán .ležíš své věrné služebnici
Markétě Alacoque, i na nás se vyplní, nebot
v Srdci Ježíšovu jediná slast', jediná
radost“ a útěcha naše. Protož pochváleno,
zvelebeno, uctěno a oslaveno budiž od
nás všech nejsv. Srdce Ježíšovo i nejč.
Srdce Rodičky Boží — Marie!

Desatero růží sinaiských. Na hoře

Kyjovské, nýbrž i
l

l

plnosti květu nabyly. Toho dne, kdy
dítko poprvé přistupuje ke stolu Páně,
zarosí se těch deset růží slzami rodičů,
slzami to radosti a blaha. Pod plodo
nosným duchem božského evangelia roz
vily se v bujné, plné keře a krev Pána
Krista zbarvila je do nachova. Tak byly
růže do rozkvětu ošetřovany; s nimi
vstupuje hoch do světa, který neposky
tuje vždy jen záře sluneční, ablaze těm,
kdo neporušitelné je zachovají a nemusí
žádná z nich v bouřích života smutně
hlavu skláněti a bolestně volati: »Neeháš '
mne zemříti?<< V srdci dítěte zlého ne

; cheo se semeno ujmouti aanděl, který

i

u postýlky jeho seděl, aby je ošetřoval,
smutně obracel hled svůj aposlěze vrátil
sek'l'omu, který jej jakožto zahradníka
seslal. Avedle semen růží ujalo se hloží
a ztoho s dítětem zároveň vzrůstal trn,
kolem něhož vinul se had, který také
poslední zárodky semen zapudil, a vy

Sinai roste od tisíciletí velký, mohutný &
keř růžový, který rozprostírá své větve
vysoko přes celý okršlek zemský; spra
vedliví a nábožní vidí nebeský lesk jeho
květů při záři ranní i když červánky u
večer na obloze nachové světlo rozlévají,
a modlí se pod květinovým tím chrámem;
ano i černoch z pásma horkého zná již
růžový keř tento a klaní se svatosti jeho.
Tento keř věčně, věčně zachová svěžest
svou a nesčetné květů vyrůstá na něm
vždy, když nějaké dítko uzří světlo světa,
spadne símě z desíti růží sinaiských dolů,
do srdce dítěte. Tam puči, když matka
u kolébky jeho dlí, vyráží kořeny, když
kojenec v sladké dřímotě se usmívá a %
anděl stoje za hlavou jeho, ošetřuje první
poupata. Dítě roste a poupataponenáhlu
se rozvíjí v srdci jeho. Dobří rodiče bdí g
nad růžemi těmi, které vdechují něžný
odlesk na tváře dítka; dobří učitelé

\opatrují a ušlechtují-je, by se zdařilý a

puzené růže následovaly anděla do jeho
otčiny. Na hrobě pak dítěte toho vy
růstal trn a na velkém onom keři růžovém

vadly růže, které by byly tak rády vy
kvetly v srdci dětském, a truchlily nad
duší ztracenou. Urakve pak dítěte hod
ného stal anděl, vije věneček .z bílých
růží a okrašloval jím čílko jeho. Růže
provázely jej až do hrobu; tam zapustily
znova kořínky, které se ujmuly, vyrostly
až na rov aohlašovaly světu: »Zde od—
počívá dítě dobrém Večerní červánky
ozařovaly zvláště hrobeček ten a velký
keř růžový na hoře Sinai šelestil lístky
svými „a na jeho větvích sedělo miliony
andělů, kteří líbezným zpěvem vítali
bratra svého, který přinášel jim nového
druha, duši dobrého dítěte. — Těch deset
růži sinaiských jest desatero přikázaní
Božích.

Slušná příčina slz lidských. Vjistém
panském domě sloužila děvečka, které si
za příčinou nevšedních ctností jejích
šlechetní páni vysoce vážili. Domácí.
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lékař, vešed jednou do pokoje, znamenal,
kterak tato ctihodná služka uklízejíc,
hořce pláče. I táže se jí, zdali jí snad
někdo byl ublížil, že-tak slzí? '»Nikoli,<<
dí panna. »Mojipáni jsou učinění andělé..
——»A proč tedy pláčeš?c doléhal lékař,

až mu šlechetná dívka vyjevila tajemství.
»Já metu, uklizím pokoj,: pravila. »Brzy
nebude Lu nikde ani prášku. Ale jak
mnoho mi schází, aby i srdce mé bylo
tak čisté ode vší mrzkosti tohoto světa!

A proto jest mi do plácek

Milodary Božského Srdce Páně.
Z Moravce. Za uplné uzdravení

jedné ženy, která již přes dvě léta
s postele nemohla a lékařské prostředky
nic nespomáhaly — za milé a spokojené
snášení těžkých nemocí jednoho starce
a šťastnou smrt“ ——za uzdravení jedné
ženy, která vší naděje na uzdravení zba
vena byla, nebot lékaři již nic pro její
uzdravení činiti nevěděli — za uzdravení

jednoho dítěte, jemuž lékaři pomoci ne
mohli — za uzdravení jednoho děvčete
— za jistou milost duševní — za nesčíslné
časné Boží požehnání v domácím hospo
dářství, — za svatou spokojenost kolikráte
i v dosti těžkém postavení, a za mnoho
jiných duševních milostí: budiž neilaska
vějšímu Božskému Srdci Páně, nejblah.
Srdci Marie Panny, svatému Josefu a
všem Svatým věčná čest, chvála a sláva
a díkůčinění! Jistd'c'tencířka„Školy.“

Od sv. Hory. Ve své churavosti, která
již několik let trvala, nevěděla jsem, co
počíti. Lék, který mně jindy pomohl, již
mi neprospěl. Povzbuzena jsouc pří
klady mnohými, obrátila jsem se s dů
věrou k nejsv. Srdcím Pána Ježíše a
Panny Marie, konala jsem devítidenní
_)obožnost'a byla jsem vyslyšena. Protož
volám z hloubi srdce: »Čestí a chvála

budiž po všecky časy nejsv. Srdci Páně
a neposkvrněnému, Srdci Panny Marie, :

Í díky nejsv. Srdci Páně a neposkvrněnématce ustavičně pomocilc M. A.

Z Němčic u Sloupa. Jistá osoba
vzdává tisíceré díky nejsv. Srdci Páně
a jeho přesvaté Matce za vyslyšení v dů
ležité záležitosti. K. N.

_,Panny & Matky Boží Marie!

Od Litovle. Vzdávám vroucí díky
nejbl. Panně Marii Lurdské & Božskému
Srdci Páně za uzdravení nemocného

dítka z příbuzenstva. Vidouc smutek,
jaký způsobí smrt jediného dítěte a ne
mohouc jinak pomoci, vzalajsem útočiště
k Božskému Srdci Páně a Panně Marii

Lurdské, i slíbila jsem konati devítidenní
pobožnosti, a uveřejniti ve »Skole Božského

Srdce Páně,<< jestli dítko'oŽa-(aví. Plnímtímto svou povinnost; nebot o skutečné
ozdravélo, proti vyjádření lékaře, a mimo
nadání všech. Chváleno a velebeno budiž

sladké Srdce Ježíše a nejblahoslavenéjší
ZM.

Z Prahy. Po delší dobu napadána
jsem byla strašnými myšlenkami. Ne—
vědouc si rady, počala jsem vzývati
Božské Srdce Páně, neposkvrněné Srdce
Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého
(jehož svátek se- právě blížil) a blahosl=
lmeldu. Zároveň umínila jsem si uveřej—
niti vyslyšení ve »Skole BožskéhoSrdcc
Páně.: Důvěra má nebyla zahanbena.
Protož budiž Bůh věčně veleben! F. M.

Z Přibora. Vzdávám nejvroucnější
díky nejsv. Srdci Páně a neposkvrně
nému Srdci Panny Marie a sv. Josefu

za vyslyšení prosby v jisté záležitosti.
B.S.

Od Blatné. Vzdávám nejvroucnější

Panně Marii Lurdské za úplné a rychlé
uzdravení svého syna, který velmi těžce
onemocněl na záškrt. Byl jsem vyslyšen
a plním tímto povinnost svou. F.X.
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- Ze Hradce Králové. Jako matka

vzdávám nejsrdečnější díky nejsv. Srdci
.ležíšovu. neposkvrněné Panně Marii,
sv. Josefu, sv. patronům českým za obrá—
cení nezdárněho syna. dimM/ca.“

Z Hranic na Moravě _vzdává vroucí
díky nejsv. Srdci Pána Ježíše, Marii
Panně a sv. Josefu, jakož i sv. divo
tvůrkyni Fíloméně za všechny milosti,
které mně u Boha vyprosila. A. W.

nemoci. Doufala

hanbena, protož
Boží i budoucně.

v Boha a nebyla za

K. B.

Z Prahy. Ctitelka B. S. P. & Panny '
Marie, Matky dobré rady a sv.
vzdává díky vroucí za vyslyšení v nouzi
velike. K.P.

2 pod sv. Kopečka. Božské Srdce
Páně & nejbl. llodiěká Boží, Královna
nebes, vyslyšely prosby kněze k nim se

Josefa „

v

|

doufati chce v pomoc ;

Z Prahy. Díky vroucí Božskému
Srdci Páně a sv. Antonínu Paduánskěmu

za jeho přímluvu v dosažení ztraceného
místa. P. T.

Od Boleslavy. Jistá čtenářka »Školyc
vzdává neskonale díky Božskěmu Srdci
Páně a Panně Marii Filipsdorlské za
mnohonásobná dobrodiní, jichž důvěrnou
modlitbou v poslední době tak často do
sáhla, jmenovitě za odvrácení nebezpečné

lí4

l

iš.

.„
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utekšího za šťastné zaopatření nemoc
ného, jenž okolí svému tvrdošíjně od
píral přijetí sv. svátostí. S největší vrouc
ností uveřejňuje vyslyšení prosby své
vděčný duchovní. IUI.

Z Vodňan. Nejvroucnější díky buďtež
' tímto vzdány nejsv. Srdci Páně a nejbl.

matce celenské za
M. J.

Rodičce Boží Marii,
uzdravení od dlouholetého neduhu.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím a Italie. Sv. Otec daroval ústavu

Propagandě jeden milion k účelům mi
sijním. — Dne 24. května měl Lev Xlli.
promluvu ku sboru kardinálskému, v níž
praví, že každého dneprovádí se trpčí
nepřátelství proti křesťanským ústavům
a že svoboda papeže římského se súžuje
& potlačuje. »Již tak daleko to došlo,:
pravil sv. Otec, »že dokonce i v tomto
městě skoro před našima očima bez
božnosti dovolují, aby náboženství Ježíše
Krista velkou a trvalou pohanu způsobily,
ježto odpadlíku' od víry křesťanské (totiž
GiOrdanu Brunoví) s drzou vyzývavostí
poctu vzdávají, kterájen ctnosti přísluší.c
Giordano Bruno byl mnich řádu sv.
Dominika, kterýž zanechav roucho řeholní
odpadl i od církve. Byl prý r. 1600. v Římě
(dle tehdy stávajících zákonů) upálen;
oslavuje se tedy jako oběť nesnášenlivosti
náboženské. Vystavěli mu pomník na
témž místě v Římě, na Campo di Fiori,
kde ukončil život svůj. K tomu účelu
sbíral výbor universitní přes 32.000
franků. Slavnost odhalení pomníku byla
ve svatvečer_svatodušní zahájena před
náškou v paláci delle belle arti. Při od
halení pomníku, které se dělo právě ve
svatodušní hod, řečnili advokát Basso,
starosta města Noly, rodiště Giordana
Bruna, aznámý irredentistický poslanec
Bovio, kterýž zrovna pravil: »Více, než
den 20. září, jest 9. červen dnem bolest.
ným pro papežství.a Zajímavo jest, že
při této >slavnóstic poprvé veřejně vy
stoupili svobodozednáři a súčastnili se
se svými prapory. Všecky vlašské lože
a všecky hlavni lože jiných zemí byly
zastoupeny; počet »bratří,a kteří se
súčastnili průvodu, páčí se na tisíc osob. f
Velmi mnoho praporů (jak píše římský '
jeden časopis) bylo s nápisem satana
(ďábel). ] dítky vycházející ze školy po
křikovaly po kněžích: »At' žije Giordano

Brunoic Mnoho potěšily sv. Otce projevy
dětinné oddanosti a protesty proti slav
nosti oné Sám sv. Otec v uvedené již
allokuci praví: »Neopomenou nás nikdy
katolíci projevy dětinné oddanosti a vy
nikající horlivosti své potěšili, a veliký
díl jejich myšlének a starosti na nedávno
v hlavních městech. různých zemí evrop
ských odbývaných katolických sjezdech
zájmům apoštolské stolice věnován byh
— Již ku konci května odeslalo 400

studujících na vysokých školách paříž
ských přípis sv. Otci, v němž protestují
proti tomuto zločinu. Nejpěknějši však
protest podal biskup nolenský. Zavedl
po celé diecési smiřující průvody na
rozličná poutní místa a dne 2. června
sam vedl průvod za přehojného účastenství
městského obyvatelstva. Až posud došlo
několik tisíc soustrastných telegramů,
mezi nimi i od císaře rakouského. —

Velice upokojen byl sv. Otec, jak z do
tčených slov vysvítá, projevy katolických
sjezdů. Takové sjezdy odbývaly se, jak
známo, ve Vídni, Madridě, Oportě, v Pa—
říži a v Mechlině. Sjezd francouzských
katolíkův, odbývaný v Paříži, vyřídil celou
řadu důležitých otázek, týkajících se víry,
školy, sociálního hnutí a misií na východě.
Hned v první schůzi mluveno o hnutí
protiotrokářském, v druhé pak schůzi
o obecném školství ve Francii od revoluce
z roku 17259 až do dneška; v třetí
schůzi řečněno o nutnosti svrchované
neodvislosti sv. Otce. Shromáždění zaslalo
sv. Otci adresu oddanosti. — Taktéž i

mechlínský sjezd odeslal papeži adresu,
v níž praví, že shromáždění katolíci
v souhlasu s biskupy celého světa a 5 ve—
škerými křesťany povznáši hlasu svého
pro svrchovanou svobodu sv. stolice.—

'Na sjezdu madridském měl v. první
schůzi řeč Sanchez de Castro, ve které

skvěle hájil světskou moc papežovu ao

Ir
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povinnostech katolíků k papeži a světské Potvrzuje se zpráva, že Crispi žádal
jeho moci. -—Na spolek Rakouska s Itálií Bismarka, by překazil sjezd katolíků
vrhla slavnost“odhalení pomníku Giordana rakouských ve Vídni anebo aspoň za
Bruna prazvláštní světlo. Vždyť nelze &mezil, aby se na něm nejednalo o otázce
popírati, že slavnost“ tato odbývala se římské a že žádal Bismarka za podporu
pod záštitou vlašské vlády, ačkoliv mi- v otázce římské. Bismark prý na to pro
nistr Crispi se jí oficielně nesúčastnil; střednictvím Rakouska navrhl papeži
& přece byl slavnostním řečníkem irre— _ mezinárodní upravení římské otázky na

dentistický poslanec Bovio a poslanec i kongresu evropském. Rakouský velevylmbriani dal výraz naději, že hymna , slanec v Římě obdržel proto rozkaz, aby
Garibaldiho brzy zazní vítězně v julskýeh důvěrně se otázal ve Vatikáně, jaké by
a rhetských Alpách, t. j. v lstrii ajižním stanovisko k tomuto návrhu zaujala sv.
'l'irolsku. A mezi prapory bylo viděti stolice. Avšak papež dal na srozuměnou,
jeden, který na bílém poli měl nápis: že o návrhu tom nechce slyšeti, jelikož
»Aťžije Terst a_Tridentla Inaši rakouští by kongres ten za vlády trojspolku ne
Vlachove'oběma očima šilhají přeshranice. přivedl žádných podstatných změn v ny
Před bytem italského konsula Duranda, ' nějším postavení sv. Otce, a dodává se,
který je jim málo italským, vyhodili pe- ; že by sv. Otec podal slavný protest,
tardu. Byli proto zatčeni redaktor a kdyby spojené moci bez jeho souhlasu
spolupracovnícičasopisu »lndependente,c podnikly něco v této věci.
zámezného to listu Vlachů terstských.

V měsíci červenci modleme se za zpovědníky & duchovní Vůdce.

„_, ,;;"Lšemnám byla na křtu sv. božská milost“udělena, kterou jsme byli ospravedlnění,
„ ditkami Božími adědici věcného spasení učinění. Avšak kdo z nás zachoval

' milost. na křtu sv. obdrženou? Zdali nedali jsme se svésti žádostivostí,
.zdali jsme nevydali spasení své v nebezpečí? A proto potřebí máme nového,
obtížnějšího křtu, jak se sv. Otcové vyslovují, a sice svátosti pokání. 'lato svátost“
jest od Boha ustanoveným prostředkem, jímž hříšníci opět k Bohu se vracejí a
ztracenou milost“zase nabývají. Tato svátost“jest »studnice otevřená domu
Davidovu, i obyvatelům jerusalémským k obmytí hříšníka,a jakož
byl prorok Zachariáš předpověděl (Zach. 13. l.). Touto studnicí jest bok Kristův,
když z něho po bodnutí vytryskla krev a voda, jako znak svátostí a milosti,
kteráž se nám uděluje zvláště svátostí pokání. Co dobrého na světě ještě zachováno
nábožnosti a svědomitosti, to z veliké části přičítati jest zpovědi, tak že nikomu
nemůže býti s podivením,p10č nepřítel pokolení lidského, chtěje víru katolickou
z kořene vyvrátiti, skrze sluhy a spelečníky své bezbožnosti všemi silami právě
na tuto jako křesťanských ctností ohradu útokem hnáti se pokoušel ('l'rid. sněm).
Kýž by si jen vážili věřící tohoto neocenitelného daru Božího!

Svátost pokání jest opravdu dar Boží ; nebot' Kristus Pán po svém slavném
z mrtvých vstání přišel k apoštolům zavřenými dveřmi a výslovně jim řekl:
»Jakož mne poslal Otec, ijá posýlám váslc A declmuvna ně, doložil:
»Přijmete' Ducha sv., kterýmž odpustíte hříchy, odpouštějí se
jim, kterým je zadržíte, zadržány jsou: (Jan 20. 22.). A proto již
v počátku církve věřící přicházeli k apoštolům, vyznávajíce se ze hříchů svých
lítostně, aby dosáhli odpuštění. A tak uznávají potřebu a prospěšnost? svátosti
pokání všickni rozumní lidé, kteří o spasení duše své dbají. Zná každý rozdíl,
jaký jest mezi křesťanem, jenž se nezpovídá, a mezi křesťanem častěji se.
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zpovídajícím. Jestliže však jest svatost“ pokání každému, jenž po křtu sv. 'těžce
zhřešil, tak potřebná, pro spasení duší našich tak důležitá, jak teprve jest prospěšný
a důležitý úřad zpovědníka a duchovního vůdce, jací bývají v ústavech. ženských
klášteřích, jakož i jiných duchovních otcův! ()ni se starají () blaho věřících a o
blaho vlastních duší, řídí mravy sobě poddaných. Důležitý a blahodárný opravdu
jest úřad zpovědníka a duchovního vůdce.

Novověká společnost? poskytuje nám v duchovním ohledn velmi případný
obraz onoho pole mrtvých, na němž kosti oživly, jak víme od proroka Ezechiele.
Učením, spisy, kazanim ajinými duchovními prostředky mohou kněží, jak to
andělé učiní v poslední den, spojiti kosti a prach rozptýlený; avšak zpovědník
působí bezprostředně s Bohem, vlévá nový život do duše, vrací tuto ctnosti,
obnovuje duše hříšně. A to jest větší zázrak, než tělesně mrtvého vzkřísiti, dí
sv. Řehoř. Z bezbožného učinili spravedlivého jest větší zázrak. než stvořili nebe
a zemi, praví sv. Augustin. Že nesmírnou mocí jest odpouštěti hříchy, pochopili
sami židé; vždyt mysleli, že jen Bůh sám odpustiti může a proto obořili se_na
Spasitele, v němž viděli jen nějakého proroka, řkouce: »Kdo může odpustiti hříchy,
leč sám Bůh?c (Luk. 5. 21.) Z toho vyvozuje sv. Klement, že kněz v tu chvíli,
kdy uděluje rozhřešení, zastává místo Boha, vykonává nejvyšší soud Boží.

Že jest úřad zpovědníka převelmi důležitý, proto také záleží mnoho na
tom, aby byli zpovědnici dobří, horliví a Duchem sv. osvícení. Na spravování
úřadu zpovědnického zavisí spása nesčíslných duší, pokoj a spása zpovědníka
samého. Ve zpovědi rozhoduje se o nejsvětějších &nejdůležitějších věcech. S důvěrou
hledají kajicnici rady. poučení a útěchy u duchovního otce, od něho čekají pokoj
svědomí. Zpovědník jako učitel zákona Božího a vůdce duchovní má tento zákon
dobře znáti; jako soudce na místě Božím má býti spravedlivým a milosrdným
zároveň; jako lékař, hojící rány duše, musí znáti duchovní prostředky, jimiž by
zmírnil bolesti duše a zahojil rány její. Mali zpovědník tento těžký úřad svědomitě
zastavati, taži se, zdali nepotřebuje k tomuto úřadu milosti a moudrosti Boží?
Zpovědník má býti vnitrn'ě svatým, zevně příkladným. Jestliže život jeho jest opravdu
duchovní, pak teprve může býti duchovním otcem sobě svěřených dusí. Příkladný,
bezúhonný život projevuje muže Božího, jenž může nad hříšníkem kajícím rozsouditi,
jenž získá si důvěru kajících., kteří srdce svá jemu otevírají a nejtajnější chyby
a poklesky své svěřují. Kolik to potřeba pravé moudrosti, rady, věrnosti; kolik
pokory, čistoty, trpělivosti a spravedlnosti při zpovídaní rozličných kajieníků!
Horlivý má býti zpovědník; bez horlivosti bude mu každý úřad “břemenem náramně
těžkým. K tomu ke všemu potřebuje zpovědník milosti Boží. kterouž chceme
vroucnými modlitbami všem zpovědníkům a duchovním vůdcům u Božského
Srdce Páně vyprositi. .,

M 0 d l e m e s e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješs— Obzvláště je obětují za zpovědníky a vůdce duší, abys je
naplnil milostí svou, by úřad svůj ke svému a bližního spasení jak náleží
vykonávali. Amen. _

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast' naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. .losefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

DnCh svatý osVěan noVosVěCenékněžÍ sVou MILoztÍ:
ať sVatě sVé úkony konají! '

Tiskem benediktinské knilitiskárny v Brná. '
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Reoordare.

Matko Boží, neslýcháno Před Tebou já na. se svědčím:
Po všem světa oboru, Žil jsem v hříšném rozmaru,
By, když k Tobě prosbu sláno, V skroušenosti tuto kleěím,
Nevzal člověk podporu. Nepropusť mne bez daru,
Přemilostná Králová! Přcmilostná Králová!

Svět to dosvědčuje zjevně, () raě vezdy po mně státi7
Kdo se k Tobě vine pevně, Silná má jest—důvěra;
Tomu pomoc hotova; Ty, věčného Slova Máti,
Ty ho slýcháš, láskou dýcháš, Slova má slyš veškerá,
Ku pomoci pospícháš. Přemilostná Králová!

Koho žalosť tuto stláěí, Zastaň, Máti bezuhonná,
Udílíš mu oddechu, U Ježíše duši mou,
A kdo kráčí k Tobě v pláči, Ať se mně, když tělo skoná,
Měníš pláč mu v potěchu. Bxány nebes otevrou.
Přemilostná Králová! Přemilostná Králová!

Utíkám se k Tobě, cítě , Svět to dosvědčuje zjevně,
Veškeru svou slabotu; i Kdo se k Tobě vine pevně,
Pohled“ na mne, na své dítě, E Tomu pomoc hotova;
Prokaž mně svou dobrotu, , Ty ho slýcháš, láskou dýcháš,
Přemilostná Králová! Í Ku pomoci pospích'áš.

Sušil.
————E$—=á———w

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 38 roků věk-unašeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

Rozjímáni_ konale, představuje nám tedy obraz nej

Dok onal Ý pořádek v Srdci dokonalejšího pořádku. Nejvyššípořádek
Ježíšově. ; žádá, by tvor bez ustání avěrně vzdával

1. Dokonalost záleží v pořádku. 2. Nejdoko- BOhU svému ČGSťajaká jemu náleží; abY
nalejší pořádek panuje v Srdci Ježíšově. 3. ho za poslední svůj Cíl uznával, ]ej nade

POřádek te“ l V nás má Panova“ všecko miloval, &stvořené věci jen potud,
pokud od Boha pocházejí, jemu náležíá
nám napomáhati mohou, bychom se

15

1. Dokonalost záleží v po
řád-k u. Srdce Ježíšovo jest svaté a do
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k němu dostali. \Pravý tento pořádek tedy
panuje v rozumu, když se Bohu pod
dává, vjeho neklamné slovo věří, úsudky
s'vé'a myšlénky úsudkům & myšlenkám
Božím připodobňuje, když všecko dle
skutečné ceny posuzuje a pravdy věrně
se drží. Ve vůli panuje pořádek, když
všecko dle pravé hodnoty miluje, ne
skončeně dobro tedy nade všecko; a když
při všech svých přáních, náklonnostech'
a záměrech vésti se dává lásce Boží.
Ostatní mohutnosti duše jsou
v pořádku, když poddány jsou vůli, jako
ona Bohu; když věrně plní rozkazy její a
patřičně na ní závisly zůstávají. Sm ys l y
jsOu v pořádku, když se jich toliko tak
užívá, jak vyžadují toho rozum a víra,
skromnost? a mravopočestnostl V člo
věku celém panuje pořádek, když
měřítkem všech skutků jeho jest vůle
Boží, ohledem i na to, co činí, i na to,
jak to činí. Slovem, dokonalý pořádek
záleží v tom, abychom vždycky počátku,.
měřítka a konečného záměru pro veškery
své skutky' v Bohu hledali, a sice tak,
abychom se vynasnažovali, vždy jednati
toliko dle vnuknutí milosti a za účel

míti toliko zalíbení Boží ajeho oslavení.
Ú jak vznešená a vzácná to dokonalosti,
a jak dalek jsem od ní!.

2. Nejdokonalejší pořádek
panuje v Srdci Ježíšově. Vnašem
milování hodném Vykupiteli nalézalo se
všecko v podivném pořádku; nikdy ani
nejmenším nepořádkem nebyla porušena
ona božská shodnosti sil jeho duševních,
nikdy jím nebyly poskvrněny skutky jeho.
Žádná myšlenka, žádné přání, žádný pocit
Srdce jeho, žádné slovo, žádný krok,
žádný pohled, žádné hnuti jeho těla ne
protivilo se dokonalému tomu pořádku.
»Kdo z vás bude mne trestati
z hřichu?< (Jan &)

Totě však toliko první stupeň jeho
dokonalosti ; neboť netoliko nic chybného
nebylo při něm, nýbrž všeckobylo do

konalé a všecko božské; všecky my
šlénky, slova a skutky jeho musejí pří
čítati se božské osobě a jsou opravdu
Boha hodny. Slovo evangelické přepo
dívně dokonalosti ty obsahuje: »Dob ře
všecky věci učinila (Mar. 7.). Zde
můžeme si poněkud představiti vzne
šenost“ jeho velebení hodného Srdce;
nebot“ ze srdce všecko pochází: srdce
porouči, pořádá a řídí všecky skutky, a
pořádek, jemuž se obdivujeme na něčím
zevnějšku, hluboko uvnitř základ svůj
má. Když tedy již dokonalý pořádek,
jenž ve vesmíru panuje, nás rozkoší na
plňuje, čím více ona božská srovnalost'
v Kristu, v němž Bůh a člověk, stvo—

ření aStvořitel způsobem podivně vzne
šeným spojeni jsou?

3. Také v srdci našem po
řádek panovati má. Nyní rozumíš,
v čem záleží svatost, kterou Bůh od
tebe žádá a po kteréžto dle jeho božské
vůle toužíti máš. DOstači, pohlédnouti na
Srdce Ježíšovo, abychom si to objasnili.
Úloha, již vykonati máš, jest veliká, velmi
veliká; nebot? jako Srdce Vykupitelovo
spořádáno jest, tak nezřízeno jest tvé.
Pozoruj se bedlivě a najdeš v sobě ne
pořádek všeobecný: nepořádek mezi ne
vázanými, odbojnými silami duševními:
v duchu svém roztržitost', zmatek v my—
šleních, zpozdilé zabíhání ve své obrazo
tvornosti, zkaženost v srdci, zlé náklon
nosti, opovážlivá přání; nízké, světské
pudy, nepořádek v užívání svých smyslů.,
jmenovitě očí a jazyka, nepořádek ve
svých skutcích, jež si tolikrát bez úmyslu
dobrého, ano zrovna s úmyslem zlým
vykonal a tím je tisícerou nedokonalostí
poskvrnil, nepořádek zvláště ve své vůli,
kteráž, místo co by Boha hledala, po
něm toužila a jeho samého milovala,
přilnula ke stvořením. Vejdi do sebe &
viz, nepodobali se srdce tvé státu buřič
skému, kde jen zmatek, rýpání a bez
zákonnosť panují a všeliké náruživostí
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proti sobě bojují.. Nepochybni otom:
vnější tvé chyby, poblouzení tvá v jednání,
prostopášnosti tvých smyslů pocházejí ze
vnitřního nepořádku.

Pozoruj tedy Srdce Ježíšovo a ně
se znáti, čeho Bůh od tebe žádá a v čem
zdokonalování tvé záležeti musí; zapoěni

| s položením pevného základu svatosti.

!Mluvksobě: .la jsem celý od Boha,
jemu celý přináležím, pro něho
celý jsem. Vždyť jest člověk stvořen,
aby Pána & Stvořitele svého velebil,

i jemu se klaněl, jemu sloužil & svatým
i se stal. Rozvaž to dobře & opravdově a

v srdci to zachovej. »O tom pře
mýšlej, v tom bud'c (1. Tím. 4.).
Svatost“ záleží v pořádku, pořádku
však nemůže stavati bez přikázaní.
Hle, jak důležita jsou přikázaní & jak
potřebno jich zachovávati!

Svět obkličuje tě svými temnostmi
a staví ti na odiv _pomatenost' & ne
pořádek; protož hleď na Ježíše,“ na svůj
vzor!

Čtení-. Z „Následování ..Krista Pána.“
(Kniha 111. Hlava 19. & as.)

(Příště dále.)

_153
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fvDevatero služeb k uctění Božského Srdce J ežlsova.

Sv.'|gnác z Lojoly,
patron „Nahražovatelův.“

(Část další.)

;? ' však pozastav se na chvíli. milý
J. čtenáři, a zodpověz sobě tyto

' dvě otážky. První: Co vše učinil
můj “patron k nahražení urážek bož
skému Spasiteli dříve učiněných? Za
odpověď Opakuj si v paměti hlavní věci
z toho, co jsi až posud byl otom četl.
— Potom odpověz na otázku druhou:
A co teď míním činiti v tomto měsíci,

abych sv. patrona ——jemuž až příliš
podoben jsem urážkami Srdce Ježíšova
— aspoň poněkud také v nahražování
urážek těch následoval?

Ovšem, jisté jest, že nemůžeš činiti
vše, co činil sv. Ignác, tvůj patron; ale
rovněž tak jisté jest, že ode všeho alespoň
něco činiti můžeš. Nuže, rozmýšlej a
táž se sám u sebe: Co bys tak mohl
učiniti na místě jeho tuhých. přísných
postův a bičování? Co bys činiti mohl
na místě jeho po sedm hodin trvajícího
rozjímání každého dne? A co na místě
jeho pouti za moře do svaté zemi? Ach
(můžeš si pomysliti při této otázce), vždyť
nemám tak daleko do našeho farního

kostela a tam se za mne při každé mši
svaté koná tatáž oběť, která na Kalvarii
krvácela, a tentýž Kristus Pán a Spasitel
jest tu přítomen, jenž v .lerusalémě
v hrobě odpočíval a očekává návštěvu
mou; mohu tedy i zde mu zadosťčiniti.

Milý čtenáři, snad i ve tvém dosa
vadním životě stalo se to aono, co ne
bylo bližnímu tvému dobrým příkladem
ku vzdělání, aniž posloužilo k rozmnožení i
lásky jeho k Ježíši Kristu, nýbrž naopak
bylo mu snad k nemalému pohoršení,
tak že si pomyslil sám u sebe: »Hle,
po těch pobožných lidech také nic není;

v kostele se modlí, ale mimo kostel jsou

žvastavi, nelaskavi a ulrhají v řečích
svých jiným na cti. jakoby to ani hřích
nebyl; v práci jsou leniví, nedbali a nad
každým nepatrným slovem uníižlivíc atd.,
jak to slýcháme o těch »nábožnýcha
osobách. Dalli jsi tedy. milý čtenáři,
někomu příčinu k podobným myšlenkám
a řečím, pak še taž se vší opravdivostí
sama sebe: »Co musím nyní učiniti,
abych dané pohoršení zase napravil?
Věř mi,že právě tato věc jest. nejdůle
žitější kapitolou druhé otázky.

A ted', jestli jsi ukončil své roz
jímání, hudcme dále pokračovati o sv.
lgnáci. Nejsili však s přemýšlením ještě
hotov, pak bych ti poradil, odložiti další
čtení až na zítřek aneb na budoucí
neděli.

Staneli se někdy, že urazíš svého
přítele nebo pohněváš své dobré rodiče,
pak tě to zajisté nemálo bolí, a jakožto
člověk, jenž má srdce na pravém místě,
jdeš & požádaš _je za odpuštění a na
pravíš zase učiněnou jim křivdu. Urazíli
je však někdo jiný a ukřivdíli jim, co
potom? Myslím, že máš odpověď na
jazyku, že se totiž všemožně snažíš
přítele, otce nebo matku potěšiti a za
utrpenou urážku je odškodniti. Nuže, a
právě tak choval se Ignác k nejsv. Srdci
Ježíšovu a tak a nejinak máš se k němu
zachovatii ty, »Nahražovateliz! A proto
poslyš pozorně, jakou náhradu podával
Ignác Srdci Ježišovu za urážky a hříchy
jiných _lidí.

Co pociťoval v srdci svém, když
viděl, jaké urážky a pohany se dějí bož
skěmu Spasiteli a o nich uvažoval, to
poznáš, milý čtenáři, nejlépe z následují
cího výroku jeho. Když později sestavoval
pravidla svého řádu, napadlo ho, co by
asi tomu říkal, kdyby ho Bůh za jeho
hříchy uvrhl do pekla? Napsal otom
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takto:»Představil jsem si jednak
muka, jež by mi bylo v tomto
hrozném místě snášeti, jinak
rouhání a proklínání nešťast

|
|
.
l

.

ných zavržencův, a tu zdálo se ?
mi, že bych vlastních muk ani
necítil pro zneuctívání nejsv.
jména Božího, jež bych tu po
slouchati musitc Kdo takto smýšlí
a mluví, pociťuje zajisté nevýslovné bo
lesti inad tím, vidíli a slyšíli, kterak
v nejsv. Svátosti přítom'ný Syn Boží, byť
ne ustavičně slovy, ale tím častěji, ba
neustále skutky bezbožných hříšníků,
chladností a lenivostí vlažných uražen
a zneuctěn bývá!

Ano, láska k Ježíši Kristu plnila
oči jeho uslavičnými slzami, tak že byl
v nebezpečí pozbytí zraku. Ale tisíce
slz proléval zvláště proto, že uvažoval
v srdci svém nesčetné, nevyslovitelně
urážky Miláčku jeho od lidí páchané.

Avšak upřímná tato soustrast? & pro.—
lité slžy nebyla jediná věc, čímž se snažil
božského Spasitele svého odškodňovati
za jeho lásku od tolika lidí opovrženou;
nebotfříkavalsobě: »Netoliko za své
vlastní “hříchy,nýbrž i za hříchy
ostatních lidí musím činiti po
kaní.<< A co říkal, také činil. Velikou
částí kajících skutkův, o nichž svrchu
řeč byla, obětoval právě za odčinění a
usmíření cizích hříchův a urážek Božích.

Ano. kdy se mohl nadíti, že by snad

důvěřuje jedině v pomoc Boží, nešvaru
tomu konec učiniti. Že to bude kus těžké

a perné práce, yěděl již napřed. Ná
vodem a rozkazem jistých lidiček, jimž
tento krok Ignácův z příčin na snadě
ležících byl nad miru nemilý. byl světec
na cestě ke klášteru dvěma otroky pře
paden a od nich holemi tak stlučen, že
zůstal polomrtev namístě lcžeti. Teprve
po 53 dne:-h zotaviv se 7. těžkých ran
vydal se opět bez meškání na cestu do
»Andělského kláštera,“ a když jej přátelé
vat-Ovall před opětným vražedným pře—
padnutím, zvolal: »O jaké by to bylo
štěstí pro mne, umříti pro tak dobrou
věc la A hle, nebeský Pán odměnil hojně
všechna jeho namáhání autrpení. Onen
klášter, jenž dosud špatné pověsti po
žíval. stal se od toho času vzorem ře
holní kázně &'svatosti.

Jindy zase dověděl se Ignác, že
jistý mladíkz přátel žije v nedovoleněm
&hříšném poměru sjistou osobou. Cesta,
kterouž k ní chodíval, šla vedle rybníku.
A co učinil lgnác na usmíření hříchů,

f jimiž zaslepenecten Spasitele 'urážel, a

větším ještě svým utrpením mohl buďi
ukončit aneb i zamezit“ urážky Krista
Ježíše, tenkrate nerozmýšlel se ani chvíli
a podstoupil vše, i nejtěžší a nejtrpčí.
Tak na př. nedaleko města Barcellony,
kde se právě zdržoval, nacházel se klášter
řeh'olnic,který však pokleslou kázni svých
obyvatelů špatnou čest dělal jménu svému,
poněvadž slul »Klášter andělský.< Sotva
však uslyšel lgnác tuto pověst“ 0 po
horšlivém životě řeholnic, umínil si ihned
jako nekněz a bez všeliké pomoci lidské,

k zamezení nových? Šel k rybníku a
očekával nešťastného mladíka. Vida jej
přicházet, odhodil svůj svrchní šat a
vstoupil až po krk do vody, ač byla
právě nejtužší zima a rybník napolo za—
mrzlý. »Kam jdeš, nešt'astníče?!a volal
naň z vody hlasem mocným. »Kam se
ubíráš'P! Viz. zde chci za tebe trpěti,
až usmířen bude hněv Boží. který se

Vbyl by zajisté dostál slovu, kdyby mladík
zaražen vyhrůžkou a zároveň pohnut
láskou jeho nebyl se obrátil s cesty
hříšné s pevným úmyslem. nikdy již
po ní nekráěeti.

A takovýchto nápadných skutků
kajících na usmíření a odčinění cizích
hříchů nalézáme mnoho v životě sv.

lgnáce.
Ostatně co byl vlastně celý život
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jeho? Nic jiného, nežli stálé a nepře—
tržité nahrazování &odškodňování Ježíši

Kristu, ale odškodňování spojené s nej—
většími a nejtužšími obětmi.

Božskému Srdci Ježíšovu není 'za—

jisté milejší & vzácnější náhrady za
urážky s'věta nad to, snažili se člověk,
aby se hříšníci obrátili a spravedliví čím
dále tím větší láskou k němu se roz

něcovali. A co všecko podstoupil svatý
Ignác, čeho se podjal, aby se právě této
náhrady Spasiteli v plné míře dostalot?

Osvícen s hůry, přišel Ignác k pc—
znání, že, mali s výsledkem pracovati
na polepšení hříšníkův.,a zdokonalení
spravedlivých, musí sám dříve nabytí
nejen vědy svatých, ale i vědomostí
lidských. A co učinil k cíli tomu? Ačkoli
čítal již 33 roků věku svého, odhodlal
se navštěvovati veřejné školy v Barcelloně
a seděl vedle malých školákův, aby se
učil základním počátkům latinské &řecké
řeči. Byla to zajisté perná práce pro
žáka již tak obstárlého, a to tím více,
poněvadž dobrovolně a z lásky k Pánu
Ježíši všeho majetku se zřeknuv, nucen
byl svůj denní chléb si vyžebrávati.
Rekl bys, že učiti se nazpaměť těm
podrobným, titěrným pravidlům grama—
tikálním muselo býti prací nad míru
nechutnou pro ducha Ignáciova, který již
povznešen byl k nejvyššímu stupni na—
zírání věcí nebeských a jehož všemocná
láska !( Ježíši neodolatelnou mocí po—
bádala do šírého světa, by všechna srdce
lidská roznítil láskou k němu. Ale právě
naOpak, právě tato láska ke Spasiteli to
byla, která mu dodávala trpělivosti a
síly k překonání všech obtíží v učení.

Stůj zde jen jeden příklad, jak sv.
Ignác zápasil. Duch temností, jenž často
i podobu anděla světla na se běře, aby
tím snáze nábožné duše obelstil, po
noukal nového žáka právě v těch ho—
dinách, kdy se měl učiti, co nejvíce ku,
cvičením náboženským, tu právě na—

plňoval srdce jeho nebeskými útěchami
a rozněcoval ducha tak vroucími city
k Bohu, že mu téměř celý čas k učení
stanovený minul samým rozjímáním a
nábožným vzdýcháním k Bohu, a Ignác
se ničemu nenaučil. Ale brzy prchlédnul
tuto lest nepřítelovu, a aby ji nadobro
zmařil, došel ihned k svému učiteli,
mistru Ardebalovi, vyznal mu upřímně
všechno a padnuv na kolena zapřísahal
jej, aby ho vničem nešetřil, ale když by
povinnosti své nedostal, přísně trestal.
tak jako ostatní malé žáky; zároveň pak
slíbil, že ve studiích svých bude po—
kračovati. A hle, pokušení ono přestalo.

Ale to byly jen první obtíže, jež
Ignác musil překonati, chtě se státi hodným
»Nahražovatelem- Božskému Srdci Ježí—

šovu. Ojak velikých a četných překážek
bylo mu i v následujícím čase přemáhati,
nežli prodělal celou dráhu vědeckých
příprav & došel žádoucího cíle! Avšak
Ten, jenž mu dal »chtění,c pomohl mu
i k »dokonání,<< a'po dlouhém strádání
& nevyslovitelných obtížích, o nichž stu—
dující za našich časův ani zdání nemají,
stal se Ignác »magistrem svobodných
umění: a doktorem bohovědy, ale nikoli
proto, aby se slávou tou mohl před
světem blýskati, nýbrž aby tím lépe
mohl pracovati o čest a slávu Boží a
nahražovati urážky mu činěné.

Když byl Ignác vysvěcen na kněze
a postaven za vůdce společnosti mužů,
která si za výhradní úlohu svou stano
vila pracovati všestranně »pro větší čest
a slávu Boží: a spásu nesmrtelných
duší, a za účelem tím jedině žíti a umříti,
tu konečně viděl Ignác slavným výrokem
náměstka Kristova před sebou otevřené
pole k činnosti, jak si to byl v duchu
přál. Polem tím však byl celý okršlek
zemský. Co zatím Ignác v Římě. kde si
byl své stálé obydlí zvolil, vynasnažoval
se všem všechno býti: ditkám učitelem,
odrůstající mládeži pěstounem a vycho—
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vatelem, dospělým kazatelem a rádcem,
chudým pomocníkem a zarmouceným
těšitelem, & co zatim jeho přičiněním
blahodárné ústavy, útulny pro opuštěné
ubožáky, duchovní ústavy vychovávací
jeden za druhým povstával, pracovali
zatím synové jeho v krátkém čase již
po celé ltalii & Francii, ve Španělsku a
Německu, ano i za oceánem v Indii;
ale v nich všech vlastně pracoval, trpěl
a obětoval. lgnác.

Ale na tom budiž dosti; nechtěl jsem
ti, milý čtenáři, podati úplný životopis
sv. lgnáce zLojoly, nýbrž snažil jsem se
jenom, abys v něm poznal vzor a patrona
pravého »Nahražovatelec Srdce Ježíšova,
ato, doufám, se stalo. Nyní pakqho
pilně následuj i v nahražováni cizích
hříchů. Jestliže si tvůj patron oči své
do krve vyplakal z útrpnosti nad ura
ženým & potupeným Spasitelem, pros
alespoň ty každodenně při mši sv. nebo
při návštěvě nejsv. Svátosti Ježíše Krista
za odpuštění urážek, jichž se mu od
nevděčných a zaslepených lidí dnem i'
nocí dostává; obětuj mu v náhradu za
ně zásluhy jeho Božského Srdce, jakož
i lásku a zásluhy nejsv. Srdce jeho pře
milě, panenské Matky Marie.
patron tvůj s tělem svým tak ukrutně
nakládal a tak těžké pokuty za hříchy
svých bližních konal, přines ty ob čas
Srdci Ježišovu alespoň dosti malou obét?
na tentýž úmysl, bud'si nějakou újmu
v jídle nebo zřeknutí se nějaké i do

Jestliže 3

volené zábavy. Uložíli ti však podobnou
újmu Pán Bůh na př. nemocí, podrob se
vtomto měsíci ochotněji než jindy jeho
sv. vůli; vždyt“ jest to oběť na zadost
učinění Božskěmu Srdci Ježíšovu!

Anebo přijdeli ti snad za těžko
plnili věrné a řádně povinnosti stavu

_svého snad proto, že jsou ti odporné,
obtížné nebo proto, že se ti zdá stav
tvůj býti méně čestným, výnosnýma p.,
pak si vzpomeň na sv. učně ve škole a
povzbud' sebe sama slovy: »Jako svatý
Ignác chci ijá poslušným a věrným býti
vtom, co ty, ()Spasiteli, ode mne, sluhy
svého, Žádášiir

Nejsili však knězem ani misionářem,
naskytnou se ti přece mnohé příležitosti,
kde můžeš horlivou péčí o spásu svých
bližních, buďto dítek anebo tvých přátel
a příbuzných Ježíši Kristu poskytovati
náhradu za hříchy jiných; jen si nenech
žádné takové vhodné příležitosti marné
ujíti!

Takovým tedy způsobem následuj,
milý čtenáři, sv. patrona svého věrně
po celý měsíc, maje vždy na paměti
zásadní pravidlo této služby, jež jsem
ti na počátku uvedl: »Kdo se přičiní,
aby všemožně nahražoval křivdy a urážky
proti Bohu páchané, může bezpečně
doufati, že mu Pán jeho hříchy a po
kuty, jichž zasloužil, vždy víc a více
promine a' nevýslovnou sladkost smilo
vání svého naň vylejeh

(Příště dále.)

Lichva.
„Půjěíěli peněz chudému, nebudeš naň uastupovati jako

' dráč, aniž ho lichvou obtížíš.“

„“““ ednou z rakovitých nemocí, které

&%Je lidskou,jest lichva. Ba tato jest
nad jiné zhoubnější, nebot hlodá na ko
řenu blahobytu a spokojenosti, niěíc celé

za dob našich rozežírají společnost

(2. Mqiž. 22. 25.)

| rodiny a obce a přivádějíc občany druhdy
zámožné, bai bohaté na mizinu. A zlořád

,tento — tato rakovina, lichva —- buji
měrou úžasnou ve všech stavech lidské

, společnosti, nebot? vymyká se zákonu a
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trestu a používá všeobecné tísně abidy, Tak čteme o tom v písmě sv. na ně
aby, jako upír vyssava krev člověka, tak , kolika místech. V zákoně Mojžíšově stoji
vyssála poslední groš z kapsy. Lichva
zuří v malém i ve velkém; někdy za
krývá se pláštěm účinného soucitu s bídou
bližního, ve skutečnosti však má jen na
jeho zkázu namířeno. Lichvářů, či jak
se jím cizím potupným slovem
»vuchrářů,a hemží se nyní všude dosti;
není města, ba snad není ani_dědiny,

říká, '

kde by takový dobrodineček neoblažoval :
své spoluobčany. Ale to je právě při tom
nejhorší a na pováženou, že vidímeí
mnohé křesťany v počtu tom, ba křesťany,
kteří jinak na veřejnosti na dokonalé,

zbožné, obětavé si hrají, potají však
horší jsou u vydírání, nežli sami židovští
lic'hváři. Lichva je hřích těžký, ba může
se říci do nebe volající a uvaluje na
každého, kdo se jí prohřešuje, hroznou
spoustu kletby a žalob; proto se lid
křesťanský nemůže dosti varovati před
tímto hříchem, který jména a důstojnosti
křesťanské nanejvýše jest nehodný.

K účelu témuž služte i řádky tyto. '
Především buďme si dobře toho vě

domi: kdo se lichvou prohřešuje. Lich v'y
se dopouští ten, kdo na příliš
veliké — nad zákonem ustano-'
vené — úroky peníze půjčuje,
anebo jinak nouze a bídy bliž
ního ku svému zisku užívá.
_ Přísně vzato dopouští se “lichvy ten,
jenž vůbec něco více, nežli- byl půjčil,
požaduje. Tak na př. půjčíllis bližnímu
měřicí obilí apožaduješ za ni půl druhé
nebo dvě, dopouštíš se lichvy. Anebo
půjčíllis někomu 100 zl. a chceš za to
105 nebo 106 zl., dopouštíš' se, přísně
vzato, také již lichvy. Nebot' jen tolik
je dovoleno zpět požadovati, co se bylo
půjčilo — tak to žádá spravedlnost. Za
půjčení však něco více žádali příčí se
vlastně křesťanské lásce, nebot tato právě
chce, abychom bližnímu“ svému v bídě
a nouzi, můžemeli, nezištně pomáhali.

-; tento vrhá se u větší bídu.:

psano: »Jestliže by schudl bratr tvůj,
a byl mdlý na ruce. a přijal bys ho
jako příchozího a pocestného a živ by
byl s tebou, neheř lichvy od něho, aniž
více než jsi dal. Boj se Boha svého, aby
živ byl bratr tvůj u tebe. Peněz svých
nedáš mu na lichvu &z obilí nepožádáš
přídavku: (3. Mojž. 25. 36.-——37.).A opět.
v páté knize di zákon: »Nedaš bratru
svému peněz na lichvu ani obilí ani
kterékoli jiné věci; bratru svému bez
lichvy půjčiš toho, čehož potřebuje: aby
požehnal tobě“ Hospodin Bůh v každém
skutku tvém .na zemia (5. Mojž. 23. 19.).
Kristus Pán také zapovídá půjčovati na
zisk slovy: »Protož milujte nepřátely
své a dobře čiňte, a půjčujtc, ničeho za
to se nenadějíce: & budet“ odplata vaše
mnohá a budete synové Nejvyššího;
nebot“ on dobrotivý jest. k nevděčným i
zlýma (Luk. 6. 35).

| svatí Otcové jedním hlasem od
suzuji lichvu a vyhlašují vše, co se nad
půjčené věci požaduje, za neprávně na
bytý statek. Tak pravi sv. Ambrož: »Naše
svaté knihy- zatracuji zlořád, více žádali
nežli se bylo dalo . .. Vše, co se požaduje
nad půjčené, musí lichvou nazváno býti.:
A sv. .lan Zlatoustý mluvě o zahubnosti
lichvy, praví: »Lichva jest stejně ne-'
bezpečna pro toho, jenž na úroky dáva,
i pro toho, jenž na úroky béře. Onen
vydává spásu duše své v nebezpečí,

l sněmy
církevní zatraeují lichvu ve způsobu
tomto: Druhý sněmů lyonský vyvrhl
lichvaře ze společnosti věřících; sněm
viennský nařizuje, že se přísně jako
kacíři potrestati mají všichni, kdož tvrdí,
-»že není hříchem více _žádati, nežli se
bylo půjčilo.c Tohotéž mínění jsoui
papežové. Tak velice učený papež Be
nedikt XlV_.praví v listu svém biskupům
italským, psaném ze dne 1. listop. 1745.,

, \
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»že i dle souhlasného mínění kardinálů

každý úrok z půjčeněho kapitálu ne—
dovolený a lichvařský jest, at" si ten,
kdož tak činí, kterémukoli stavu při
náleží anebo k jakémukoliv účelu úrokův
užívá.:

Tu však řekneš, milý čtenáři: »'I'ak
všickni, (kdož nyní na úroky i sebe menší
půjčují, jsou tedy vlastně |icbváří.<< ()
nikoli, to bys zašel opět příliš daleko.
Za půjčení samo ovšem nesmí se ničeho
požadovatí. ale jsou zde jiné okolnosti,

l. škoda půjčením způsobena,
2. ušlý zisk,
3. nebezpečí, že přijíti můžeš i o

jistinu,
4. zákon občanský.

. Abych tí objasnil,co se pod .ško dou
půjčením způsobenouc „rozumí,
povím ti příklad. Chceš si ke svému
statku přikoupiti kus pole. Dostal bys
je nyní za' 1000 zl., za rok však musíš
již dáti 1050 zl. Tu však prosí tě tvůj
soused, jenž právě peněz potřebuje, a
ty “mu svou jistinu narok půjčíš, žádaš
však za rok 50“zl. úroků. Dopouštíš' se
lichvy? Nikoli; nebot? zajisté jest spra
vedlivo. aby dlužník nahradil škodu,
kterou věřitel skrze něho utrpěl.

'l'otéž platí o »ušlém zisku
Kdybys si byl půjčené peníze podržel,
byl bys jich mohl k nějakému dovole
nému obchodu použití a byl bys z nich
něco vytěžil. Půjčillis je, jest spravedlivo,
aby ti dlužník ušlý tento zisk poněkud
nahradil.

Co se pak nebezpečí týče, že bys
io jistinu přijítí mohl. může býti ne
bezpečí toto dvojí: obyčejné. jaké
jest vůbec při všech věcech. Tak na př.
požár, krupobití, vojna uvádí všechen
majetek do velikého nebezpečí; za to se
ovšem ničeho žádati nesmí. Ale jest ne
bezpečí jiné, a to jest nesprávnost věři
telova neb odvážný jeho podnik. Žádá tě

3

kupec. jenž ti žádnou záruku dáti ne
může, za půjčku k nějakému odvážnému
podniku. lu zajisté jsi v právu žádali od
něho také úroky. 7. důvodu tohotopro
hlásila í kongregace »rozšiřovaní víry:
úroky za dovolené a papež lnnocenc X._
mínění toto schválil.

Konečnějest »zá kon občanskýa
závažným důvodem. proč se úroky bráti
smí. Zákony také platí nyní u všech
vzdělaných narodův. Alc nehřeší křesťan
bera dle zákona světského úroky z půjčené

,které dovolují mírný í'n'ok bráti, a sice: ' jistiny? *Nikoli: nebol“ papežská stolice
. byla několikráte na dotčené otázky od

pověděla. »že věřící beroucí zakonem
dovolené uroky se ve svědomí znepoko
jovali nemajú Měla zajisté papežská

_ stolice nynější poměry na zřeteli, nebot?
' kdyby se úroky bráti nesměly, nechtěl

by nikdo půjčovati, & tím by obchod a
průmysl značně trpěl, což by zase za.
následek mělo bídu a nouzi mnoha &

mnoha lidí. l mnoho dobročinných nadací
a ústavů by zahynulo, kdyby se nesměly
úroky bráti, nebot" ústavy tyto bývají
obyčejně jen z úroků vydržovaný.

Vše to, co posud řečeno, platí však
jen o úrocích zákonem dovolených, &
tyto obnášejí ó, nanejvýše (3 ze sta.

' Vše, co přes to jest— at“ málo, at? více
— jest lichva. A tu jsme již u oné
rakoviny, která nyní tolik rodin rozežíra.
Kdo se nyní spokojí s pěti procenty?
Deset., patnáct, dvacet, ano i padesát
procent opovažují se, lichvaři žádali, &
ubohý dlužník, chceli míti půjčku, musí
se-uvoliti. Ještě hroznější jsou lichvářské
úroky v malém, které se však člověku,
jenž nepočítá, ukrývají. 'l'ak jsou mnozí
dobrodinečkové, mající jmění svého jen
málo set, přece pohodlně a dobře živi.

_ A jak? lnu, půjčují v malém. Tak0vý
dobrý křesťan rád pomůže bližnímu ně
jakým tím capartem na týden, dva, a
nežádá za to mnoho. Ze zlatého na týden
jen krejcar anebo dva; to přece může
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každý rád dáti. Ovšem. že to dá & dáti
musí, nebot? by jinak si půjčkou pomoci
nemohl; ale málo kdo z nich ví, jak
hrozná, do nebe volající jest to lichva.
Či nevěříš? Nuže, poslechni. '.l'ys si vy
půjčil zlatý na týden a dáš za to úrok
krejcar; kolik jest to za rok ze zlatého?
52 krejcary. A kolik by to bylo ze 100 zl.
za rok? Stokrát tolik, tedy 52 zl. Kolik
jest to procent? 52. A to nemá býti
lichva? 'l'ím horší jest to ovšem, žádali
se ze zlatého 2, 3—5 kr. týdně, jak sám
vím, že se tak v továrnách mezi dělníky
děje; tu se člověk té lichvy až zhrozí.
Neboť 5 kr. týdně ze zlatého děla ročně
2 zl. 60 a ze sta 260 zl., tedy 260 procent.
To je strašně! Pak ovšem může takový
dobrodineček chudého lidu se svými ně
kolika sty dobře a pohodlně žíti; vždyť
se na něho jiní dřou a starají.

Ale co říká tomu svědomí? lnu,
někdy se ovšem ozve, ale lichvař je brzy
umlčí námitkou: »Proč mi to lidé da

vají? .la jim peněz nevnucuji; když je
chtějí, ať platila Ovšem, ty necitelný
člověče, že chtějí půjčku; vždyt“ nouze
železo lame. Kdybys však viděl slzy,
které z očí se prýští k vůli tvé ne—
milosrdné lichvě, kdybys slyšel' nářky
rodin v klepetech tvých úpějících a kletby.
které na hlavu tvou se sypou, tu bys,
pakli jen ještě jiskra citu lidského v tobě
jest, obrátil. Aco maš, řekni mně, ztak
nespravedlivě nabytého majetku? Ovšem,
žiješ pohodlně a bez starostí, ale-jak
dlouho? Myslíš někdy na smrť a na
to, co nasleduje— soud Boží? Nehrozíš
se před posledním okamžikem? -— 'Pu
mi připadá na mysl sen jistého vy
hlášeného lichvaře. Zdálo se mu totiž,
že umřel a ležel v rakvi právě před
pohřbem. Příbuzní jeho stali kolem, ale
po smutku nebylo ani stopy; hádali se
mezi sebou, neboť každý chtěl býti
hlavním dědicem, & komu bylo málo
poručeno, kiel a nadaval nebožtíkovi ve—

řejně. Tu otevřely se dveře a zpitý jakýsi
muž vrávoral k rakvi a napřahnuv pra—
vici zasadil _mrtvole poliček, křiče: »To
máš za mne, druhý za mou rodinu a
třetí za jiné, jež jsi lichvou ožebračillc
Přítomní byli jako ztrnulí hrůzou a nikdo
se neodvážil zbojníka zadržeti. 'l'enlo
plivnul ještěs největším opovržením
mrtvole ve tvář a vyvrávoral se zase ven.
Když pak vyšel průvod na ulici a nesli
mrtvolu na hřbitov, tu vyzváněli _všemi
zvony. Ale lichvaři se zdálo, že zvony
mluvily, nebol“ zřejmě slyšel, kterak vo
.laly: »Patnact. dvacet, patnáct, dvaceta
Když pak největší zvon mezi menšími
se ozval, bylo mu, jakoby hrobovým
hlasem volal: »Sto sem, sto tam, sto
sem, slo tam!“ 7. této úzkosti probudil"
se lichvař, na celém těle se třesa ajsa
potem smočen jako po koupeli. Pořád
mu hučelo v hlavě, co si zvony byly
povídaly: »Patnáct, dvaceta Ba on sám
počal tak pro sebe mluvili, až se smysly
pominul „a nic jiného neříkal, než:
»Patnact, dvacet, patnáct, dvacet.“

Strašný jest Osudkaždého nekajicného
lichvaře, ale zasloužený„ Neboť není bez
citnějšího člověka nad něho. Může viděti
největší bídu, ubohé oběti mohou nohy
jeho objímati & slzami svými smačeti,
nevinné dítky mohou před ním klečeti a
ručinky k němu vztahovati, že by se
kámen nad nimi ustrnul on sebou

nepohne, zabaví a prodá poslední krávu
v chlevě a poslední peřinu stáhne 5 po—
stele, aby nepřišel o svůj hříšný groš.

Lichva zatvrzuje srdce lidské více
nežli co jiného. O můj Bože, může tak
jednati křesťan, jehož prvním a hlavním
pravidlem má býti svatosvaté přikazaní
lasky : »Miluj Boha nade všecko a bližního
jako sebe samého-? Boha nemiluje, neboť
Bohem jeho jest mamon, a bližního ne
miluje, nebot' mu poslední krůpěj krve
z těla vyssava. () kolik ožebračelých
rodin, kolik zchudlých obcí, kolik samo
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vražd má lichva na svědomí! To vše

zapsáno jest tučným písmem v knize
onoho spravedlivého, vševědoucího soudce'
na nebi, jenž strašným hlasem z ní čísti
bude jednou každému lichváři. Nic tobě
nepomůže modlitba, neboť jest v ústech
tvých urážkou velebnosti Boží, jest rou
háním proti vševědoucnosti Hospodina.
Nepomohou ti oběti ani dary, nebot?
Hospodin žádá především poslušnost“ při
kázaní svých, a jcdnoz hlavních jest:
Nepokradeš! A lichva patří mezi
druhy krádeže. _

K lichvě počítá se také hřích těch,
kdož obilí a zboží skupují & zadržují,
aby ceny do výše vyhnali a pák draho
prodávali. Takoví lidé jsou opovržení
hodnéjší nežli sami lupiči a zloději, neboť
počítají na obecnou bídu, obohacují sebe
krvavým grošem chudiny a uvalují mnohdy
celý kraj, ba celou zem v bídu & ne
dostatek. Vším právem praví proto písmo
svaté: »Kdo skrývá obilí, zlořečen bude
od lidía (Přísl. 11. 26). Vůbec hrozným
jest hříchem užívati bídy jiného k svému
obohacení. Neboť praví apoštol Páně;
»Kdo by měl statek tohoto světa a viděl
by bratra svého, an trpí nouzi a zavřel
by vnitřnosti své před ním: kterak láska
Boží zůstává v něm?<< (l. Jan 3. 17.) A
co teprve říci se má o tom, kdo bližního
v nouzi utiskuje? O tom platí slovo
Ducha sv.: »Chléb nuzných jest život
chudých; kdo jej odjímá, jest človek
krve. Kdo odjímá chléb v potu dobytý,
jest jako ten, kdo zabijí bližního svého,
(Sirach 34. Zb.). 'l'en nešťastný mamon
svádí tak mnohé ku hrozným hřichům

proti sedmému Božímu přjkázaní, a to
zejména k lichvaření. A málo kdo pomní

slov Spasitelových: »Co je platno člo
věku. kdyby celý svět získal, ale na duši
své zkázu trpěl?c Nespravedlivý majetek
není požehnaný; jak nabyto, tak po
zbyto. ztratí se zase, byť ne v prvním,
zajisté v druhém pokolení, toť trest
časný; horší však, věčný, čeká je ve
světě budoucím. Proto at slyší všichni
takoví slova proroka Amosa, jenž dí :
»Slyštež vy, již potíráte chudého a vy
hlazujete nuzné země, řikajíce: kdy po
mine nový měsíc, a prodávati budeme
zboží? a sobota, a otevřeme obilnice?
abychom zmenšili míru a zvětšili závaží
& podvrhli váhy lstivé?c Přisáht Ho
spodin, »že nezapomene až do konce
všech skutků jejichc (Amos 8. 4.).

A co jedině pomůže ještě všem těm,
kdož se byli proti Bohu a bližnímu pro
hřešili lichvou nebo utiskováním? 'I'otéž,
co pomohlo hříšnému Zachaeovi. Pán
jej navštívil, hnul srdcem jeho a Zachaeus
se obrátil a nahradil: »Pane, polovici
statku svého dám chudým, a čímli jsem
koho poškodil, nahradím čtvernásobnéa
tak slíbil Zachaeus. A Pán přijal slib
ten a pravil: »Dnes stalo se spasení domu
tomuto—<

Kéž by se hnulo i srdce četných
lichvářů, kteří utiskují kraje naše! Kéž
by pomněli na poslední věci člověka a
dali průchod do srdce svého slovu Páně!
Kéž by se obrátili a nahradili učiněnou
škodu, i kdyby ničeho jim zůstati ne
mělo; nebot“ dobré svědomí a odpuštění
spáchané viny jest cennější, nežli všechen
světský majetek. Pak by i Pán zase za
vítal do srdce jejich a spasení by se
dostalo nesmrtelným duším _jejich na
věčnosti. Boh. Hendl.
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Nové malby a okrasy ve chrámu svatohostýnskémf)
„\
s„štdyž šestnáctého srpna průvod 14ren- * na pěti od sebe oddělených polích patero

“? štátský na sv Hostýně byl, klečel výkresů, a přidášli k nim ony dva, které
x_n-w odpolednejistý šedovlasýknietpřed jsou pod posledním oknem obou oratoří,
hlavním oltářem a modlil se pobožně. Bylo znázorňují ti celé posvátné dějiny Hostýna.
mu již přes osmdesát let a každy rok na- Následují pak v tomto pořádku:
vštěvoval chrám svatohostýnský i tehdáž, 1. Na klenbovém pasu jest po evan
když před 43 roky v zříceninaeh ležel. gelní straně obraz sv. Cyrilla. a
Spatřiv, jak chrámové stěny vůkol zlatem Metho děje, kteří se strání sv. Ilostýna
se lesknou, najednou začal takto hlasitě 5 dle zbožného podání pohanským praotcům
vzdychati: „Kostelíčku, kostelíčku, jak j našim víru Kristovu hlásají, je křesti a

jsi ty krásný a nádherný! Když jsem \ úctu k Rodičce Boží zavádějí; za sv.
!

___.:zía

fu;

druhdy tu klekal na hromádce kamení , Methodějem stojí lípa, slovanský strom,
!, zhlídal ty holé zdi: již tenkráte mi na němž visí obraz Matky Boží, tak zvané
cosi v srdci říkalo, že jednou krásným ' svato-Mcthodějské čili Staro-Boleslavské;
a nádherným budeš; ale že se té krásy %pod pravou nohou sv. věrověstce leží
dočkám, toho jsem se nenadál. Snad jsem shozená modla „Gostýn“, kteréž pohané
tu již naposledy byl.“ A při těch slovech chtěli květiny, v koši přinesené, obětovati.
slzy radosti kanuly po jeho lících. ! 2. Následující obraz představuje M 0

Podobnétušení měli také jiní starci ravany, jak jsou roku 1241. od
astařenky; z té příčinyod toho a onoho ' Tatarů na sv. Hostýně obležení
nejednou slyšeti, že děd nebo babička mu a hroznnou žízní trápeni , proto matky spí
říkali: „Svatý lilostýn bude se jednou nají ruce a dítě leží tam mrtvé, ale
zlatem stkvíti.“ Ciníli pohled na ty nové Vratislav ukazuje ke kapli „na chlumku“
malby a okrasy chrámu tak radostný stojící a mužně volá:
dojem, zpravodaj svatohostýnský by úkolu
svému nedostál, kdyby čtenářům o nich
ničeho nenapsal. Za tou příčinou podá tu
krátký popis všeho, co za loňské doby Jižjiž chvátajíMoravané kc chlmnku,
poutnické (1888.)malováno aokrašlováno kde „Mati Boží divy tvoří.“ Na kraji
bylo, a. aby čtenář měl celek před očima, náspů leží nakupené klády, které kře
přidá též něco od předešlého“ roku, do- sťané na Tatary svalili.
plniv takto zprávy, které onen známý a _ 3.Ve vrcholu klenbového pasu vznáší
vroucí ctitel Matičky Boží svatohostýnské ! se jako v oblacích Matka Boží
v měsíci lednu (roku 188%) ve „Sk. B. svatohostýnská a chová na levé
S. P.“ napsal. ] ruce svého božského Synáčka, který na.

„. = 'c'í římluvu blesk metá na Tatar ,_
A) Obrazy v prBSbytárl' ! JJ lži. Na vedlejšíryn obraze viděti,)jak

Celý presbytář jest vymalován a : Tataři jsou oelí pomateni neb na
obnoven jakož i bez mála veškerá chrá— zemi povalcni, jak v divokém zmatku
mová loď, vyjmouc milostnou sochu, její utíkají, a stany jejich, bleskem zapálené,
okolí se čtyrmi sloupy a hlavní oltář, jedním plamenem hoří.
jichžto se okrašlující ruka umělců posud 5. Poslední obraz na kle'nbovém
netknula; taktéž vyjmouc kazatelnu a pasu představuje, co se teprv státi má.
všechny poboční oltáře. V pozadí stojí chrám svatohostý n

Obrazy nad jiné zajímavé jsou vý- ský, r. 1787. rozbořený, r. 1845. zase
kresy na klenbovém pasu, jenž dělí , obnovený, vnejnovější době zevnitř upra

presbytář od chrámové lodi. Tam vidíš ] vený, uvnitř vymalovaný a konečně od

„Za. mnou pojďte, muži, kdo tak smýšlí,
„Za mnou před stolec Matcřc Božíl“

1) Jelikož vydány zvláštní knížky pro poutníky svatohostýnské, a sice: „Svatý Hostýn
v obrazích“ a „Album svatohostýnské, “ neminili jsme uveřejniti ve „Škole B. S. P.“ članek tento.
pocházejítí z dovedného péra. horlivého dopisovatele našeho o sv. Hostýně. Na mnohé však domluvy
». pro povzbuzení těch čtenářův a čtenáíek, jimž není možno na sv. Hostýn putovati, milerádi také
ve „Škole B. S P. “ článek tento podáváme, aby věděl náš česko-moravský národ, co učiněno ku
zvelebení chrámu Matky Boží svatohostýnské. Redakce.
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nejdůst. p. kardinála a knížete- '
arcibiskupa. Olomouckého, Bedř.
hr. z Fiirstcnbcrků, vysvěcený,
který se sv. Hostýna sestupuje, s lidem
se loučí a jemu své pastýřské požehnání
dává. Dejž Bůh, aby se to brzy stalo!
Viděti také starou kapli sv. Jiljí v levo;
tak zvanou kaplanku a část nového klá
štera v pravo; lid v národním kroji.

6. Po evangelní straně naproti hlav
nímuoltářividíš ob raz Matiěky Boží
svatehostýnské, který dosud za
pomenutý, ale v starých modli
tebních knihách zase nalezen
byl s nápisem: ()braz jak se od roku
1242. uctíval, až jej Václav rytíř Bítovský
1620. zničil. Jako starostlivá matka se
ohlíží a nabízí svou pomoc; rozprostírá
plášť svůj a kryje pod ním celý zástup
klečících Moravanů v staroslovanském
kroji.

7. Na epištolní straně pod zadním
oknem jest obraz Matičky Boží
Hostýnské v nynější podobě;
vznáší se nad zeleným temenem svaté hory

zhlídášchrám, jak jej František
Antonín z Rottálu1721.—1748.v_v
stavěl, v pravo stojí stavení tehdejších
duchovních správců, byt kostelníkův a
varhaníkův a. jak se zdá i škola, vlevo
starý kostelíček, z něhož obraz přenešen
byl; trochu níže je hospoda a vodní kaple.
Kostel byl jako teď 4245 metrů dlouhý,
2550 m. široký a přes 2725 m. vysoký;
zdivo, které se až dosud udrželo, na ně
kterých místech 6—9 metrů tlusté. Celý
obraz jest malován dle stare mědirytiny,
kterou P. Frant. Albl, jeden z prvních
duchovních správcův, od malířeJana Ant.
Nevídala 1.748.zhotoviti dal a zakladateli
kostela věnoval.

8. Nad oběma dveřma sakristie je
vidětidva anděly na zlatépůdě;
jeden pozdravuje Pannu Marii, druhý
prosí jí, což zlatými písmenami kolem
nich napsáno jest. Oči jejich všudy tě
sledují, kamkoli se obrátíš.

9. Pozdvihnešli očí k římsám, uvidíš
podnimišestero poprsníeh obrazů
českomoravských sv. patronů:
Sv. Hedviky (začínajc na epištolní straně),
sv. Cyrilla, sv. Jana Nep., sv. Václava,
sv. Methoděje a hl. Jana Sarkandra.

Než vstoupíš do chrámové lodi, po—
dívej se ještě na klasy, hrozny a listy,
na lilie a růže po pilířích se táhnoucí; na
červené koberce po obou stranách. milo
stivě sochy,—do nichžto loretánská litanie
s jinými tituly Matky Boží zlatem vc—
tkána jest; a konečně na okrouhlé okno,
kde souhrn přirozeně záře sluneční a
umělých paprsků slunce oko líbezně do—
jímá; a pak vstup do chrámové lodi

B) Obrazy ve chrámové lodi.

1.0. U kazatelny vidíš na klenutí
oltáře sv. Josefa dvě skupiny Svatých a
uprostřed ltodičku Boží; v pravo klečí
sv. Jan Nepomucký, jemuž ten oltář
před stoletím zasvěcen byl, vedle něho
a naproti němu sv. biskup Vojtěch, sv.
Alžběta, bl. Anežka Ceská s beránkem,
sv. Vavřince s erbem .Přerovským; v levé
skupině: sv. František Serafínský, sv. Jiljí
s erbem Bystřickým, sv. Václav, sv.
Ludmila. a sv. Bartoloměj.

11. Nad tímto oltářem vidíš pod řím—
: sami sv. evangelisty Matouše a Jana,

a Z ruky jejího božského Synáčka srší dle jehožto výroku Panna Maria vznáší
blesky a hromy na Mongoly. Pod ní ; se mezi nimi ve “vzduchu jako „žen a

oděná sluncem, pod jejímaž no
hama byl měsíc, a na jejíž hlavě
byla koruna dvanácti hvězd“
(Panna bez poskvrny počatá). Matouš má
u sebe znamení člověka, protože svý
Evangelium od člověčenství Syna Božího
začíná; Jan má po boku zna-meni orla.,
poněvadž ve svých spisech jako orel se
vznáší a Evangelium své od Božství J ežíšc
Krista začíná.

]2. Naproti oltáři sv. Josefa stojí oltář
sv. Valentina; nad ním spatříš opět dvě
skupiny Svatých a uprostřed nich Ro—
dičku Boží. Hlavní osoba, bl. Jan Sar

_ kandr, bývalý farář Holešovský, klečí
v levé skupině; ostatní jsou Svatí ze řádu
Tovaryšstva Ježíšova, na jehož ústavech
za mládí svá studia konal 3. k němužto
po celý život s velkou láskou lnul. V pravé
skupině jsou: Sv. Ignác, zakladatel řádu,
oblečen v bílé mešní roucho, sv. Alois
s lilií u nohou, bl. Kanisius s kateehismem
od něho sepsaným, bl. Bobela, mučeník,
sv. Stanislav, sv. Alfons, bratr laik řádu;
v levé: bl. Kampian, jako mučeník v čer
veném mešním rouše, sv. Petr Klaver, sv.
František Regis, sv. František Xaverský
v bílé roehetce, tři svatí japonští mučeníci
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s kříži, Jan, Jakub a Pavel, a poslední | Vpravé skupině: Sv. Vilém, bl. Klement
sv. mládenec Berehmanns s křížkem, rů—
žencem a řeholní knížkou. — Tento oltář
byl v minulém století zasvěcen „svatým
mučeníkůmu, ale lid mu říkával „oltář
bl. mučeníka Jana Sarkandra“

13. Nad těmito obrazy vidíš pod řím
sami ostatní dva evangelisty, sv. Marka
v pravo, sv. Lukáše vlevo. Tento má
u sebe znamení obětného býka, poněvadž
své 'Evangeli—um začíná. od oběti Zacha
riašovy; onen znamení lva, jelikož své

,

Evangelium od hlasu volajícího na poušti ?
začína. Uprostřed nich vznaší se ve vzduchu 2
tak zvaná,„Panna Maria Sněžné,“
kterou dle podání maloval sv. Lukáš,
„Evangelista Panny Marie“ jmenovaný.

14.. Teď obrať se na epištolní straně
ke druhému oltáři, který zasvěcen jest sv.
Sebestianu, druhdy svatému kříži, a před
nímžto v minulém století některé osoby
pochovány byly; za tou příčinou stkví se
najeho klenutí zlatý kříž, znamení
Syna člověka a představen jest
soud: Kristus, božský Soudce, Rodička
Boží, prosící za milosrdenštví, čtyři svatí
evangelisté se svými alznaky, svatí Apo
štolé, sv. Jan Křestitel a na souvislém
pozadí čtyři Andělé s troubami, zatmělé
slunce, krvavý měsíc a padající hvězdy.

15. Pozdvihnešlioči nad klenutí téhož
oltáře, spatříš dva svaté ()tce hájící božské
Mateřství Panny Marie proti dvěma křivo
věrcům; v pravo stojí 5v. Athan aš, maje
u nohou přemoženého Aria (APEÍOE);
v levo sv. Cyrill Alexandrinský,
maje u nohou přemoženého Nestoria
(NEETOPIOE) a uprostřed nich zdvihá. se
ve vzduchu Maria jako MHGHP BEOY
(Matka. Bo ží) aneb GEOTOKOE (Bo h o
rodiěka) v podobě „Matky dobré
rady“. Hadové ze spisů křivověrcových
syčíc-í znamenají jed v nich obsažený.

16. Naproti sv. Sebestianujest oltář
sv. Matky Anny; na klenutí jeho
jsou dvě skupiny Svatých, zvlášt
ních ctitelů Marianských anebo připomí
najících jména dobrodincův a příznivců.
svatého Hostýna. V levé skupině: Svatý
Karel Borromejský, sv. Mořic s erbem
Kroměřížským, sv. Jindřich s kostelem
Vambeřickým. sv. Kliment s mučenickou
palmou, sv. Bedřich s dvěma šavlema,
v popředí sv. Antonín s lilií a sv.-.patri
archa Benedikt s erbem Rajhradským.

Hofbauer, sv. Norbert s monstrancí, sv.
Arnošt, sv. Kateřina s kolem, sv. Bernard
s Marianským spisem „Homilia dc Missus
est“ a naproti sv. František Paulanský,
na jehož prsou stojí „charitas,“ láska.
Na souvislém pozadí: Sv. Anna, učíc-bl.
Pančnku Marii, ku kteréž z jedné strany
Anděl vede ctihodného P. Martina Středu
z 'l'ovaryšstva Ježíšova, zaehovatele města
Brna (1645), a z druhé strany jiný Anděl
vedeFrantiška Antonína hraběte
z Rottálu, zakladatele chrámu
svateho stýnského s půdorysemtéhož
chrámu v rukou; třetí andílek drží erb
Rottálský skřížem; čtvrtý štít sjméncm
Ježíš GHS). —

17. Nad klenutím oltáře sv. Anny
vidíš dva svaté Otce, kteří hájili Bez
hříšnost'aPanenství Matky Boží.
V levo stojí sv. Augustýn se známým
pacholatkem, kteréž ho o nezpytatelnosti
nejsv. Trojice poučuje, a v pravo sedí na
poušti sv. J aro !í m ; uprostřed nich vznáší
se ve vzduchu Maria jako čistá
Panna s lilií v ruce.

18. Mezi oltářem sv. Josefa a sv.
Anny jest nad severním vchodem velký
výklen; na vrcholu jeho vidíš tajemství
Nanebevzetí Panny Marie, jemuž
před stoletím zadní hlavní oltář a vůbec
celý tehdejší chrám zasvěcen byl. V pravo
od ní jest

19.Blažené usnutí její; kolem
úmrtního lože jsou sv. Apoštolé & některé
zbožné ženské. Rozeznáš v levo od ní
sv. Petra, sv. Tadeáše, který dle tváře
Kristu podoben byl; v pravo od ní sv.
Jana, miláčka Páně; sv. Tomaš schází.

20. Na druhé straně téhož klenutí
jest její sv. hrob, ale jak již z něho
vstala. Sv. Apoštolé jsou kolkolem něho,
a sv. Tomaš, drže ruku k čelu, jakoby ne
věřil, prohlíží si hrob, zněhož lilie rostou.

21. V protějším velkém výklenu jest
na obloukuvykreslena „Panna Maria
Vítězna“, kteréž druhdy vRottálském
kostele zasvěcen byl přední hlavní oltář.
Po obou stranách má Anděla a v náručí
božského Synáčka, jenž žehná různý lid,
všelijakým neduhem stížený a Matky svato
hostýnské o pomoc prosicí; oči její ohlížejí
se vítězoslavně na levou stranu po Jaro
slavovi,' který, vzývaje Rodičku Boží,
Tatary u Olomouce na hlavu porazil.

1



22. Nad klenbovým pasem, který
pojí presbytář s lodí, vidíš v zazděném
okně„Korunování Panny Marie,“
kolem ní duhu, nahoře její sv. jméno a
pod ní tří sv. Andě

2.%.Naprotítomuoknujest Spasitel
na polozazdčném okně vykreslen, jak
žehná lidu; v otevřené knize stojí řecké
písmeny AQ, jakoby volal: „J a jsem
Alfa a Omega, počátek a konec,“
Bůh a pramen veškerého požehnání.
' 24. Pod římsami a bežprostředně nad

čtyřmi většími oblouky spatříš po dvou
Andčlích ani MatíčceHostýnské úctu
a chvalu vzdávají; odznaky, jež v rukou
nesou, připomínají ctností, moc “a slávu
Královny Andělů.

25. Na klenbovém pasu hudebního
oboru jsou nakreslení bohonadšení
pěvci a zvelebovatelé církev
ního zpěvu. uprostřednich Rodiěka
Boží s dvěma „'\nděly; vlevo od ní
stojí svatý prorok lsaiáš, který příchod
Spasiteluv z Panny zvěstuje: „Ecce Vu go
concipíet“, Ejhle Panna počne sv. král
David s ha,ríou sv. Řehoř Velký s ho
lubíěkou (= Duch sv.), která mu vnuka
opravu církevního zpěvu, sv. Ambrož,
též obnovitel a zvelebitel církevní hudby.
Na pravém polí od Matky Boží: sv. Cecilie,
patronka hudby, svatý Kazimír, polský
kraleviě, který zpiva „( )mni die die
Mariae“, „Dokud žijí, dík Marii -- vzdej
den každý, duše má“, a s ním zpívají
zároveň mnozí Andělé, oslavujíce svou
nebeskou Královnu.

. U hlavního vchodu visí paměti
hodný kříž. Dříve si ho nikdo mnoho
nevšímal, protože byl častým líbá-ním a
nasazeným prachem od pohledu nepěkný.
Na jaře 1888. seškrabovala se za pří
činou obnovy odTěla Kristova stará barva,
která ve čtyrech vrstvách natřena byla. a
ejhle překvapení! Nalezeno, že Tělo Kri
stovo zhotoveno jest z cedrového dříví,
a to z jednoho kmene (vyjmouc nasa
zena ramena), dlato umělcovo pak zdo
konalilo je pokud možna a potom ne—
cháno bez barev, jen nová trnová koruna
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a nový kříž zhotoven Dle tvrzení starého
kostelníka pana Bubílka byl onen kříž
po kratičký čas v Bystřickém chrámu
Páně a r. 1845. na sv. Hostýn přenesen,

a pochází prý z Kron1ěříže(?). Ve chr-ámove lodi všimni sí obzvláště onoho vel
kého napisu pod římsami na vlysu:
„Zdrávas vítězná ochrauo Moravy!
Zůstaň Matkou lidu svémul“

Dívejse také na dva velké a čer
vené koberce u postranníchvchodů;
na jednom, kde stojí socha Srdce Páně,
je totéž sv. Srdce 87krat namalo\';áno
na druhém, kde stojí socha Lurdské Panny
Marie, stkví se sv. Srdce bolc stné

lbx.odičky Boží. — Ve výšce na modrébání leskne se 360vypouklých oazlatých
hvězd; uprostřed visí erb pánu balonu
Laudonů, na. _jejíehžto půdě chrám stojí.
()bnovenybyly také oboje sakristie
a o t.ttoře Na oratoří po evangelní
straně visí dva obrazy, v Římě od
jednoho Angličana malované a r. 1881.
od svatého ()tce posvěcené. Představují
slovanské poutníky v Římě roku 1981.
a sice v kostele sv. Klimenta (kde je
pochován sv. Cyrill), a v jeho předsíní.
V této viděti sochy sv. slovanských apo
štolů; v kostele mnoho poutníkův a arci
biskupa Sembratoviče, který káže, v po—
zadí obraz představující papeže Hadriana,
an žehná, svatým Cyrillu a Methodějí.

Konečně všímní si i toho, jak okra
šlení od hlavního vchodu až k milostné
soše ponenáhlu postupuje Vchod jest
jednoduše vyzdoben; chrámová loď je
stkvostněji okrášlena; avšak presbytář,
jakožto posv'itné místo, kde Kristus Pán
ve svatostánku bydlí, a socha milostné
Matky Boží sídlí, leskne se v nejskvost
nější úpravě.

Co tím krátkým popisem nebylo do
statečně vylíčeno, na to necht“mílí čtenáři,
budelí možno, sami se podívají a doplní,
kdyžjednou na svatý Hostýn přijdou ku

„Máteři Boží, která tamo divy tvořil“

P. Xaver Zimmerhackcl,
kněz Tovaryšstva Ježíšova.
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Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc.'Drbohlav)

Chrám Matky Boží za Tiberou.
(()statek.)

'l'oho dne stal se Alexianus auguslem,
pod jménem Alexander Severus. Řím
ho pozdravoval velkolepými slavnostmi
jako vládce celé země. Byl to sice ještě
13letý chlapec, ale jeho způsob Života
a nadaní ducha byly rozdilny od dřívěj
šího císaře.

Vzdor mladí svému pracoval bez
přestávky. Záležitosti státní zdály se mu
býti jenom nejkrásnějším vyražením.
Matka jeho Mammaea byla pro svou
zbožnost a dobročinnost“ dávno známa.

Ona pochopila dobře přetěžké umění,
vyhledati vladaři schopné úředníky ajej
obklopiti muži, kteří stali se v boji
slavnými :: v míru moudrými. Křesťané
mohli nyní volněji dýchati. Spravedlnost
císařova a náklonnost? jeho matky pod
porovala jaksi učení křesťanské. '.liž ne
sloužily katakomby za útočiště. V Římě
povstaly nová oratoria a kostely, v nichž
odbývala se křesťanská bohoslužba bez
nebezpečí. '

Mezi těmito kostely byl zvláště
římské obci milým chrám Panny Marie
za Tiberou. Toho příčinou nebyla pouze
něžná prostota, ani krásná poloha tohoto
chrámu, který stál uprostřed stromořadí,
jež lemovalo nádhernou invalidovnu
(taberna meritoria) římského vojska,
nýbrž sama vznešená patronka jeho,
která poutala veškerá srdce k sobě a
tak chrámu, jenž povstal nejprve, slibo
vala slavnou budoucnost. -— Zdálo se,
jakoby svatá Panna, jež porodila Spa
sitele světa, byla povolána k tomu, aby
syna svého ze tmy katakomb římských
uvedla na jasný den.

! pověst oslavovala toto místo.
Neboť se vypravovalo, že když Spasitel
se narodil, vyprýštil té noci na tom

mislé olejový pramen. který vyléval
dlouhý čas své balsamické vlny, a tak
oslavoval příchod toho, jehož jméno bylo
porovnáno s vůní vyliteho oleje.

Sem přicházeli radi všichni, aby
vzývali Krista Pana svého, a jeho matku
svatou ctili. Zde klečívali lidé všech
stavů a každého staří. Tu vedle šedi—

vého vojína útlé děvčátko posýlalo m0
dlilhy ke trůnu nebeskému.

Křesťané v invalidovně měli tento

kostelík jako utulek &náhradu za všechna
příkoří, jež často trpěli pro své křesťanské
jméno. Oni věřili, že ztráví pod ochranou
Marie Panny zbytek svých dnů v pokoji.
.liž počet invalidů, kteří kostelík často
navštěvovali, dosvědčoval, jak veliký
počet křesťanů nalézal se mezi vojskem,
tak že ti, kteří učení toto nenáviděli,
pohlíželi s úzkostí, jak římské vojsko
se odcizuje den ode dne bohům svým
vícavíce.... _

Jednoho dne pod arkádou (pod pod
loubím) tohoto kostelíka, seděl muž
v chatrném a zaprášeném obleku. Za
myšlen podpíral hlavu v dlaních svých.
Druhdy byl jeho obličej Sličný. Dosvěd
čovaly to stopy šlechetného a mužného
výrazu a jarý duch, jenž dosud sídlel
poněkud ve skloněném těle. Teď bojo
valy v tazích jeho obličeje unavení,
smutek a hořká zášť. Vpadlé tváře,
svadlé rty a mnohá vráska na čele pro
zrazovaly, že mu zuří dosud vášně
v prsou, jež se jevily kdysi v blesku
oka jeho. Ostatně v držení těla jeho
bylo znáti tu ušlechtilost, která ho
osvécovala dříve na slunci štěstí.

Kolemjdoucí mu nevěnovali žadné
pozornosti. Neboť té doby v Římě bylo
věcí zcela obyčejnou, že si lidé hověli
v sloupoví, aneb na schodech veřejných
budov. Bohatí v poledním čase skrývali
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se ve chladných komnatách, které měly
okna k severu obrácená. Chudí spokojili
se se stínem basilik a paláců. Zdálo
se, _že svět pro cizince neměl půvabu.
Zabýval se sám sebou. Nevšímal si ani
okolí, ani kolem spěchajících. Jakýs
hrozný žal rval mu asi duši, že jen
nalézal pokoje v pozorování svého vlast
ního neštěstí.

Teprve když slunko chýlilo se k zá—
padu a žluté paprsky vrhalo na arkadu,
povstal, aby' unikl slunečnímu světlu.
Zaměřil k tiherskému mostu. Sotva však
učinil několik kroků, zastavil se. Chtěl

se Obrátiti. _
Což snad poznával v dálce nějakého

nepřítele, nebo zhoubce svého bývalého .
štěstí?

Vzmužil se Kráčel pevně v před.
Achilles, jehož spatřil cizinec, neměl
tušení, jaké vzrušení způsobil zjev jeho
v cizinci.-Neboť pospíchal rychle kolem
něho.

»Achillelc

chvějícím.
Tento se obrátil. Nevida však nikoho,

kromě poutníka, chtěl se bráti dále.
»Achille, což neznáš již Sestía?c

zvolal cizinec podruhé.

zvolal cizinec hlasem

lovo nemůže dlouho trvati. Doufal, že
se jeho poměry změní po násilném pře
vratu. Avšak zrádný FaUstus tušil tuto

;naději. Pronásledoval ho s největší
uzkosti. Dověděv se, že se zdržuje

_obchodníkem do Řecka.

v Ostii, udal ho znova. Již mu byli po
chopové v patách, ale výstrahou pří
telovou jim unikl. Přeplavil se se řeckým

Tam nastaly
mu smutné dny. Nesměl se dáti poznati,
protože klatba na jméno jeho byla všude
známa a zkušenost učila, jak musí býti
člověk Opatrný k cizincům a známým,
kteří by takto měli příležitost obohatiti
se zkázou neopatrného.

l zabýval se delší dobu vyučováním
dítek, aby hladem nezhynul. Brzy se
mu však toto povolání znelíbilo. Připojil
se ku tlupě lovců, kteří v pohoří atlaském
chtěli dravou zvěř loviti.

Touto zásobovala se divadla římská

a v provinciích.
Hlad a nouze byly mu nerozlučnými

společníky. Vrhal se často do největšího
nebezpečí. tak že nyní nechápal, jak
mohl býti tak lehkomyslným.

"Zpráva o pádu Heliogabalově po—
: hnula ho, že Afriku opustil. Chtěl své

Achilles měřil cizince pronikavým ,
pohledem. _

Tu počalo se mu v hlavě dníti.
Poznával tahy svého drahého. přítele.
Slzy se mu vedraly do očí. Objal _ho
upřímně.

Jaké to shledání! To že byl Sestius?
Tato nouzí a žalem zmořená, vyhublá
postava? Sestius, sličný jonák římský?
Nemožno! Pohnutí jim udusilo veškerá
slova. Němě přecházeli most. Teprve
za chvíli počal Sestius vyprávěti o svých
osudech . . .

Po prozrazení nešťastného spiknutí,
uprchl v oděvu otroka šťastně ze Říma.
Z počátku měl úmysl zůstati na blízku.
Měl za to, že pusté počínání Heliogaba

Škola B. s. P. 1889

štěstí zase v Římě zkusiti.

Avšak nouze byla mu v patách i
v Itálii a těžká nemoc již odevzdávala
ho smrti. Cítil se zcela vysíleným. Ani
nemohl si opatřiti potřebné stravy. Na
říkal, že mu poslední strýc zemřel před
rokem. Od něho by zajisté obdržel pod
pory, nyní však dědil jmění jeho stát...

Achilles poslouchal vše s velikým
účastenstvím'. Prosil ho, aby nepohrdl
jeho pomocí.

Sestius se zpěčoval. Vědělt', že
jmění přítelovo sotva stačuje na krytí
nejnutnějších životních potřeb.

Teprve po usilovných prosbách ho
následoval do jeho obydlí. Achilles se
zasazoval vší silou, aby klatba, tísnící
dosud Sestia, byla s něho sňata. Po—
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dařilo se mu to teprve po dlouhém na Vice než skvělé malby a mosaikové

mahani a přímluvou matky císařovy. ! obrazy (vykládané obrazy). jež krášlily
Jmění však bylo pro něho ztraceno. Ě tuto budovu, těšily ho příběhy starých

Dédicové Faustovi pOStaIali se, aby l bojovníků, líčení nebezpečí, z nichž
lakotou a zradou nabyté jmění rozma
řilým životem rozplýtvali. Majetek Se
stiův měl již přejíti pro dluhy do rukou
věřitelův. Z pozůstalosti strýcovy nemohl
také čekati ničeho, protože se nalézal
majetek jeho již v třetích rukou.

'l'ak byly plány ku zbudování bu—
doucnosti Sestiovy často smělé a k pro
vedení nemožné.

Sestius vida toto odříkání Achillovo

pro něho, a jsa přesvědčen, že ho opu
“stiti nemůže, aby neurazil hrubé jeho

šlechetnosť, stával se den ode dne smut— :
hranice proti barbarům, připravili beznějším. Upadl v tajemný žal.

Nadal—moho těšil Achilles; nadarmo
mu dodával mysli rozličným vypravo
váním. Achilles mu jmenoval jména těch
křesťanů, jimž byla pravda křesťanská
tak drahou, že se raději odřekli' domu
otcovského a dědictví, sami se živíce
namáhavě za skromnou mzdu, nebo be—

rouce podporu od obce křesťanské._Uji
štfoval ho, že tito chuďasové nevyhlížejí ,
smutně, aniž si nařikají — ano oni jsou ;
ducha jarého, bodrěho, což jest odměnou
těm, kteří jsou čistého srdce a kteří
spoléhají na řízení božské.

Sestius obdivoval se tomuto odříkání

a sebezapření. On znal mnohé ze jme
novaných osobně a věděl, že pocházejí
z nejvznešenějšíeh .a nejbohatších domů
římských. Vypravování Achillovo lilo
mu do srdce hojivý balsám. Bohužel, že
tato útěcha netrvala dlouho. Stará těžko

myslnosf. vrátila se zpět.
Achilles v péči o něho byl neunavný.

Brával ho ku křesťanské bohoslužbě.

Navštěvoval s ním kostely a znameni
tosti křesťanského Říma. Často spolu
ruku v ruce bloudili katakombami.

Zvláště blahodárně působila na Sestia
návštěva u vysloužilců v invalidovně.

šťastně vyvázli a zbožné nadšení pro
svatou viru, jež z řečí jejich proudilo.

Všichni velebili císaře, že jim vě
noval tutéž péči jako pohanům. Ano i
vojínově pohanšti chválili císaře, že
jejich křesťanským druhům, v statečnosti
proslaveným, poskytl útulku na stará
léta.

Dobří tito lidé věřili, že nastává
blažený čas a že spravedlnost“ zase se
k lidem vrátila.

Či to nebylo šťastným znamením,
když občané těm, kteří hájili statečně

starostné dny v stáří?
Ajestliže kdo nedůvěřoval lásce vlád y

a dobročinnosti občanů, měli vysloužilei
hned pádný důkaz na snadě.

Uvedli nevěrce do večeřadla a uká—
zali mu zde skvostné dary od císaře,
od jeho matky. Zvláště dva znamenité
obrazy mosaikové, _které jim darovala
rodina cecilská, je těšily. Nebot' tak
vzácné známky vážnosti a blahosklon
nosti nedala by snadno ta rodina, z níž
vyšlo tak mnoho výtečných vojevůdcův.
Avšak na to byli vysloužilci hrdými a
pokládali za nemožné, kdyby někdo po
chyboval o šťastně jejich budoucnosti.
Žel, že v_krátku oehladla mysl a naděje
všech dobře smýšlejících!

Pohanšti kněží & úředníci, jakož
učenci nelibě nesli, že císař Zahrnuje
přízni svou i křesťany. Oni demnívali
se, že se stát římský udržeti „může toliko
vyhlazením křesťanského učení. Neboť“
vzdáli se vladař politiky svých výtečných
předchůdců, ba zaměnili ji docela, musí
vše uvedeno býti ve hrozný zmatek.
Události doby zdály se tomu nasvědčovali.

Na dalekém východě byla ztrosko
tána říše partská Artaxerxem Sass-a—



uovcem a na místě jejím vstala omládlá
říše perská, jakouž měl druhdy Cyrus.

Nešťastnou náhodou byly legie na
hranicích perských promíchány valněš
pohanskými barbary. Jim veleli vůdcové,
kteří se zřejmě postavili proti císaři.
Pokusy vlády k nápravě stupňovaly
jenom rozhořčení, a dříve nežli se mohla
hrozivá bouře potlačitij rozlětla se .lo—
bova zvěsť, že se legie v Mesopotamii
spojily s Peršany, aby svrhly císaře. :
Povstání sice pódařilo se udusiti, ale
zlý příklad byl dán.

Teď se ukazovaly ve všech pev
nostech a vojenských koloniích povážlivě
známky odporu.

Buřičtí vojáci sváděli veškerý nezdar
státní na ministra císařova, šlechetného
Ulpiana, který vládci svému byl dobrou
radou nápomocen. Ulpiana nenáviděli
nejvíce pretorianě. _Těmto nevázaným
hordám zdál se život císařův již příliš
dlouhým a ctnost? přítele jeho nesnesi
tclna.

Ne, nemohli déle strpěti takového
velitele, jakým byl Ulpian! On soudil
spravedlivě, on pečoval o pořádek. Musel
býti od podřízených jat, za divokého
pokřiku před císařský palác přivlečen a
tu před očima mocnářovýma od zuřivcův
ukrutně zavražděn!

Smrť Ulpianova byla heslem k dalším
přehmatům, zvláště pak k drzému pro
následování křesťanů. Nářky jichrvaly
sice srdce císařovo, ale pomocí se ne—
mohli dovolati. Rozvášněné'tlupy vo
jenské pokládaly se za všemocné.

Nastalé války volaly císaře hned'do
Mesopotamie, hned ku břehům rýnským.
Tím zpupnosť vojska se jestě více zvý
šovala a křesťanům nesnáze rostly.

Konečně i císař, jediná podpora
křesťanův, klesl pod meči pretorian—
skými.

Nepřátelé kříže jásali. Hned chá
pali se zbraní, aby vyhladili nenáviděné

křesťany. Mnozí je pronásledovali z bázně,
většina však z lakoty.

Nic nebylo křesťanům nebezpečněj
šího, jako nezadlužený dům, nebo jmění
slibující bezstarostný život . . .

Opět se hledaly katakomby. Opět
slavily se posvátné bohoslužby ze strachu
před potupou v útrobách zemských. Tak
jako tvrdá ocel z křemene úderem jiskry

vyloudí, jež svítí a zapalují, tak i pro
následování křesťanů vyloudilo rozkvět
nových ctností a vzbudilo větší horlivost
ve víře. A tato horlivost přinášela jim
každodenně nové údy, tak že símě Kri
stova učení vzrůstalo blahodatněji.

Sestius nemohl se ubránili hlubo—

kému dojmutí, vida tuto obětovnou mysl
křesťanskou. S úžasem pozoroval, jak
roste počet katechumenův —--ja'k mo
hutní vítězící síla církve. Ponenáhlu

počal věřili, že přece jednou zvítězí
křesťanství a pohanství zanikne. Často
mu vstoupila do duše myšlenka, že jest
to bezpráví chtíti cesty prozřetelnosti
skřížiti a násilně toužiti po změně po
měrů, které jsou nutny k zajištění šťastně
budoucnosti. On slyšel v kázáních, že
jest to hříchem bažiti po životě nepřítele.
Viděl, že lpěli křesťané na této zásadě
s velikou věrností. Křesťanští vojínové
nepa'chtili se po kořisti. Křesťanští občané
dali se od nespravedlivých uředníkův
utlačovati, aniž kdy se jim slova kletby
z úst ozvala. Ponenáhlu se zamyslil nad
tím, jestli nebylo dřívější neblahé spik
nutí, v němž se zúčastnil, hříchem,
který ho připravil 0 pokoj duše a o
všechen zdar.

Achilles pozoroval zcela dobře toto
neobyčejné pohnutí přítelovo, ale příčinu
toho nevěděl. Až konečně mu vše objasnila
zvláštní událost.

V Římě se rozšiřovala zpráva, že
Cecilie, dědička domu cecilského, má se
zasnoubiti s bohatým Valerianem. Pohané
záviděli mladému párku nesmírnéjmění,

16*



které ho čekalo. Křesťané však nevěřili

té zvěsti, protože Valerian byl pohan a 5
která slíbila *Cecilie věrná křesťanka,

Bohu, obětovati život svůj v panenské
čistotě. Vypravovalo se, že otec její
usiloval, aby se stal Valerian jeho zetěm.
Všichni byli plni napnutí, co se stane.
Cecilie poslechla rodičův a vznešený svět
chválil ji. V tom se rozneslo, že Cecilie
přemluvila Valeriana, by se zasvětil
Bohu. A skutečně, Valerian prosil papeže
Urbana o křest, a také jej obdržel.

To byla v očích pohanských rodin
šlechtických potupa neodpustitelná. Jakou
budoucnosti zkazil si tento mladý muž
timto krokem! Litovali ho, že se tak dal
zaslepiti. Avšak ještě se těšili, že aspoň
mladší bratr jeho Tiburtius bude jim
zachován, aby rod tento dosáhl ve státě
té důstojnosti, které mu příslušelo dle

slávy a bohatství. _
Ale jaké je čekalo sklamání! [

'l'iburtius byl od Urbana pokřtěn, a prodal
veškeren svůj majetek. Teď se tupila
veřejně taková lehkomyslnosť. Almachius,
městský prefekt, byl vyzván z mnoha
stran, aby bděl, aby bohatství římské
šlechty nepřipadlo křesťanům, kteří by
je obrátili ku zkáze státu.

Prefekt touže po zlatě, neotálel.
Sestius, který oba bratry dobře znal a
vždy jen dobré o nich slyšel, sledoval
tuto záležitost“ s velikou pozorností.

Mladicky sličné postavy, jara mysl
a vzájemná láska bratrská, která se je—
vila v každém slově jejich, způsobovaly
mu blahé potěšení. Jich odpovědi zněly
mužně a určitě, tak že on sám uznal,
že by nejinak odpověděl. Oni tvrdili,

-že_nikdo nemá práva- jim zabraňovati
v uctění pravého Boha a že mohou dle
své libosti s majetkem svým nakládati.
Hrdinsky odolávali všemu lichocení a
lákání Almachiovu,jakož ihrozbám jeho.

Sestius znal určitě výsledek tohoto
vyšetřování. Věděl, že staré zákony, které

vrhaly křesťany doklatby, nebyly dosud
zrušeny; mohla tedy jenom smrt“ vy
trvalých bratří zášť prefektovu zmírniti.
Věcse protahovala jen proto, že'chtěl
Almachius zvěděti, kam se poděly po
klady Valerianovy a Tiburtiovy. Poněvadž
se toho ani utrpením nedověděl, od
soudil je k smrti. Sestius je viděl ra
dostné pro Krista umírati a chválil jich
hrdinskou mysl v rozmluvě své s Achillem.
Ba zval je pravými Římany, kteří si vá
žili více svobody, než života.

Achilles děkoval Bohu, že změnil
smýšlení přítelovo', že jej naplnil novou
nadějí blížícího se štěstí. Stará těžko—
myslnost' a' sklíčenosť dostavovala se říd
čeji, avšak nikdy v té hořkosti jako prve.

Almachius mezitím pátral po po
kladech popravených bratří. Tu mu pro
zradila podlá duše, že je přijala Cecilie.
Hrabivost neznala. ohledu. Krátce na to

byla něžná panna přivedena před soud.
Na otázku, kam uschoval Valerian jmění
své, odvětila, že je rozdal chudým. Tím
ovšem byla naděje na jmění odsouzených
ta tam, a proto také soud dlouho se
nerozpakoval. Cecilie odsouzena ksmrti.
7. úcty k rodině dala se poprava její
ve vlastním obydlí.

Mučenice byla odvedena do lázní,
aby tam byla upálena. Avšak plameny
se svaté panny nedotekly. Musil příjíti
poprávce. Třikráte se pokusil hlavu jeji
od šíje odděliti, ale marně. Hlava zdála
se s tělem býti Věčně srostlá. Katan
hrůzou jat utekl. Teprve po třech dnech
vypustila Cecilie svého ducha, by při
jalazrukou nebeského chotě svého ko—
runu věčné slávy.

Křesťané velebili prozřetelnost“ Boží,
která smrtí Ceciliinou získala jim mnoho
údů pro život věčný, která nedopustila,
by meč jí hrdlo rozt'al, z něhož lila se
tak často zbožná píseň k trůnu božského
Spasitele.

Sestius a Achilles teprve po smrti
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slavné mučenice zvěděli, jak velikých si
získala zásluh o rozšíření křesťanského

učení a o zmírnění bídy mezi římskou
chudinou. Již nepochybovali, že taková
tichá, ale stálá činnost“ církve jest blaho
datnější a že je tím jistěji zbaví tyranství
— než nejsmělejší činy mužů, kteří
v zplanutí bouře chtí dosáhnouti svobody
nepozorujíce, že ničí spolu to, co na
vyklí jako největší dobro lidstva ctíti.

Křesťanství muselo proto již svo
body dosíci,
nikoliv na lidi, kteří často pomáhají za
tím účelem, aby mohli miláčkové jejich
vládnouti. _

Uprostřed těchto bouří dal se Sestius
pokřtiti a tak nalezl v“ křesťanské obci
toho pokoje, který hledal marně na
slunci štěstí, anebo v bouři neštěstí. Oba

že spoléhalo na Boha &

přátelé od té doby častěji v pozdních
večerních hodinách přicházeli ke kostelu
Panny Marie. Na dané znamení se jim
vždy otevřely zavřené dvéře.

Tam poklekli před obrazem čisté
Bohorodičky, před níž klečela tak často
i Cecilie, poroučejíc se do ochrany mocné
nebes Královny.

Tam prosili Boha, by chránil slavnou
Romu, aby ji vysvobodil z jařma po—
hanství a z kruté poroby.

A jestli nedosáhli té milosti, viděti
den, kdy církev volně si oddychla,
umírali s tím pevnym přesvědčením, že
dnové pohanství jsou již sečteny a že
v nejbližším čase protivníci pravé víry
budou přinuceni, zášti svého buďto zcela
se vzdáti, aneb hněv svůj k ní do nej—
hlubších závitů srdce svého ukrýti...,

Třetí řád premonstrátský.
(Část: další.)Ritus benedícendí et índuendí

bravia scapularia in tertío sacro ordine praemonstratensi.

Cum autem, sicut eadem expositio
subjungebat, dictus Josephus, abbas et visi
tator generalis, quo praeinsertae Regulae
íirmius subsistant et serventur exactius,
Apostolicae Conlirmationis ností-ae patro
cinio communiri summopere desideret:
Nobis propterea humiliter supplicarí fecit,
ut sibi in praemissis opportune providere,
et ut infra indulgere de benignitate aposto—
lica dignaremur. Nos igitur ipsum .lo
sephum abbatem etvisitatorem generálem
specialibus favoribus et gratiis prosequi
volentes, eta quibusvis excommunica
tionis, suspensionis et interdicti, aliisque
ecclesiasticis sententiis, censurís et poenis,
& jure vel ab _homine quavis occasione
vel causa latis, si quibus quomodolibet
innodatus extítit, ad elfectum praesentium
tantum consequendum barum .serie ab
solventes et absolutum fore censentes,
hujusmodi supplicationibus inclinati, de
Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E.
Cardinalium, negotiis et consultationibus

Ježto pak,.jakož*v uvedené prosbě
se dokládá, řečený_()pat a vrchní dohlí
žitel Josef snažně si žádá, bychom ona
pravidla výše uvedená záštitou papež
ského stvrzení našeho upevnili k tomu
cíli, aby řehole ta byla trvaleji založena
i bedlivěji plněna: protož dal nám před
něsti pokornou prosbu, abychom jemu
v této příčině byli vhodně nápomocni a
ráčili jemu propůjčiti laskavé svolení,
jakož dále následuje. My tedy, chtějíce
zvláštní milost a přízeň prokázali jmeno—
vanému opatu a vrchnímu dohlížiteli: pro
dosažení této pouze milosti zbavujeme ho
a za zbavena jej pokládáme tímto ustano
vením všech církevních výroků, trestův a
pokut, jakož jsou: vyobcování, sesazení
a zápověď i jiné, kteréž by buďto zněním
zákona nebo rozhodnutím soudním byly
proti němu vyneseny za kterékoliv okol
nosti nebo z jakékoli příčiny; ačli vůbec
jest některými tresty stižen. A nakloněni
jsouce těmto prosbám jeho na radu ve



Episcoporum et Regularium praeposi
torum, ad qUO'ssupplieem libellum nobis
porreetum remisimus, consilio: praein
.sertas pro dicto Tertio Ordine praemon
stratensi accomodatas regulas autoritate
apostolica tenore praesentium appro
bamus et confirmamus, illisque inviola
bilis apostolicae íirmitatis robur adjieimus,
salva tamen semper in praemissis autori
tate memoratae Congregationis Cardina
lium; decernentes easdem praesentes
litteras firmas, validas et efficaces existero
et fore, suosque plenarios et integros
effectus sorliri et obtinere, ac illis, ad
quos spectat et pro tempore quando—
cunque speetabit, plenissime sulTragari;
sicque in praemissis per quoscunque
judíces ordinaríos et delegatos, etíam
causarum palatii apostolici auditores judi
cari et definiri debere, ac irritun'í et inane,
si secus super his a quoquam quavis
autoritate scienter vel ignoranter conti
gerit attentari, Non obstaritibus constit utio
nibus et ]oíičíinationibus apost'olieis, ae
dicti ordinis -etiam juramento. confirma
tione apostolica, vel quavis firmilate alia
rob'oratis statutis et consuetudinibus;
privilegiis quoque, indultis et lilteris—apo—
stolicis in contrarium praemissorum quo
modolibet eoncessis, coníirmatis et inno
vatís. Quibus omnibus et singulis illorum
tenores praesentibus pro plene et suffici
enter expressis, ac de verbo ad verbum
insertis habentes illis alias in suo robore
permansuris, ad praemissorum effectum
hac vice'dumtaxat speeialiter et expresse
derogamus, caeterisque contrariis quibus
cunque.

Datum Romae apud sanctam Mariam
Majorem sub annulo piscatoris die 22.
Maji 1751, pontifícatus nostri anno un!
decimo.

(Loco nnnullplscmm D. Cardz'nalzis .Passz'onaeus.

lebných bratří našich, kardinálů sv. církve
římské, kterým svěřený jsou věci'a zajmy
biskupův i řeholníkův, ajimžto jsme ode—
slali prosebný spis nam podaný: schva
lujeme a stvrzujeme' tímto listem výše
uvedena pravidla, upravena pro třetí řad
premonstrátský a propůjčujeme jim moc
nezrušitelněho stvrzení papežského; ale
vždy bez ujmý prav, kteráž v této pří
čině ma sbor zmíněných kardinálů. Dale
ustanovujenze, že tato naše listina má
platnost, moc a účinek míti jak nýní tak
i v budoucnosti a že má plné a ne
zkrácené platnosti nabyli aji podržeti;
těm pak, jimžto svědčí nebo v budoucnosti
jakkoli bude svědčiti, že má v celém
obsahu býti na prospěch: a podle toho
mají v této věci souditi a výroky pro—
našeti všichni soudcové jak řadní tak i
splnomoeněnígi take' ti, kteří projednávají
věci dvoru papežského: a neplatné a bez
pravné budiž, kdyby kdokoliv o tomto
předmětě osmělil se jinak rozhodovati
jakýmkoli pravem, vělomě nebo 2 ne
znalosti veci. A nesmí tu překážkou býti
ustanovení a nařízení papežská, ani sta.—
novy aobýčeje jmenovaného řadu, býti
stvrzeny býlý přísahou. schválením papež
ským aneb jakoukoli mocí; aniž výsady.
dovolení a listiny apoštolské, kteréž by
v odporu s tímto listem byly jakkoliv
uděleny, stvrzený a obnovený. _Těmto za
jisté všechněm i každé zvlášť prode
sažení uvedené milosti v tomto jediném
případě (kdežto jinak mají podrž-eti svou
platností) výslovně a zřejmě platnost“ od
jímame, tak jakoby jejich znění v tomto
listě našem bylo zúplna i dostatečně výr-_
jádřeno a od slova k slovu zde uvedeno.
Aniž ei jiného budiž ostatně teto vý
sadě na odpor.

Dano v Římě u Panny Marie Veliké
pod prstenem rybářským dne 22. května
1.P. 1751. v 11. roce papežské vlady naší.

(Pečeť prstenu)rybářskéhm D. kardinál 'Passz'oneus.
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Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie.
Dráhou vlastní nevinnosti proklestěnou

v stánek Syna ubíráš se odvěký;
mateřského Srdce lásku drahocennou

unášíš nám --——toužit budem“ po věky.

Nech, ach, rajskou bránu, mu, otevřenou, |
at' nám nezapadnc s Tebou na věky!

Pospíšíme, kde se prahy “nebes klenou, !
pospíšímc, jakkoliv cíl daleký!

Po
V noc vyletla duše z chorého' těla,

na sine rety tiše si sedla;
ve matném světle svěcené svíěky,
po temné jízbě pohlédla plaše.

V kout začadlý lože ku stěně vlhké
s bývalou schránkou její se tlačí. —-—
Ha! jak je děsné hubené tělo,
zprzněné vášní, nemocí zvadlé!

'l'ak tolí je říše, kterou let tolik
v pýšc a lásce bezmezné vládla?
Toli je palác, který si s péčí
stavěla, jak by na tisíc věků?

Ach! ted' teprv vidí veškeru slávu,
v šílené již se šatila touze:
zvadla jí, zplizla, ztrouchněla, zhnila —-—.
Kamž nyní schýlí smutné své kroky?

Bez svatební šaty na svatbu nelze.
Slabostí temné halí ji stíny,
řasnaté roucho chybiček všakých
k ozdobě druhdy, šeredou vlaje.

A mněla se čistu, skvějící ctností,
dobroty krásou věněenu ladně —!
Sklamaní trpké! — Kdež je teď pramen,
v němžto by smyla ohavnou tváři?

S rtů v zármutku .slétla do středu jizby,
na okraj stoupla kolébky smavó;
a vidíc vidí, v tělíčku malém
s úsměvem hrá si mladičká duše.

K ní křídlatý, jasný paprsk se kloní,
hlavičku oblak objímá. zlatý,
jímžto se rojí veselé stíny;
dušinka hra s ním, hra s ním a plesa.

A když nohy klesnou, hlava k prsům
padne,

vzdech přec, z duše lína, k Tobě poletí,
Tobě srdce tlouci bude i kdy zvadne.

A Ty uslyšíš jej z nebes brany ladné,
podaš ruky mocně svému dítěti —
srdce matky z kraje světa odvětí.

P. Š. Senický.

smrti.
' Hle! její to dítko, ——život mu dala! —

Prohlédlo -—-„mama“ — ze sna si šeptá,
ruěenky vzpínů. — Mali je žehnat?
Dechem svým zhoubným nevinnost trávit?

Tu vzpomněla, jak je mívala. ráda,
s jakou je péčí chovala, střehla; ——
shýbla se, k růžovým tiskla se líčkům,
jak když je vůně líbezná. hladí.

Div! jako sníh skvělý zablcskla duše,
kde se jí útlé ruěinky dotkly;
zplesala, „s Bohem“ malému snílku
naposled šeptla, mihla se-k oknu.

Však ohlédla. zpět se po blahém bytu;
a hle, tam k loži manžel si sedá, —
slasti í strastí zažili Spolu —-
za ruku béře zsinalé tělo.

Vzkřik, s bolestí pad na bezduchou schranku, —
jak jen jí lze tak šeredué líbat? —
do hrudi prázdné život zpět vola.
Ncsvoláš ty ho, nesvoláš, milý.

Tu od okna Slótla, těšit ho chtějíc,
blíž k němu tiše, v oko mu smutné
lítostně vzhledla, vidí, jak bol mu
zmužilou duši urputně drásá..

A kolik že lásky choval k ní věrné,
poznává. jasně; — kéž by zpět mohla! ——
Marno vše přání, louěit se nutno
na věky — ne, ne! na krátko „s Bohem !“

Co duše se vine k bytosti drahé,
bohatá slza, bohatá láskou,
plamenem žhoucí skanula na ní,
pálí ji, pálí výčitkou tichou.



A po ní, hle! skvrna široká, bílá,
zářící sluncem, na duši zbyla; —
s radostí hledí, jak už se úží
hříchu plášť řasný očistou dvojí.

Teď proletla jizbou, naposled vzdala
všemu dík vřelý, poslední „s Bohem!“
a už se oknem na šere' jitro
vyhoupla lehce v obláčku páry.

A jak se tak vzduchem třepotnč vznáší,
k modrému nebi po vánku pluje,
stařenku 'shlédn'e v komůrce prosté,
stařenku matku, předrahou hlavu.

I zakroužíc letí s radostí spěšnou
k milému srdci v posled se stulit.
Matička 'chorá u lůžka klečí,
ne svého zdraví, dceřina prosí.

Přes zvadlé rty tichá modlitba line,
vřelá, jak matka modlit se může,
z vyhaslých zraků _slza jí kane.
upřímná, jak máť plakati může.

I ovívá duše pohnuta zjevem
šedivou hlavu ve vánku libéín,
zbožný dech matčin, jak v nebe letí,
slívá se s její bytostí vzdušnou.

Ba mocna je, mocna modlitba matky,
láska pak její zázraky tvoří: —
kde tkne dech její dceřiny duše,
v blesku se koupá každičký mráček.

V tom z červánků klínu vybřesklo slunce,
se září jeho duše lesk splývá.
Čista jak oko vesmíru zlaté

.po proudu světla v blankyt se hrouží.
P. Š. Sanit-ký.

„Zprávy z misií katolických.
Jižní Afrika. Misie na dolním

Sambesi. O pokroku sirotčince v Bo
romě máme od P. Czimermanna tři psaní.
z nichž stručný obsah čtenářům svým *
sděliti chceme.

První psaní datováno v Boromě dne
1. listop. 1888. obsahuje zajímavý popis
cesty po Sambesi až k velikým jeho vodo
pádům. Jelikož milodary z Evropy ve
značném počtu obdržel, mohl ještě ně
kolik sirotků do ústavu svého přijmouti,
a proto podnikl cestu, již popisuje; list
končí takto:

»Když jsme na své cestě malého
černocha a později ještě čtyři, každého
za kus plátna v ceně 9—12 zl. 'koupili,
vrátili jsme se do Boromy, již jsme na—
lezli v hrozném stavu. Černoši na celém

území dolního Sambesi od Massangany
až k Pansu se vzbouřiliproti Portugalcům
a nemohli býti podmanění. Také kmen
Makanganů chopil se zbraně a několik
set jich přitáhlo k Boromě, kdež nedaleko
našeho obydlí došlo k boji. Najednou
jsem slyšel několik ran z ručnic; vyjdu
tedy ven a vidím sjedné strany povstalce

stříleti do města, jež černoši boromští
bránili. Bitva netrvala sice dlouho; je
likož jsem se obával, že povstalci vrazí
do města, chtěl jsem zásoby obilí za
chrániti; naložili jsme do loďky žita a
chtěli jsme je poslati do Tety. Brzy však
fičely nepřátelské koule kolem nás, tak že
jsme museli nechati lod'ku státi a večer
teprve na další cestu se vydati. Celý
břeh Sambesi je zpustošen, všechny
domky jsou spáleny. Jak povstání skončí,
ještě nevíme; modlíme se však společně,
aby co nejdříve nastaly pokojné časy.c

Druhé psaní obsahuje zpravy opo
kroku misií a o ukončení války:

»Jako před dvěma lety tak jsem
chtěl i letos svátky vánoční oslavili;
naše obec křesťanská jest dosli. mala,
číta jen 40 členů, z nichž jen 10 jest
odrostlých; přece jsme důstojně oslavili
Narození Páně. Připravil jsem 13 dítek,
z otroctví vykoupených, ku přijetí do
lůna církve a udělil jsem jim a třem
jiným svátost sv. křtu. Na to jsem vy
kládal novopokřtěným jakož i ostatním
přítomným pohanům, jakých milostí



249

křtem sv. získali, že se stali dědici krá- !
lovství nebeského a Pannu Marii obdrželi

za matku. Na svátek vánoční přistoupilo
všech 31 hochů 'ke sv. přijímání.

Několik neděl před svátky vánočními
mělijsme vzácnou návštěvu. Jeho Excell.
generální guvernér, jenž osobně vede
válku proti povstaleckým černochům, na
vštívil z ležení u Massangany též Tete
a přišel pak i do Boromy, aby si náš
sirotčinec prohlédl. Shromáždil jsem všech
46 chovanců ve škole a zkoušel jsem je
z náboženství, čtení, psaní, počtův a ze
zpěvu. Jeho Excellence guvernér s ve
likou pozorností naslouchal odpovědím
chovancův a měl velikou radost ze zpěvu,
v němž synové pouště značného úspěchu
docílili. Chválil píli a pokrok malých
černochův a divil se, že se za dva roky
tak mnoho naučili. Kdyby byly časy
pokojnější, mohli bychom počet cho
vanců zvýšiti, avšak v bouřlivých dobách
nynějších to nejde, nebot ustavičně roz
broje zdržují každý značnější pokrok a

Další průběh války. Povstalečtí Bon
gové pod vedením náčelníka Mutontory
rozložili se na pravém břehu Sambesi
u Massangany táborem, jejž opevnili, což
nazývají »aringou.< Aringa jest tábor,
v němž černoši co nejtěsněji stany své
sestaví, a jejž pak ohradí silným, dosti
vysokým plotem. Majíli dosti času, utvoří
si dvojité, ano i trojité ohražení. Ploty
ty jsou z velmi tvrdého dřeva, na metr.
silné, tak že každá koule z ručnice se
odrazi a koule z dělá jen malou škodu
udělá. Portugalské vojsko obsadilo aringu
Bongův a čtyry jiné aringy povstalců.
Zbabělostí portugalského vojska, jež
hlavně z najatých černochů sestává, trvalo
obležení aringů přes tři měsíce, aniž by
se bylo něco proti povstalcům podniklo. \
Černoši jsou velící zbabělci; objevili se :
nepřítel, míří a vystřelí, pak se dají na

.důvěra černochů k nám,
„množí, krajiny se pustoší; muži pro

útěk směrem opačným. Dříve žadný'
ručnice nenabije, dokud jest ještě na
dostřel. Povedeli se jim zmocnili se ne

, přítele, nakládají sním ukrutně. Napřed
mu prořežou hrdlo nějakým tupým ná
strojem, krev schovávají v nádobách
k pověrečným účelům. Hlavu pak při
váží ke kolu a dají ji nějaké vznešené
osobě darem.

Kdyby měla vláda portugalská místo
1000 vojáků najatých jen 100 vojínův
evropských, byla by za několik dní vzpouru
potlačila; tak však stály obě strany po
několik měsíců proti sobě, nebot" jedni
měli více strachu než druzí. Když ko
nečně nastaly deště, odhodlaly se portu—
galské najaté sbory k útoku; povstalci
po nějakou dobu útok odráželi, když pak
nastala příhodná chvíle, dali se na útěk,
tak že ani jeden z hlavních náčelníků
povstaleckých nebyl chycen. Aringy ovšem
dobyli, nenalezli tam však nic než mrtvoly
žen a dětí, jež hladem umřely, a pak
několik hladem umírajících. Vítězní čer
noši neměli nic pilnějšího, než aby
ubohým hladovým dle svého způsobu
hlavy uřezali. Povstalci se zatím opět
spojili s novým kmenem černochů, jenž
portugalské úředníky zavraždil. Vláda se
teď hlavně stará o lepší ozbrojení a lepší
vojsko, aby mohla v brzku povstalce po
trestati, a tak stojíme na začátku nové
války. Takovým způsobem roste ne

zločiny se

dávají ženy a dítky do otroctví, jen aby
neumřeli hladem. — Doufáme,: končí
Czimermann svou zprávu, »že Bůh'nám
brzy popřeje časů pokojných, aby misie
naše novou činnost“ rozvinouti mohla.

Zatím chceme dary nám zaslanými počet
chovanců rozmnožíti a je na katechísty
vychovali, aby nám jedenkráte při naší
praci nápomocni byli.:

„Kat. misie.“
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Aphorismy z denníka P. Bedřicha Rinna, T. J.
(Část: další.)

Svatý zármutek. »Blahoslaveni; »Zbodni bazní svou tělo mé:
lkající: nebot?oni potěšeni budoum (Mat.
5,5) Velevítané, útéchyplné slovo! právé
mne dnes také v zármutku zastalo. Zdali

však jest nynější můj zármutek takový,
jenž blahořečen jest od Pana? Chci
Ducha svatého vzývati a přemýšleli, kdy
jest zármutek blahoslaven, jak bych po
světiti mél sklíčenost? svou, kterak stala

by se mně záslužnou. »Zarmutek, který
jest podle Boha, působí stálé pokání ke
spasení: ale zármutek světa způsobuje
smrti“ (2. Kor. 7, 10.).

'.lest tedy zármutek ke spasení a
zármutek ke zkaze. Svatý. spasitelný
zármutek jest tento:

]. Bolest"nade spáchanými hříchy.
2. lšázeň. povážímcli, ze jsme v ne

bezpečenství, Boha urazili a ztratiti.
V té příčiné Volá svatý žalmista Pane: i

nebot

soudů 'l'vých bal jsem sex (Ž. 118, 120).
3 Zármutek nade zkázou, v jaké

velika čast? lidstva se nalézá.

4. Laskyplna soustrast“ s trpícím
bližním.

5. Touha. dostali se do vlasti
beske' z tohoto slzavého údolí.

Shlédni na mne, () Ježíši, jako jsi
shlédl na Petra! »Nedala se _potéšiti
duše má, zpomínal jsem na Boha, a
kochal jsem se v nema (Ž. 76, 3. 4.).

Méj vždy hříchy své před očima,
pocit'uj z nich vždy svatý zármutek;
při tom však důvéřui se v milosrdenství
Boží skrze zásluhy Ježíše Krista. Tento
zármutek, tato radostí přebývejtež stále
v mysli tvé, bud'tež- základním tónem
pisne, již zpívati chceš Pánu Bohu ve
svém životě. (Příště dále.)

ne

Různé zprávy &drobnosti.

Královno apoštolův, oroduj za nás! '
Mnohý čtenář zajisté potěší, se uslyšíli .

aspoň nekolik slov o novém ústavu ře
holním, jehož! snahou jest čest.“boží roz
šiřovali a o spásu“ nesmrtelných duší
pracovati, kteréžto snahy súčastniti se
mohou všechny třídy lidské společnosti.
Tímto ústavem jest »katolícká vyučovací
společnosta založená roku 1881. vele
důstojným p. P. Jordanem. Kdo státise
chce pravým řeholníkem a horlivým
apoštolem a o blaho duševní svých spolu
bližních se starati, nechat uchýlí se
k prvému řádu společnosti, stana se buď
knézem'anebo prostým bratrem. Panny
dychtící po dobročinných skutcích lásky
křesťanské mohou vstoupiti jako klášterní
sestry do druhého řádu téže společnosti,
účastenství majíce ve snaze řadu prvého.

- vzdélán,

Oba jmenované řady jsou již biskupský
schváleny.

Komu však by nebylo dopřáno

zjakýchkoliv příčin ucastnu býti tohoto
štestí, ten může bud' přistoupiti za člena
k třetímu řádu, a sice, jeli dostatečné

k “»Akademii pro katolickou
védu,a bez pochyby však může buď jako
»spolupracovníka nebo, máli obzvláštní
horlivost, jako »spolurozšiřovatela společ
nosti napomáhati. Dítky až do 14. roku
tvoří u nás »Andélský spolek.<< který též
jest od církevní vrchnosti potvrzen.
Mnozí asi mají pravé povolání k našemu
řádu, nuže jen se přihlaste! Podmínkou
kn přijetí do I. řádu (do něhož hochův
nemajících 14 let nepřijímáme), jest
pravé, apoštolské povolání. Kdo má toto

povolaní, t. j. kdo jest schopen a_hotov,
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vyjma horlivou snahu po vlastní spáse, | Chtělli by kdo míli podrobnější zpravy
pout-an jsa věčnými sliby: dobrovolné =
chudoby, ustavičně čistoty a dokonale
poslušnosti, neunavnč pracovati o duševní
prospěch. ten nebude zajisté odmítnul

o společnosti, obraliž se na veledůstoj
ného p. P. Jordana, vrchního převora
celého řadu.

Roma, Borgo Vecchio-165. (Italia.)

Milodary Božského Srdce Páně.

Z Mor. Olešnice. % nejhlubších utrol)
srdce svého volam: »Velebí duše ma
Pánan nebot“ veliké věci učinil mně
v těchto dnech. Dne 11. května t. r.

podrobila jsem se operaci v zemské ne
mocnici brněnské. Byla to strašná chvíle:
vždyt“sami lékaři pochybovali o šťastném
výsledku jejím. Věru, jenom z lásky
k svému choti a svým čtyřem dítkám
odhodlala jsem se kroku loho;_ jinak
byla jsem raději připravena dočkali smrl'.
V této veliké uzkosti vzala jsem uločišlč
ku Královně mučeníků, Panně Marii, a
k ženichu jejímu, sv. Josefu, &v důvěře
této nezvratné odporučujíc se do modliteb
svého milého chotě. svých dítek &věrných
přátel z třetího řádu sv. Františka, ode- ?

_vzdana do vůle Boží podstoupila jsem
bolestnou tu hodinu; a díky Bohu, na
slavný hod Boží svatodušní propuštěna
jsem byla ze smutných a lrudnýeh špi
lálních zdí zahojena, a první cesta vedla
mne do chrámu l'aně u ct. OO. kapucínů
k díkůvzdání. Ejhle, zde splnilo'se, že
kdo v “Boha doufá, nebude zahanben;
kdo Matku l-šoží, Pannu Marii, a jejího
panického chotě důvěrně vzývá, není
slýchano, že by koho opustili a pak že
i společná modlitba více zmůže než
jednoho samého. () necht“ každý v pří
padech beznadějných, když svět rame
noma krčí & žádné naděje dali nemůže,
obrátí se vzhůru; tam v nebi je pro
takové případy dosti levna lékárna. Kdo
chceš něco obdržeti, vezmi si hodně
mnoho důvěry a modlitby a zajisté ne—
odejdeš s prázdnou, čehož důkazem šoteklé a zanícené.

k větší cti a slávě Boží, Panny Marie
a sv. Josefa budíži toto mé pokorné'
vyznání. Diky Hohul Marie Kanrddovd.

Z Černé Hory. .lsouc po delší dobu
na duši i těle sklíčena, vzala jsem uto-_
čiště k modlitbě, konala jsem devítidenní
pobožnosl' k ll. S. |). jakož i k Matce
Boží l<“ilipsc101-lsl<éa sv. Josefu s tím

úmyslem, že. buduli vyslyšena, ihned to
ve »Škole lš. S Iňa uveřejním. jak jsem
to již jednou„ kdy tímto způsobem mi
pomoženo bylo. učinila. a hle. nebyla jsem
sklamana. Již na počátku pobožnosti
počal se stav můj lepšiti a cítím se opět
zdravější a spokojenější jak na těle tak
na duši. 'Fudíž konam svou povinnost,
plníc takto daný slib a vzdavam nej
vroucnější díky R. 8. l). jakož i Matce
Boží nejbl. 'Panně Marii l<“i|ipsdorské u
sv. Josefu za poskytnutou mi pomoc u
útěchu. O kéž \'šiekni k témuž lš. Srdci
Páně a blahoslavené Panně Matce Boží

a ku pěstounu Kristovu, sv. Josefu, s dů
věrou se vždy utíkají a budou jistě jako
ja nehodna vyslyšleni. A. J.

Z Prahy. Jsa čtenářem »Školy B.
S. P.: dovídam se o mnohých a častých
vyslyšeuích modliteb v přerozmanitých za—
ležitostech. lžůdíun tudiž snažně, byste
laskavě popřati ráčil místa ve Vašno
stině časopise i následujícímu vyslyšení,
které se stalo v posledních dnech v naší
královské P—aze. Velice zbožna dáma,
paní P. W., stižena byla zlou nemocí,
tak že po dlouhý čas na lůžko poutana
byla, majíe zvlaště nohy k neuvěření

Prace lékařů při
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volaných jen pozvolna a obtížně se da—' Bůh-div učinil, žádám slušně Vaši Dů
řila. [ konala na úmysl uzdravení její
celá rodina devítidenní pobožnost' ke cti
blahoslaveného Klimenta (l—Iofbauera). a
hle, za několik dní otok zmizel, až paní
úplně se pozdravila. Jelikož také slíbeno
bylo v případě vyslyšení modliteb, toto
nápadné, ať nedím zázračné uzdravení,
uveřejniti v některém katolickém časo
pise, a jelikož v plné míře sám Pán

dorfské, sv. Josefu a sv. Janu Nepom.,
a odporoučím se vroucným modlitbám
všech čtenářů »Školyw M.B.

Z farnosti Rajhradské. Díky vroucí
buďtež nejsv. Srdci Páně, Panně Marii
Lurdské, sv. Josefu & sv. Benediktu za
uzdravení z nemoci. M. S.

! Bosonoh. Vzdávám tímto veřejný
dík nejsl. Srdci Pána Ježíše a liodičce
Boží Panně Marii za dočkání se jistě
duchovní radosti na svém manželi na

přímluvu sv. Antonína. RŠ.

stojnost za vyhovění pokorné žádosti mé.
JK.

Z Janovic. Za zachránění cti a do

brého jména vřelé díky vzdávám B. S. P.
a Panně Marii, jakož i všem svatým za
jich přímluvu. J. L.

Z Velké Byteše. Díky vroucí vzdávám
za uzdravení z těžké a dlouhé nemoce

nejsv. Srdci Páně, Panně Marii Filips

aw.
—a -„

_ *Jli !“
' A . říší? _IÍfŠ'Ž„n,.

Z Něm. Bělé. J. H. vzdává vřelý dík
13.S. |). za dobrotivé a rychlé vyslyšení
v jisté záležitosti. Kýž jen každý utíká
se ihned k tomuto přelaskavému Srdci,
když nějaké nebezpečí jak duši tak tělu
hrozí, a nebude volati nadarmo!

Ze Ždánic vzdává jistá osoba vroucí
díky B. S. P. a neposkvrněnému Srdci
Panny Marie, že na její mocnou přímluvu
&na přímluvu sv. Josefa, sv. Františka R.
a sv. Vincence uzdraven byl jistý spolu
bližní. V..).
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Z farnosti Mistřinskě. Konám tímto

povinnost“ svou, slíbiv, že, buduli vy
slyšen a vysvobozen, uveřejním to ve
»Škole.c DOstalo se mi v bídě úlevy a
pomoci, a soudní záležitost? dopadla v můj
prospěch. Protož chváleno budiž, ctěno
a milováno nejsv. Srdce Pána Ježíše a
neposkvrněné Srdce Panny Marie. M.K.

Z Jilemnice. Jistá zbožná pani učinila _
slib B. S. P. a nejbl. Panně Marii Lurdské, :
že, když se její pán uzdraví z těžké ne
moci, na poděkování vykoupí jedno po
hanské dítko. .lsouc však odevzdána uplně
do vůle Nejvyššího, zasýlá 10 zl. na vy—
koupení dítka a prosí, aby bylo křtěno
na jméno »Josetk J. J.

Z farnosti Új'ezdskě u Brna. Nej
srdečnější díky vzdávám 1%.8. P. a ne
poskvrněněmu Srdci Panny Marie a sv.
Josefu za milost, které se mi po dva
kráte dostalo. V. 0.

Z farnosti Dolno-Újezdské. Jistá ro—
dina vzdává srdečné diky R. 8. P., ne
poskvrněnému Srdci Panny Marie a sv.
Josefu za—uzdravení dcery z těžké ne—
moci. EM.

Prosba. Prosím snažně o pomoc a
přispění R. S. P., Panny Marie a sv.
Josefa za jistého studujícího, který po
delší čas nemocí sklíčen byl, aby při
zkoušce obstál. Vyslyšení modlitby se
uveřejni. Představemíkláštera.

Zájmy Krista Pána v různý-ch zemích.

Řím a Italie. Pověstný nový trestní
zákon, o kterémž jsme se již zmínili &
který svým ostřím namířen jest hlavně
proti katolickému duchovenstvu, nabyl
platností dnem prvního července. — Po
vážlivý stav, v němž nalézá se církev
katolická v Italii, zemi revoluce, dosvěd—
čuje následující událost. V Torre Annun
ciata došlo 10. července, když odvětví
katolického spolku »federazione napole
tane leonea pořádalo ustavující, schůzi,
mezi 400 členy spolku a obyvatelstvem
ke krvavým výtržnostem. Bylot' na členy ?

, řádění toto. Vláda podporuje válku tuspolku házeno kamením; přes dvacet
osob bylo poraněno; vojsko musilo býti
povoláno ku zjednání pořádku. Prefekt
za tou příčinou rozpustil všechny kato

listy činí vládu zodpovědnu za tyto vý
tržnosti. — V politických kruzích Qui
rinálu panovalo veliké rozčilení. Dne
1. července rozšiřovala se zpráva po

tajnému konsistoriu, konanému 30. června,
upokojil Římany. Mluvilť sv. Otec 0 po—
měru katolické církve k vládě italské;
praví, že od té doby, co italská vláda
"dobylaŘíma, utrpělo náboženství a trůn
papežský dlouhou řadu potupení. Zed
nářstyí neustalo v práci podvrátiti církev,
a v nejnovější době, aby dílo své na vrchol
vyhnalo, vyvolilo sobě jeden z největších
a nejslavnějších" svátků církevních a zří—

dilo v ten den pomník knězi odpadlíku
jako znamení války .proti náboženství
katolickému. A vláda zjevně podporovala

ano povzbuzuje ně
i vyslovil sv. Otec

proti papežství,
přátelské vášně ;

; obavu, že nebude vždy lze udržeti těchto
lické spolky v Neapoli, avšak vatikánské ?

celém městě, že papež hodlá opustití '
Řím. Obsah allokuce však, již oslovil
sv. Otec kardinály, kteří přítomni byli

vášní v jistých mezích. Papež však přes
! vysoké své stáří odhodlán jest pokračo

vati v boji tomto, i vyzývá italské biskupy,
aby poučovali lid o událostech těch, a
napomíná Římany, by setrvali ve své
oddanosti ke'stolíci apoštolské. — Na
slavností sv. Petra a Pavla dosvědčíli
také katoličtí Římané oddanost: svou a
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lásku k papeži skvělým osvětlením ce
lého města, předně však náměstí zva
ného Campo dei fiori, kteréž krátče před
tím bylo svědkem hanebného onoho
skutku římských zednářův. A důstojným
protiobrazem ku postaveni pomníku

“Giordana Bruna jest úmysl členů spolku
katolických mladíků římských postaviti
pomník apoštolu a patronu města Říma,
sv. Filipu z Neri, na oslavu stoleté pa—
mátky jeho úmrtí (zemřelí 26., května
1795). 7m poslední dobu došlo do Vati
kánu množství soustrastných telegramů,
)ro es u'ícíc roi na zmíněné s avnos i.;t t J h p t d l t

Dne 4. července došlo z jediného Vorarl
berku dvacrt telegramů. Kromě císaře
rakouského projevili papeži soustrast'i
císař brasiíský, královna španělská a
kníže z Monako; také jiné vlády pro
střednictvím svých vyslanců projevily
soustrast. Celý učitelský sbor university
Lavalské v Quebeku (Canada) odeslal sv.
Otci přípis holdující, ve kterémž důraz
nými slovy žádá za znovuzřízení světské
moci papežovy. — V poslední době za
číná se čím dále více a jasněji mluviti
o odjezdu sv. Otce z Říma. Noviny píší,
že zprávy o diplomatickém vyjednávání

l v Římě u papeže bude tedy papež nucen,
přerušiti styky s nepřátelskou říší. Mluví
se také již o tom, že by sv. Otec v pří—

padě valky přesídlel do Španělska, zv-mě
neutrální. a že se strany Španělska došly
Vatikánu nabídky. ltalská vláda nezdá
se však býti spokojena s odjezdem pa
pežovým. Crispi v tom případě zamýšlí
ihned obsaditi Vatikán a zrušiti garanční
zákon; ovšem jinou jest otázkou, zdaliž
by to připustily jiné mocnosti. Crispi
prohlásil též, že by případně i násilím
zakročil. kdyby některé umělecké před
měty_měly býti z Vatikánu odstraněny,
poněvadž prý jsou majetkem naroda.

Rakousko. v Čechách dostalo se
Mladočechům v obcích venkovských roz
hodného vítězství; v kurii venkovských
obci mají nyní většinu (30 mezi 49). —
Hnutí protiotrokářské v Rakousku jen
velmi pomalu pokračuje. Kéž by všichni
vzdělaní a zámožní katolíci rakouští“ ná

sledovali příkladu oné chudé vesnice po
blíže Krakova, kde za dva dny založeno
bylo odvětví krakovského spolku protí

Í otrokářského !

stran pobytu papežova v případě války :
aneb nepokojů se potvrzuje. Konsistoríum í
odhývané 30. června zabývalo se prý
také tímto případným odjezdem sv. Otce
z Říma. Ovšem jest tato v liberálních
listech rozšířená zpráva odůvodněna po—
stavením sv. Otce v Římě. Kdy a jak
opustí sv. Otec Řím, o tom nikdo ničeho
neví. Jen v případě války neb nepokojů by
opustil sv. Otec Řím, nikterak ale proto,
že někteří »nesmířitelníx již dnes pro
hlašují pobyt v Římě za nedůstojný a
nesnesitelný. V případě války však stane
se postavení papežovo naproti vládě
italské velice obtížným. Crispi sám nazval
sv. Otce vlastizrádcem a úhlavním ne

přítelem ltalic. Vypukneli válka, nedovolí *
vláda, by vyslanec nepřátelské říše zůstal i

Sjezd bavorských katolíků sejde se
již letos v druhé polovici měsíce září;
kníže Karel z Lówensteinu stojí v čele
přípravného komitétu. Sjezd zabývali se
bude vedle církevně-politické otázky ba
vorské i postavením sv. ()tce a posled
ními událostmi v Římě. _

Komora vyslanců virtemberkských
přijala dodatek k hlavnímu rozvrhu financí.
týkající se zlepšení platů katolických a
protestantských duchovních 84 proti 1
hlasu; bylo povoleno 280.000 marků.

Amerika. Letos slaví spojené státy
americké stoleté jubileum zřízení kato
lické hierarchie. Roku 1789. dal papež
Pius Vl. katolíkům soustátí amerického

prvního biskupa, jezuitu Carolla; kněží
a kostelů bylo velmi málo, žádný klášter,
žádná škola ještě tu nebyla. Než po de

síti leteqh neunavné práce měl zaslou:>,ilý__
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onen biskup již 70 kněží, kteříž v 80 , s jednou prefekturou, na 7.800 kněží &
kostelích pečovali o duchovní spásu i přes 71/2 milionu katolíků. V nejbližší
50.000 katolíkův. A dnes, za sto let., jest i době bude prý zřízeno nově biskupství
ve spojených státech 13 arcibiskupství, v Minnesotě.
59 biskupství, 7 apoštolských víkariatů

lí měsící srpnu modleme se za zrušení otroctví.

e_jvětší svobodou obdarovalo lidstvo křesťanství. Nehledě ani k velikému

33 ' dílu vykoupení skrze Krista, Syna Božího, jenž přišel, aby nás zbavil poutm trojího duchovního otroctví (ďábla, světa a těla), zrušila církev Kristova
nejsmutnější stav člověka, otroctví. Neučinila tak násilím, nýbrž duchovním vlivem
svatéhoučenísvéhodle výrokuPáně: »Poznate pravdu a pravda osvobodí
VáSď (Jan 8. 32.). .lest opravdu zajimave zvěděti o průběhu otroctví, o smutném
stavu ubohých lidí, aby jedenkaždý lidumil přičinil se všemi silami, zvláště pak
obětmi a modlitbou, aby otroctví zrušeno bylo, k čemuž sv. Otec Lev Xlll. ve
zvláštním okružním listu vybízí veškeré křesťanstvo.

Na počátku nebylo žádného otroctví mezi lidmi. Byl v lidstvu poměr
patriarchalní, v němž ovšem i služební byli, ale patřili k rodině. Dějiny svatých
patriarchů podávají nam věrný obraz poměru toho mezi hlavou a poddanými.
()nnějakém otroctví nebylo ani zdání. U židů byly tři třídy služebníků či otroků;
stali se jimijako obyvatelé dobyté země anebo jako zajatci nebo jako velicí
dlužníci; avšak zakon chránil je před všelikou ukrutnostíaposkytoval jim svobodu
v tak řečeném roce jubilejním.

Za to u pohanů, kteří ztratili vědomí o Bohu, o vznešenosti duše lidské,
() nesmrtelnosti a životě věčném, vyvinulo se pravé otroctví, kterým byl ubohý
člověk snížen až na roveň němému zvířeti. U pohanů byl otrok horším člověkem
než jeho pán, horšího těla, sprostější duše, a proto se s ním zacházelo jako
s opravdovým majetkem, s nímž může dělati pan, co chce. Nelze říci. jak byli
u pohanův otroci týrání a zneužívání od pánů svých, kteří často tisíce otroků
čítali. Mnozí učení pohané u_jímali se otrokův, ale marně.

Teprve učení Pana Ježíše vymanilo otroky z pout jejich svou duchovní
mocí. Křestanům se zdálo“ otroctví následkem a trestem prvotního hříchu. protože
hřích jest otroctvím a vede do otroctví. A proto kam učení Kristovo vniklo, at“
u židů nebo pohanů, tam bojovalo proti otroctví, hlásajíc rovnost" všech před
Bohem, 'napomínajíc pány k lásce, pokoře, bázni Boží, a otrokům připomínajíc
trpělivost, poslušnost“a úctu k pánům. »Tu již není žid ani pohan. není
služebník ani svobodný, 'není muž ani žena; nebot? všickni vy
jedno jste v Kristu Ježíšic (Gal.3.28.). Rozumíse samo sebou, že radostné
poselství našeho Vykoupení nalezlo mezi chudými i bohatými své příznivce, což
nezůstalo bez blahých nasledkův i na rodinné i na otrockě poměry—.Otrok křesťan
nalezl u pána křesťana mírnost, laskavost? a často svobodu skutečnou. Církev
ujala se bídných otrokův achranila je proti všelikému násilí, tak že v křesťanských
zemích 0tr0ctví přestalo. Ano, založeny řady a bratrstva k vysvobození otroků



nebo křesťanů v otroctví se nacházejících. Sv. Jan z Maty, sv. Petr Nolascus a
jiní mnoho přispěli ku zrušení otroctví.

V XVI. století nastal však pravý obchod s lidmi, který po 300 let na
křesťanství hanu metal. Po objeveni Ameriky napadlo r. 1503. Portugalce, aby
silnější černoši z Afriky k obdělávání poli do Ameriky dopravováni byli. Tak
nastal r. 1517. prayý obchod s africkými černochy, kteří byli jako dravá zvěř
chytání, kupování a po lodích jako otroci do Ameriky dopravení. Nelze vylíčiti
utrpení těchto ubohých lidí, jimž na břehu Ameriky sv. Petr Claver, misionář
Tovaryšstva .ležíšova, všecku péči věnoval. Biskupové brasilští podali sv. Otci
v jubilejním roce 1888. potěšitelný dar, zrušení otroctví. Západ jest tedy již prost
malomocenství onoho!

Ale Afrika otevřena jest otrokářům, kteříkolem 400.000 otroků ročně
dovážejí na trh do Asie. Způsobem nad miru ukrutným jednáno s ubohými černochy,
obětmi chtíčův & prospěchu lidí bezcitných, až se jich ujal šlechetný muž, jenž
prohlásil křížovou válku v našem století, a sice proti obchodníkům s otroky.
Je to Karel Marcial Lavigerie, kardinál, arcibiskup karthaginský a primas Afriky.
Založil misie v rovníkových krajinách horké Afriky 'á přišel se sv. Otci Lvu Xlll.
poděkovat i s několika černochy za laskavou jeho péči, osvědčenou zvláštní
encyklikou proti obchodu s otroky, vydanou dne 5. května 1888., v níž ku konci
praví: »O kéž by všichni, kdo vynikají mocí a panováním, všichni, jimžto svatou
je lidskost &práva národů, všichni, kdo zajímají se oto, by rozšířilo se náboženství
katolické, poslechli našich proseb a napomínáni a společně působili všemi silami
k tomu konci, aby potlačen, zamezen a úplně zničen byl tento hanebný a zločinný
obchodta To dodalo kardinálu Lavigeriemu odvahy, že cestoval po celé Evropě,
líčil nevýslovné útrapy černochův a vybízel celý svět křesťanský ku zrušení
hanebného obchodu s lidmi. Kardinál Lavigerie nekonal cesty nadarmo, neboť jak
prostí tak vznešení přispívají jemu hojně. Nechat po celé Evropě rozletí se prosebné
volání kardinála, nechať celá Evropa jej štědrou rukou podal-uje!

_ Všemohoucí Bůh vyslyší zajisté prosby kardinála Lavigerieho tím dříve,
jestliže i všickni údové apoštolátu modlitby stanou se pomocníky jeho, ato vroucí
modlitbou k nejsv. Srdci Páně.

M 0 d l e m e s e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětujcš. — Obzvláště je obětuji' za vysvobození obětí otroctví a za
zdar křížové války proti hanebnému obchodu s lidmi. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie., budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. l852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

HospoDIn zaChoVáVejCÍsaře a kráLe Frantlška Josefa I. Ve
sVé MILostI, at"panuje v sLůVě, štěstí I pokojl!

l—„L_J
r—q'r—u

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Anděl strážný.

Když ráno slunce zlaté chmýří
se trousit počne po obzoru;
líc dosud svěžím snem se pýří,
noc vlahé. dumá. na dně zoru,

a hlava klesá v lože zpět:
kdo modlitbou tvou mysl vzvíří

a zbožný šepot klade v ret?
Kdo píseň budí ve všem tvoru,

|

že Tvůrce chválí celý svět? — !
Toť anděl strážný.

Když v úpalu a v potu znoji
tvá bedra trpká práce tíží,
když v života tom vážném boji
se v odměnu ti běda blíží,

a tělo hlodá. nemoc, hlad:
kdo mozoly tvé těchou hojí?

že duše mír tvé práce plat,
že nebe mzdou tvou v každém kříži,

kdo učí tebe vzpomínat-“?
Tvůj anděl strážný.

Když za hory se slunce kloní
a cíl již kyne tvojí práci,
když u věčnosť se život roní,
tuch zemských roj se v temnu ztrácí.

když všecko, všecko's dokonal:
Kdo perutí svou tebe cloní,

bys tiše, blaze, sladce spal?
Kdo zhaslý zrak v zdroj světla vrací,

bys viděl pravý život dál?
Tvůj anděl strážný.

.P. Š. Simi/Já.;“%$—_“

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 83 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

Rozjímání.
Pokora Srdce Ježíšova.

1. Ježíš jest nám příkladem pokory. 2. V čem

pokora záleží. 3. Ovoce pokory.

1 Poučení o ctnosti pokory mel by
člověk jisté nejméně potřebovati, apřece

jest mu pravě nauky této nejvíce třeba. | ale on jest také “člověk, ano on i
Proto také praví Spasitel náš: »Učte se \ hříchy naše na se vzal, a z této dvojí
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ode mne, neboť jsem pokorný srdcem.<<
Sebe poznati tak, jaký kdo jest, se
dle skutečné své hodnoty posouditi

be
u

sebe milovati, jak toho zasluhuje, vtom
záleží pokora. Ježíš jest Bůh; on jesl.
tedy svatý, bezvinný a tudíž vší cti hodný;

17
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příčiny musel také pokorným býti. Vždyt'
on lépe než všickni ostatní poznával
nízkost' stvoření; lépe než všickni ostatní
pociťoval, jak pokořuje a zahanbuje hřích:
»Přikrylo zardění tvář mona (Zl. 68.).
Mimo to bez přetržký bylo Srdce jeho

odstrkuje pyšné a vysokomyslne: »Roz
ptýlil pyšné v mysli srdce jejicha (Luk. l.).

; A právě, aby nám naučení () pokoře dal,
“ tak velice pokořil a ponížil sebe sama.

!

ve stavu snižování se před Otcem nebe- Í
ským a poddanosti i závislosti oproti
lidem: »Nepřišel, aby mu bylo slouženo,
ale aby sloužila (Mat. 20.). Sam pak sobě
byl nejnižším. Sv. Pavel celý jeho život
v kratinká tato pojí
slova: »Sebe samého

zmařila (Fil. 2.). On
toliko pro (šest nebe
ského Otce & pro
spásu lidu žil, pra
coval atrpěl. »Sláva
má nic není: (Jan 8.),
dí on sám. Za tím

dvojím účelem toliko
všecko v oběť při
nášel. Ale chceš ještě
lépe poznati nepo
chopitelnou pokoru
svého Vykupitele?
Pohled' tedy na oltář.
o Ježíši, mohlli jsi
nam důtklivěji hlasati
ctnost.“ tuto, nežli že
jsi se v nejsvětější
Svátosti oltářní tako

řka zmařil ? Kdež jest,
můj Spasiteli, vzneše
nost tva? Kdež tvoje velikost a moc?
Kdež božství tvé?

V Egyptě a na kříži toliko božství tvé
skryto bylo, ale tu pod nepatrnými způ
sobami již nespatřuji ani tvé svaté člo
věčenství. () člověče, kterak ještě můžeš
hrdým býti ? A ty, hříšníče, nezardíváš se?
Kam bych měl sestoupiti a jak se. snížili,
abych uctil Boha, kterýž pro spasení mé
tak hluboko se ponížil ? Přede vším žádá
od nás Ježíš pokoru; bez ní nemůžeš
líbiti se jemu. Jeho Srdce daleko od sebe

\

2. V čem záleží pokora?
Opravdu pokorný poznává svou bídu,
aniž by nad ní užásal; on vidí své ne
dokonalosti, ano i chyby své, aniž tím
o zmužilost' připraviti by se dal. On ne
rmouti sc ztoho, že druzí poznávají,
jakým skutečně jest; nežádá si, ctěnu a

milovánu býti; vždyt“
předobře ví, že toho
nezasluhuje. On,když
také ne vesele, tedy
aspoň trpělivé hledí
na to, jak opovrhován
a málo všímán jest.
Nud chybami svých
bližních „se nepoza
stavuje & ničeho si
na tom nezakládá. že
jich prost jest; nebot
předobře pamětliv je
toho, že nestává zlo
činu, jehož by se
rovně snadno dopu
stiti nemohl, kdyby
třeba jen na okamžik
Bůh ponechal ho jeho
slabosti a ho nepod

mocnou. Protož věrně
vzdává čest“Bohu za

všecko dobré, „jež na sobě má; ochotně
' podrobuje se druhým a dává úsudkům

jejich přednost? před i'ísudky svými. ()n
libuje si v nejnižších službách a má se
za menšího všech ostatních.

Ano, raduje se, když dáno mu, podíl
míti na sníženícli a pokořeních Syna
Božího, a žádá si, \' tom jemu podobným
býti. Zpytuj se 0 rozličných těchto věcech
a rozvažuj, jak to s tebou co do nich
stojí. O Pane,.jak vzdálen jsem od po—
citů takových, a proto jak vzdálen .i od

poroval milostí svou ""“
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ducha tvého! Ne, neznám se ještě, sice
musel bych sebou pohrdati. Pane, ach,
kýž bych dobře poznal tebe ataké sebe!
(Sv. Aug.)

3. Jaké jest ovoce pokory?
Pozoruj zase Srdce Ježíšovo. Sotva že ,

že 'se božský Vykupitel tak ponižil,
v bídném chlévě zroditi se volil, již také
zazníval přepodivný zpěv andělů: »Slava
na výsostech Bohu, a. na zemi pokoj
lidem dobré vůlelc O vznešené ovoce

snížení se našeho božského Vykupitelel
Jestit' Bohu ke slávě, člověku ke spáse!
Kristus vrací svému nebeskému Otci

svou pokorou čest, již jemu Adam svou
vysokomyslnosti odňal; křivda Bohu—od
člověka učiněná usmiřuje se samým
Bohem; Srdce božského Vykupitele kaje
se za naši hříšnou marnivost', ano se
snižuje způsobem Bohu milým. Přeješ:
si upřímně, Panu. a Stvořiteli svému
vzdáti náležitou čest? Pokoř se a splní
se ono: Sláva na výsostech Bohu! Žádáš
si, s prospěchem pracovali o spásu duší?
Pokoř se a užitek z toho bude: Na zemi

pokoj lidem! Chceš hodně a rychle po
kracovati v dokonalosti? »Ponižuj se ve

všech věcech a nalezneš milost“ před
Bohem: (Sir. 3.). Pokora jest klíč, jímž
sobě Srdce Ježíšovo otevřeš a převzácné
jeho milosti přístupny učiníš. »Bůh,c dí
Duch sv., »se pyšným protiví<<(1. Petr 5.).
On pohrdá pyšným chudým. Jelikož chud
jsi na statcích duchovních, nebuď aspoň
pyšným. Pros o milost pokory, kdykoli
přijímáš a kdykoli navštěvuješ Boha
svého, v nejsv. Svátosti zakrytého.

Když však při sv. přijímání s osobou
Ježíše Krista pokoru do srdce svého
takořka jsem přijal, mohl bych v něm
ještě pocity pýchy chovati, s přílišnou
samolibosti mluviti anebo nad jiné se,
vynášeli? »Proč pýcha země a popel?c
(Sir. to.) Země a popeli, čím se chceš
pyšniti? Pokládej se za št'astna, neznanu
a za nic pokládánu býti ke cti Ježíše:
pak budeš následovníkem příkladu jeho
v Egyptě. »Oblibuj si vtom. abys od
jiných neznán a za nic pokládán bylo
(Nás-l. Kr.).

Čtení. Z „Následování Krista Pana.“
(Kniha lll. Hlava 11)

' (Příště dále.)

Devatero služeb k uctění Božského Srdce Ježíšova.
(Část další.)

III- s 111Ž "lo&.
Rozšiřovatel.

„Oheň jsem přinesl na zem,
a co chci, než aby hotel.“

(Indi. 12. 49)
„Poznáno a milováno, chvá

leno a požehnáno, ctčno a oslavo
váno bud' nejsv.,Srdce Ježíšovo !“

Příprava.

???“ titel Božského Srdce Páně; jemuž
-' tato úloha »Rozšiřovatelea při

ětm dělena, má vroucně prositi Otce
nebeského, aby milostí svou osvítil ne
sčíslna srdce lidská, která o Srdci Ježí
šOvu posud ničeho neví, a přivedl je

Í k poznání tomu. Podobně prosili má i
: Ducha sv., aby ohněm svým roznitil ve

všech srdcích lidských oheň vroucí lásky
k témuž Srdci Ježíšovu, a konečně má

_prositi i Rodičku Boží Marii Pannu. hy
svou laskavou přímluvou k tomu půso
bila, by všickni, již se k nejsv. Srdci
Páně utíkají, na sobě jeho moci zakusili
a čeho si žádají, u něho- došli.

Hlediž tedy, »Rozšiřovateli,c častěji
za den do svatyně Božského Srdce se
uchýliti & s ním vždy 11 nejvroucnější
lásce se spojiti. Za pomocníky u vyko
návání této služby zvol si andělský kůr

1 7x



2É0_
»Trůnůw a spoj se s nimi duchovně
k uctívání nejsv. Srdce Páně.

Navštiv též častěji — neníli možno
dle těla, tedy aspoň duchovně ——nejsv.
Svátost“ oltářní a modlí se tu pobožně
za rozšíření a vzrůst pobožnosti k nejsv.
Srdci Páně; obzvláště odporoučej Spa
siteli své bližní, příbuzné, údy spolku
nebo společenstva, jemuž přináležíš, aby
on sám je sobě získal a žezlu svému
podmanil. Pomodli se na úmysl ten
alespoň třikráte »Sláva Otci i Synu i
Duchu sv.: atd. a tolikéž Zdrávasů. Za
obzvláštní svou ctnost

_považuj rozmluvami a
vlastním příkladem
tak působiti na jiné, aby
přišli k poznání Bož
ského Srdce Ježíšova, a
jestliže již mají známost
o pobožnosti této, aby
v ní utvrzeni &čím dále

tím více rózníceni byli.
0 přeštfastna jsi, duše “Šíp
drahá, jejíž údělem jest ív „
tato službalBožskySpa- A '"!
sitel bude zvláštním pro
středníkem tvým u Boha,
jak to byl blah. Markétě
Alacoque připověděl. —
Neboť věz, že jako ten,
jenž jiné svede k ne
ctnému skutku, těžkého hříchu se do
pouští, podobně zase ten, kdo se snaží
bližního svého slovem, modlitbou nebo
příkladem povzbuditi k pobožnosti a sva
tosti života, velikých zásluh si získá u
Boha!

Nyní si představ, jakoby Spasitel
mluvil k tobě ona slova, jako k blahosl.
Markétě: >Ujišt'uji tě, dcero má, že se
rozšíří Srdce moje, aby vylilo náplň lásky
své na všechny, kteří tuto vůli mou
(aby uctíváno bylo Srdce mé) budou
plniti a se přičiňovati, aby i jiní totéž
činili. Ano, jména osob, jež uctění Srdce

\\

mého rozšiřují, zapsána budou v Srdci
mém a nikdy z něho nevymizí.<< Pros
co nejvroucněji Božské Srdce, aby ti“
dalo pravého ducha této třetí služby
náležitě pochopiti a poznati, s jakou
láskou a horlivostí bys se měl této bohu
milé úloze věnovati; pak aby posilnilo
i vůli tvou k věrnému uskutečnění toho.

co jsi byl poznal, a rci: »Pro neskonalou
dobrotivosť svou učiň, () nejlaskavější
Ježíši, aby všickni lidé poznali nevý
slovné přednosti tvého nejsv. Srdce, aby
odřeknuvše se klamných a nicotných

rozkoší světa, okusili
oněch přesladkych roz
koší, jež připravuješ
všem, kteří tě milují!
Ty pak, 6 Maria, jejížto
Srdce mateřské neznalo

větší touhy nad tu, viděti
božského Syna svého
ode všech lidí poznanu
a milovánu: nedopust',
aby hříchy a nepravosti
mé byly mi na překážku
u rozšiřování pobožnosti
k nejsv. Srdci mezi bliž

_ ními; ale pomoz, aby
aspoň částečně zmařeny
byly snahy oněch bez
božníků, kteří by toto
Božské Srdce rádi vi

děli povržené, zapomenuté, zneuctěné, po
haněné — probodenélc

Patronem a pomocníkem u vyko—
návání této služby zvol sobě svatého
Františka Saleského', jehož ne—
únavnou. horlivost u rozšiřování této
pobožnosti hlediž následovati.

Rozjímání.

Misie nejsv. Srdce Ježíšova.
1. Co má býti vlastně úlohou »Roz

šiřovatelea? On se má přičiňovati, aby
splnil třetí žádost Ježíšovu, kterouž
při zavedení této pobožnosti k Srdci
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svému byl vyjevil blah. Markétě Alacoque.
Žádáť totiž výslovně, aby ctitelové Bož—

skéhoSrdce jeho snažili se i jiných
přivésti k poznání, uctívání a'
milování téhož Srdce. Aotom má
»Bozšiřovatela pracovati.

Jest vůbec známo, že každý továrník
& průmyslník, chceli, aby obchod jeho
zkvétal a se šířil, vydržuje si své cestující,
agenty čili jednatele, jichž úlohou zájmy
pána svého v jiných městech a zemích
zastávati, všemožně podporovati a ve
prospěch jeho pracovati.

A jen Božské Srdce Páně nemá míti
žádných agentův a jednatelů svých?
Řekneš snad, milý čtenáři, to že jsou
beztoho jeho kněží, těch žejest to věcí
a povinnosti v zájmech Ježíšových pra
covali, ti že jsou povolanými rozšiřo
vately i této pobožnosti k Božskému
Srdci Páně mezi lidem! Ovšem, máš

pravdu. Ale i k tomu mi přisvědčíš, že
vliv kněží na lid jim svěřený v těchto
smutných časech značně jest ochromen
a zkrácen, že působení jejich nemůže
zasahovati tak do vnitřního života rodin,
jak by si přáli, ano, že jsou mnohé po
měry a okolnosti, které knězi zavírají
cestu k srdcím oveček jeho, ba že jsou
i mnozí lidé, na něž kněz působiti ani
„nemůže, poněvadž se mu vyhýbají, po
celá léta na žádné kázaní, ba snad ani
do kostela vůbec nejdou & tak po celý
život svůj s knězem anivdo styku ne
přijdou. Jest tedy nutno & nanejvýš zá
služno, aby křesťané uvědomělí, duše
osvícenější, knězi v ohledu tom nápo—
mocni byli a pobožnost' k nejsv. Srdci Je
žíšovu ve svém okolí hojně rozšiřovali.

2. Budeš se snad ptáti, milý čte
náři: »A co mám činiti, chtě býti »Roz
šiřovatelemc úcty k Božskěmu SrdciPc

Především snaž se horlivě, abys u
Mžnosti této prospíval, t. j. abys čím

' dále tím dokonaleji poznával, jak důstojné,
svaté a vší lásky hodné jest Božské Srdce

Páně, abys je pak dle toho náležitě ctil,
miloval, v ně věřil a doufal.

Okusiv pak, jak sladká a blaživá
jest pobožnost' tato, přičiňuj a zasazuj
se o to, aby i jiní lidé Božské Srdce
v celé jeho důstojnosti a vznešenosti po
znali, je ctili, milovali, opomoc vzývali,
nebo po případě, majíli v tom již známost,
aby v započaté pobožnosti této se utvrdili
a setrvali. (Toto, milý čtenáři, si dobře
přečti &rozvaž, a pak teprve, když jsi byl
povinnost“ svou náležitě pochopil, čti dále.)

3. Jakým způsobem bys měl sám
v poznávání, v milování nejsv. Srdce
pokračovatí a tím spolu úctu jeho roz—
množovati?

Abys především sám, milý čtenáři,
pokrok učinil v poznání Srdce Ježíšova
a tím i svou lásku k němu rozhojnil,

.hled' v tomto měsíci častěji o něm rozjí
mati, zejména uvažuj jeho lásku, pokoru,
dobrotivosť, čistotu, svatost, tichost atd.
Nedělní sv. evangelium poskytne ti dosti
látky k uvažování o tom, co asi Kristus
Pán při té aoné příležitosti, oníž právě
evangelium vypravuje, myslil, cítil, žádal si
a přál. Vedle toho čítej pilně v tomto mě
síci z některé knihy o nejsv. Srdci Páně,
jako jsou na př. »Stěpnice Božského
Srdce Ježíšova nebo »Následování nej
SVětějšího Srdce Páněa a jiné; ale čti
zdlouha a s rozvahou tak, abyi duše a
srdce podílu braly na tom, co ústa čtou.

Poněvadž všechno umění lidské jen
cvikem se dobývá a »cvik jen mistra
dělá,cz tedy i uctívání, milování a dů
věrné vzývání nejsv. Srdce Ježíšova chce
býti cvičeno a častým cvikem zdokonalo
váno. Proto vzbuzuj i ty častěji za den
víru, naději a lásku k Srdci Ježíšovu.
Ale při všem tom snažení se své strany
pros Božské Srdce, aby ono samo v srdci
tvém rozhojňovalo čím dále tím více víru,
úctu a lásku onu. Nauč se zpaměti a
užívej začasté těch zbožných povzdechův
a střelných modlitbiček, jako na př.:
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».ležíší, tvou lasku, tvou milost' mi dej, Alacoque svou ctností a svatosti úctu
a mám dostilc aneb: »O nejsladší Je
žíšovo Srdce, dej, at“ tě miluji vždy víc
a vícela a p. Aby tě Božské Srdce tím
spíše vyslyšelo, pošli k němu za sebe
jakožto orodovníka a přímluvčího sv.Í
Františka Saleského, t. j. pros jej za pří- '
mluvn u této věci.

4. Abys pák jiných přivedl k po
znání Božského Srdce Ježíšova a v nich

roznítil úctu 'a lásku k němu, použij
k tomu především rozmluv s důvěr
nými přátely svými a vůbec s takovými
katolíky, o nichžto víš, že jeví náklonnost
k věcem duchovním a horlivě vyhledávají
spasení své. Rozmlouvaje pak s nimi,
začni mluviti o Srdci Ježíšově, vyličuj
jim jeho dokonalosti, ctnosti a všecky.
dobré vlastnosti, pobádej jich, aby jen
je vroucně ctili a milovali.

Můžeš pak na ně účinkovati netoliko.
krásnými slovy, alei vlastním pří
kladem; nebot' i zde platí podnes staré
pravidlo: »Slova pobízejí, ale příklady
táhnou.< Neboť varuješli se z „lásky
kSrdciJežíšovu pilně všeho hříchu, vy
dáváš tím svědectví o svatosti téhož
Srdce; jsilí Božskému Srdci cele láskou
oddán, poznají z toho lidé jeho lí
beznost', která je nade všecko po
myšlení; jevíšli na sobě tich0st, mírnost,
pokoru a ostatní ctnosti Ježíšovy, budou
i tím lidé vedeni k poznání a následo
vání téhož nejsv. Srdce; a budouli lidé
vůkol tebe znamenati, že ve všelikých
potřebách a záležitostech svých béřeš
útočiště k nejlaskavějšímu Srdci Ježíšovu
a uvídíli, že také skutečně nalezáš vždy
u něho pomoci a útěchy aneb alespoň
trpělivosti v křížích svých, budou tě brzy
i v tom následovati a neoblomnou na

ději svou v nejsv. Srdce skládati.
Hle, tím způsobem bude život

tvůj ustavičným kázaním a povzbuzo- :
váním k úctě nejsv. Srdce Páně. Tak
právě hlásala a 'kázala i blah. Markéta |

.

k nejsv. Srdci již dříve, než o něm sestrám
něco byla pověděla ;„ano slova její byla by
s těží nalezla ohlas a přijetí u sester
ostatních, kdyby se nebyly dříve ze ži
vota jejího o pravdě jejich přesvědčily.

Nuže, má duše drahá, ohlédni se
jen ve svém okolí a nalezneš jistě tu
neb onu osobu. k níž tě pojí úzká páska
přátelství nebo zvláštní shoda ve smý
šlení, která však-nezná ještě utěšenou,
pro nás útěchyplnou a Kristu Ježíši tak
příjemnou pobožnosť k Božskému Srdci
jeho. 0 viz, zde se ti naskytuje výborně
pole, na němž v tomto měsíci můžeš
slovem i příkladem zasévati símě úcty
k nejsv. Srdci Ježíšovu. O učiň, učiň tak!

Avšak netoliko poučováním a dobrým
příkladem můžeš přispěti k rozšíření této
úcty, nýbrž i také zapůjčením knih &
spisův o nejsv. Srdci jednajících, které
máš, na př. »Skoly B. S. P.: 0 kolik na—
lezneš ještě katolíků, kteří »Skolm »ani
neznají a o Srdci Ježíšovu ničeho neví!
O jdi, duše drahá, a dones jim spisy
takové nebo jim sama z nich předčítej.
Jestliže tě někde se »Školom zhurta a

hrubě odbydvou, nenech se zastrašiti, ale
opakuj při vhodné příležitosti pokus svůj.
Dostaneli se ti však na této »misiix

urážlivého odmítnutí, nehorši, nehněvej
se, ale polituj takové zaslepené a zatvrzele
duše a tím horlivěji se za ně pomodlí.

Nemášli však pražádné příležitosti
k takovémuto rozšiřování úcty Božského
Srdce Páně, zbývá; ti přece ještě jeden
mocný prostředek k cíli tomu, ato jest
modlitba. O modlí se aspoň k Otci
nebeskému za rozšíření této pobožnosti,
pros též Rodičku Boží a vyplníš tak
značnou část apoštolátu modlitby. Budiž
tedy každodenní tvou modlitbou: »Po
znáno a milováno, chváleno a požehnáno,
ctěno a oslavováno budiž vždy a všude
Božské Srdce Ježíše Kristal:

(Příště dále.)
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Křestanství a úcta Marie Panny.
„Jakob

smc:

zdravujeme s radostí příchod její
na tento svět a žehnáme odchod její
z tohoto světa; při každé příležitosti
z jejího pozemského života dáváme svou
radost? &úctu na jevo, velebíme její dů
stojnost, její ctnosti, její svatost“ a plní
důvěry utíkáme se pod ochranu její.
Proč tak činíme? Příčinou této úcty
k Marii Panně jest, že se z ní narodil
Ježíš, jenž slove Kristus. On jest Bůh

eliká a rozličná jest úcta Marie

\W
Panny v církvi katolické. Po——

pak zplodil Josefa, muže Marie, z nížto se narodil
Ježm,jenž MoveKrmtua“ (lňn.l.16J

[

věčný, on jest jednorozeny Syn Boží, on !
jest Bůh a spolu člověk, on jest náš ;
Spasitel, on bude i naším soudcem. A
toho Ježíše Krista, Pána nebes a země,
počala Maria Panna z Ducha sv. a po

rodila v Betlémě ve chlévě. Kdo ví, kým
Ježíš Kristus jest, ten jej takéjak náleží
ctí, ten také patřičnou úctu Matce jeho
prokáže. Kdo ví, že 2 Marie Panny na—
rodil se Syn Boží, Spasitel světa, kdož
jí úctu, jakou zasluhuje, odepře? Komu
všakKristus není více než syn Davidův,
než člověk, ten také Marii uctívati ne
bude. My však .jako katoličtí křesťané
pevné věříme s celou církví katol., že

Ježíš Kristus jest pravý Bůh a že tudíž
Maria jest pravou Matkou Boží. Toť zaklad
celého křesťanství, že Syn Boží člověkem
učiněn jest, aby spasil svět. Jestliže toto
jest naše jediná a pravá víra, kterak
bychom neměli onu vyvolenou nádobu
milosti uctívati„ z níž narodil se .ležíš,
jenž slove Kristus? Tak věřili všickni
křesťané od prvních dob, tak věříme i
my. A jako první křesťané scházeli se
k oslavení Matky Boží ve chrámech, tak
scházíme se i my k oslavení jejímu. Tato
úcta Matky Boží co nejúžeji jest spojena
s křesťanstvím, nebot! kde nectí Marií,
tam není křesťanství, a naopak, kde
vzkvéta úcta Matky Boží, tam vzkvétá

! i víra v Krista, tam vzkvétá křesťanství.
Křesťanství a úcta Marie Panny jsou ne
rozlučně spojeny, jedno bez druhého byti
nemůže.

Kde pravé křesťanství jest, tam jest
i horlivá, srdečná pobožnosť k Marii,
panenské Matce Ježíše Krista. To do
svědčují dějiny od časů Kristových až
podnes. Zajděme v duchu na počátek
církve sv. do prvního století a pozorujme
první vyznavače křesťanské. S jakou



nadšcnosti a horlivostí přijali od apo
štolů všickni víru.! Jak byli proniknutí ,
pravdami sv. náboženství, tak že všecko,
i život, za svou víru obětovali. Jestliže
měli tak pevnou víru v Ježíše pravého
Boha, jak asi smýšleli o Marii, nejsv.
Panně, která jej porodila? Kéž byste
viděli jen sv. apoštoly, jak ctili Matku
Boží! A proč by ji nectili, vždyt' byla
Matkou jejich nejmilejšího Mistra“a Pána.
Jim bylo dobře známo, že Marii uctil
archanděl Gabriel slovy: »Zdráva buď
milosti plná, požehnaná mezi ženamia;
oni věděli, že Marii uctila sv. Alžběta,
když zvolala: »Požehnaná jsi mezi že
nami a požehnaný plod života tvého.<

Oni slyšeli, jak Marii—Pannu blahoslavila
_žena ze zástupu, volajíc: »Blahoslavený
život, který tebe nosil.<< Oni ji ctili i po

nanebevstoupení Páně, vždyt se okolo
ní shromažďovali ne jinak než jako dítky
okolo své matky nebo jako poddaní okolo
své královny, jak o tořnčteme ve skutcích
apoštolských; »nebot' trvali apoštolé jedno—
myslně na modlitbách s Marií, Matkou
Ježíšovou.<< Jako sv. apoštolé rozšiřovali
víru v Ježíše Krista, tak zároveň šířili i
úctu k Matce Boží. Čím více církev se

zvelebovala, tím více rostla pobožnosť'í
k Marii Panně. O tom nám svědčí svatí :
Otcové z nejstarších dob křesťanství. Ě
Sv. Ignác, biskup antiochenský, učeník
sv. apoštola Jana, který roku 107. víru
svou smrtí mučenickou potvrdil a v Římě
ode lvů roztrhán byl, praví:' »Čím více
Marii milujeme, tím větší lásku ona
k nám má,a a nazývá Marii »Pannou.<
Sv. Justin, mudrc a mučeník, jenž zemřel
r. 167., praví: »Ježíš Kristus, Syn Boží,
narodil se bez hříchu z Panny pocházející
z rodu Abrahamova; Maria jest nová
Eva, neboť jako Eva přijala slovo hada
a smrt porodila, tak Maria porodila nám
život.“ 4,

Tak se zakládá úcta kMarii Panně
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křesťanství pochází od Krista, tak i úcta
k Marii Panně pochází od samého Syna
Božího, jenž svou Matku ctil, o němž
čteme, že »byl svých rodičů poslušen.:
Víme tedy, že za nejprvnějších dob kře
sťanství, za času krvavých pronásledování
všickni křesťané Marii, Matku Boží, uctí
vali. A jak to bylo v pozdějších dobách,
když mohl každý svobodně víru svou
vyznávati? Uctívali též Matku Páně,
vzdávali jí po Bohu největší čest? Tenkrát
jí nejkrásnější věnce vili, tenkrát ji nej—
krásnějšími chvalořečmi velebili svatí
Otcové. Nesčíslný počet jest těch, již
Marii ctili a velebili. Kdož jest sto, by
všecko vypověděl,co nejslavnější papežové,
sv. biskupové, vznešení mocnáři, císařové
a králové, největší učenci ai ty prosté,
zbožné duše o Marii krásného napsali a
nám zanechali! Poslechněte, co praví

'sv. Efrém, biskup: »O svatá a nepo
skvrněná Panno, Maria, Matko Boží!
Tys Královna nebes a země, tys naděje
zarmoucených, naše ochránkyně, plná
milosti, slávy a ctnosti! Svatá Panno,
mocná utěšitelkyně, nejsvětější a nej
dokonalejší ze všech tvorů! komu mám
tebe přirovnati? Tys onen hořící keř,
jenž nikdy neshoří, tys kmen Jesse,
z něhož vyšel nejkrásnější květ, &tento
květ jest tvůj Syn, a tento Syn jest
Bůh a spolu člověk & tys jeho Matkou!
Přicházíme k tobě, Matko Boží, pod
ochranu tvou se utíkáme! Sv. Method,
biskup, jenž r. 312. smrtí mučenickou
zemřel, těmito slovy velebí Marii, Matku
Páně: »Kterak mám tvou slávu slovy
vyjádřiti? O mateřská Panno a panenská
Matko! Tys příliš nad všecky lidi vzne
šená, by tě všickni jazykové náležitě
chváliti mohli. Dcero Davidova, Matko
Pána a Boha mého, chci tě chváliti slovy
praotců svých, slovy písma sv. Šťastná
ratolesti na kmenu Jesse! Pán jest

, s tebou; onť připravil si v tobě pří-_
jako celé křesťanství v písmě sv. Jako | bytek. Tys, ó Maria, v níž všecky sliby,



všecka proroctví se naplnila. Ztebe vzal
na sebe Syn Boží člověčenství. Což může
býti většího &vznešenějšího! Tys chrám
Boha nejvyššího, ty v pravdě zázračná
svatyně, v níž sam Bůh přebývati ráčil!
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Ne marnymi slovy velebíme tehe, ne
marnymi chvalami uctívame tebe, ale
zvěstujeme skutečné věci, kteréž jsou
k oslavě tvé!< Sv. Augustin praví vden
narození Panny Marie: »Aj, již přišel

///////////////
//

Joachim a. Anna obětují Marii ve chrámě.

k nam, nejmilejší, 'žadany den blahosl.
a ctihodné vždy Panny Marie; protož
s největším plesaním nechť se raduje
země naše. jsouc takové Panny naro
zením oslavena. Ona jest totiž kvítko
polní, z něhož vyrostla drahocenná lilie

] údolní, skrze jejíž porození změněna jest
přirozenost? prvních lidí a smazána jest
vina...<< At“ plesa nyní Maria na ná—
strojích hudebních, ať zavzní v rychlých
zvucích hudba Rodičky. At“ spolu pro
zpěvují plesající kůrové, at“ se spojí ve
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zvučné písně. Slyšte tedy, jak Maria
prozpěvovala! Praví totiž: »Velebí duše
má Hospodina a zplesal duch můj v Bohu f
Spasiteli mém, že vzhlédl na poníženosť
děvky své; aj, od této chvíle zajisté
blahoslavenou mne nazývati budou všickni
národové, neboť veliké věci mi učinil ten,
jenž mocný jeste Tak vroucně uctívali
Matku Páně v dobách, kdy křesťanství nej
více kvetlo, a to trvalo skoro 1000 let. :
Každý se cítil šťastným ve víře Kristově &
tím byl též nucen uctívati onu, jež byla
vyvolena od věčnosti za Matku Syna Bo
žího. Čím pevnější a živější byla víra
v Krista, tím vroucnější, srdečnější a &
rozšířenější byla i úcta Marie Panny.

Později však (v XVI. století) strhla
se veliká bouře. Chtěliť totiž mnozí pře
pjatí lidé křesťanství vylepšiti, nechtěli
je míti takové, jaké nám Bůh zjevil,
jaké Kristus učil, jaké sv. apoštolé hlá
sali. Oni chtěli jen Krista jediného, jemu
jedinému chtěli vzdávati božskou úctu a
žádnému jinému; následkem toho po
vrhli svatými, neuctívali je. A jelikož
Maria též mezi svaté náleží, povrhli i jí.
Ale Maria jest co nejúžejí spojena s Je
žíšem Kristem. Jestliže neuznávali Marii

za Matku Boží, pak nevěřili v božství
Ježíše; nebylli Ježíš pravý Bůh, pak né
zasluhuje největšiúcty, a následek toho :
všeho mudrcování byl, že zavrhli všecko,
celou víru. Tak úzce souvisí s křest'an- ?

stvím úcta Marie Panny; kde tato úcta
přestává, tam hyne křesťanství, a kde
ona zkvétá, tam kvete i křesťanství.
Nechci vám líčiti' smutné následky re- ;

? ji takořka chválou jako nejdražšími dráhoformace, ony jsou tuze smutné, než aby
Chomše jimi zabývali. My jakožto pravo
věřící křesťané nedáme se másti žádnými
řečmi a raději voláme se sv. Pavlem:
»Nic nás neodloučí od lasky .ležíše Krista,
ani život ani smrť, ani přítomnost ani
budoucnost, ani žádné stvoření.: Tyto
smutné následky nevěry dobře poznali
dobří křesťané, již v Kristu jedině spásu

!

svou doufají, a povzbudili se k nové horli
vosti, k novému křesťanskému životu.
Přes všecky boje církev sv. zvítězila a
objevila se v nově kráse. Mat ona papeže,
jenž trápením a láskou jest pravým zá
stupcem Ježíše Krista. Ona má horlivé
biskupy, jakých mnohé století nevidělo;
má apoštolské muže ve slovích i skutcích;
má horlivé kněze, již se duchovní správě
s tělem i sduší obětují. Čítá staatisíce
nábožných lidí všech stavů, kteří v roz—
ličných spolcích a bratrstvech křesťanský
život povzbuzují a rozšiřují.

A co nejvíce za nové doby do očí
padá? Jestiť to k novému životu po—
vstávající úcta a pobožnosť k Marii Panně.
Jestiť, jakoby každý přesvědčen byl o
pravdě: »Bez Marie žádný Kristus, bez
uctívání panenské, přesvaté Matky Boží
žádný božský Spasitella Jest to podivná
věc, že sláva a úcta Matky Boží takořka
základem jest k novému životu probu
zené víry. Co první křesťané cítili, to
cítí inyní horliví křesťané, jak tenkráte
uctívali Matku Boží, tak ji ctí i nyní.
Celá země a celé národy velebí Marii;
nesčíslné spolky a pobožnosti povstaly
pod ochranou Marie. Kdož může všecky
ty modlitby spočítáti, jaké během stoleti
ke cti a chvále nejblahoslávenější Panny
povstaly a ze srdcí věřících k nebesům se
vznášely! Třikrát za den oslavujeme po—
zdravením andělským největší česťMarie
jako Matky Boží. Růženec, jedna z nej
krásnějších pobožnosti, vplétá všecky
radosti a žalosti života jejího ve svá
rozjímání. Lauretanská litanie obsypává

kamy. Vždy nové a nové věnce vroucí
úcty věnuje věřící lid křesťanský nej
vznešenější Panně a Královně nebes.
Nejkrásnější titul však dala církev sv.
Marii Panně, když vyřkla, že jest Maria
Panna bez poskvrny hříchu prvotného
počátá. Jak plesal celý katolický svět
nad touto slávou Rodičk'y Boží!
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Zdali pak nevidíme, že všude, kde
jsou praví katolíci, s novou horlivosti
svátky Mariánské světí, pobožnosti Ma
rianské pěstují, písně Mariánské pro
zpěvuií a mnohým jiným způsobem lásku
a úctu k Matce Boží projevují. -Ty četné
poutě na zázračná místa Mariánská, ty
pobožnosti májové, častější přistupování
ke stolu Páně, aby tu s Ježíšem tak se
spojili, jako Maria s ním sjednocena byla,
by v tomto spolku s Ježíšem & Marií
žili a umřeli: zdaliž to nejsou patrné Í
důkazy, že povstal nový život křesťanský
skrze uctívání Marie Panny?

Když tedy sám Ježíš Kristus Matku
svou ctil, když sv. apoštolé Marii ctili, ]
dokud žila na zemi, i po jejím nanebe—
vzetí, když tak vznešení mužové a tak :
velcí světci, jako sv. lgnác, sv. Efrém,
sv. Justin, sv. Method, sv. Augustin, sv.
Bernard a nesčíslný počet jiných svatých

a nábožných, vznešených a učených kře
sťanů blah. Pannu Marii ctili a jí po
Bohu nejpřednější čest“ vzdávali, kdož by
z nás nechtěl Pannu Marii ctíti? Jestliže
však těmito sv. muži křesťanství se roz

šiřovalo, zdali se nerozšiřovala zároveň
úcta Marie Panny? Zdali tedy nesouvisí
co nejúžeji úcta Marie Panny s křesťan—
stvím? Odpadnutí od úcty Marie Panny
táhne za sebou pomalu odpadnutí od
Krista, a naopak rozmnožení úcty Marie,
Matky Boží. působí též rozmnožení víry.
a lásky k Ježíši Kristu, Spasiteli na
šemu. Doufám, že každý ze čtenářů pevné
předsevzetí učiní, a sice toto: Co svatí
apoštolé, první křesťané, sv. Otcové činili,
to chcemei my po celý život činiti; kla-_
níme se Pánu aSpasiteli našemu, vnějž
všecku svou důvěru skládáme azároveň
velebíme Marii, jeho nejsv. Matku, v jejíž
ochranu & přímluvu se poroučíme.

Nebeský chléb.
(V rouše českém podává P. Fr. Klíma. — Č. d.)

4. Veliké zlo, jež nám lidem vzešlo po
žíváním zapovězeného ovoce rajského.mw

©m
eliké jsou milosti, ba lze právem
říci, že větších ani pomysliti nelze
nad ony dary, jichž nám se do

stává převelebnou Svátosti. A
abychom velikého osvícení s hůry žádali,
kterýmž bychom mohli milosti tyto po

%?

nutno,

znati; neboť jinak přesnadno může se
stati, že přijímání těla Kristova nevděčné _
a nenáležité bude nám k zahynuli, ač
by vděčné a hodně přijato byvši, pře—
hojnými milostmi nás naplnilo. Přehojných
milostí uštědřnje nám Pán svatým při
jímáním, kteréž jest účinným lékem k vy
hojení všelikého zla, a protož nebude
nemístno i o tomto promluviti, bychom
tím horlivěji milosti svátostné zachovati
se snažili.

Když byl Hospodin stvořil prarodiče

naše Adama a Evu, vykazav jim za obydlí
pozemský ráj, opatřil je potřebným po
krmem, jímž by tělo sílili, a určil jim
i také zaměstnání, aby v ráji nezaháleli.

Pečujeli každý otec všemožně, hy
dítkám potřebné živnosti opatřil, nemůže
mu nikterak býti lhostejno, zahálíli dítě
nebo snad i něčím zlým se obírá. A nelzet'
věru nižadné prace a nížádného času
zahálkou nazvati, neníli zahálkou zaměst
nání hříšné. Vždyť práce hříšná mnohem
více musí býti trestána, nežli samotná
zahálka. 'I'ak také uložil Hospodin práci'
obyvatelům ráje, kteráž byla jim více
zábavou a ostrahou před zahálčivostí,
&nikoliv prací & námahou. Neboť kdyby
hříchu nebylo, tuti by nebylo ani těžké
práce a trudného klopocení. A taktéž
obdařil je Hospodin pokrmem, dovoliv
jim, by mohli požívati ovoce se všeho



stromu rajského, jeden jediný strom pouze
vyloučiv.

Ale proč, o Pane, nedovoluješ po
žívati ovoce tohoto stromu? Snad že

v ovoci onom jest nákaza, kteráž by
mohla přivoditi tomu, kdož je požívá,
smrť, nemoci a choroby? Zajisté, že ne.
Vždyť jsi, o Pane, smrti neučinil, ani
nemoci, aniž bylo ve tvorstvu tvém něco,
čím by mohla býti způsobena. Nikterak.
Pane, ne z té příčiny, aniž snad z ne—
dostatku dobroty a lásky, neboť nejsi
podoben těm, kteří sotva že malou přízni
někoho oblažili, již se domnívají, že
přes příliš byli! štědrými &laskavy'mi. Tys
nejvýš dobrotivý. A kdokoli vůli tvou
dobře zná, tent' uznamená, že odejmešli
něco, že se tak děje pouze z té příčiny,
abys něco lepšího a znamenitějšího mohl
uštědřiti.

:S každého stromu rajskéhon praví
Hospodin, »můžeš jisti, jedině 3 tohoto
zde jisti nesmíš.<< — Ne snad proto, že
bys hladem musel umříti, nýbrž aby život
tvůj požíváním ovoce dovolených stromů
byl zachován, a abys nepožívaje z tohoto
stromu, zachoval duši svou, a aby duše
tvá žijíc stále, žila ve mně a přiúěast
néna byla kdysi slávy věčné.

Mášli, ó Pane, na zřeteli úplné naše
tobě se oddání, kdykoliv nás něčeho po
zbavuješ, nuže, pak celým srdcem voláme
k tobě, bys nás všeho zhostil, aby duše
naše všeho jsouc prosta a prázdna, tím
hojněji tebou byla naplněna. Nebot' ne
může tobě sloužiti duše nepoddajná. Avšak
nemůže také člověk poddanosti své jinak
osvědčiti, pokud nemá rozkazu, by to neb
"ono činil. A proto přikázal Hospodin
prarodičům, aby chtivosť po ovoci zapo
vězeném krotili, a z ovoce stromu onoho
nepožívali. Mělit tím i lásku i vděčnost
k Pánu dokázati.

Takový byl záměr Hospodinův při
tomto přikázání, a takové mělo se jim
dostati odměnyikdyby příkaz Páně byli

zachovali. Ano Hospodin itrestem smrti
jim hrozil, kdyby rozkazu jeho neupo
slechli. »V kterýkoliv den z něho jisti
budeš, smrtí umřešm Ach té slabosti a
mdloby lidské, kterážto tak krátkou dobu
jenom v'dobrém setrvavši, pranepatrnou
příčinou klesá, a raději hněv Boží si
strojí, než aby v milosti & lásce božské
setrvala!

Žena prochází se po ráji. O té ne—

bezpečné procházky!
Jak mnohem lépe a bezpečněji bylo

by ženě po straně mužově, právě jako
ovečce, kteráž jest u samotného pastýře.
Ale tato ovečka jest osamocená, a samoty
její používá pokušitel, aby ji mohl na—
padnouti, dobře věda, že dá se snadno
obelstiti žena nezkušená a vrtkavá, po
zbavena jsouc muže, který by místo ní
byl pokušitele mužnou odpovědí navždy
zahnal. »Proě přikázal vám Bůh,<< tak
táže se pokušitel, »abyste nepoživali se
všelikého stromoví rajského?c — »Se
všech stromů jíme,< odpověděla Eva, »ale
5 tohoto stromu nesmíme jisti, ba ne
smíme se ani tohoto stromu dotýkati,
abychom snad nezemřeli.<

O matko naše, samozřejmo, že jsi
nás tímto přikázaním Božím obtížila,
nebot jsi v nevrlosti nad tím (že- ne
smíte požívati s toho stromu), připojila,
že řekl Hospodin, abyste se stromu onoho
ani nedotýkali. Jsmeť zajisté všickni-té
lesné tvými dítkami, a dal by Hospodin,
abychom nebyli tvými dítkami proto,
že přikázaní předků zdají se nám ne—
snesitelná, a že na váhu spravedlnosti
tak těžce padají, že jsme jimi odsoudili
původce veškeré spravedlnosti.

Kéž by zlo toto nerostlo a neroz
mahalo se, a aby hojně bylo těch, kteří
jsou nespokojeni se zákonem, přikazu
jícím čistotu, střídmost, prominutí křivd
atd., a kteří jsou na Pána rozhněváni,
že takové rozkazy dal. Kéž by nikdo
neoblevoval v poslušnosti, »protože po
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slušnosť,a dle vývodu sv. Augustina, »jest
pro rozumnou bytost? nevyhnutelnou
ctností.c

Matka naše přidává ku příkazu Bo
žímu, leč () trestu, jakýmž Bůh přestup
nikům hrozí, promlouvá úsečné, čím
prve plýtvala, tím nyní skrblí. Vždyt
Hospodin zřejmě & určité praví, v který—
koliv den jisti budete, smrtí umřete, Eva
nicméně výrok Páně pochybováním chce
seslabiti. »Rozkázal nám Bůh, . odvětila po—
kušiteli, »že nemáme ovoce tohoto stromu
požívati, bychom snad nezemřeli. Ty
ubohá matko naše pochybuješ o_pravdi
vosti výroku Páně? Tak už nejsi daleko,
že pravdu Páně uplně potrátíš, a my
dítky tvoje také obyčejně o pravdivosti
výroků božských pochybujeme. Myvšickni
pociťujeme břímě přikázaní Božích, my
dychtíme, bychom mohli chtíce své uko
jiti, a ač dobře nám známa pohrůžka
Páně, že kdokoliv příkaz Boží přestoupí,
u věčnou záhubu spěchá, nicméně vzpí
ráme se proti tomu, jakoby Pán nebyl
nejvýš pravdomluvným, ano i tím hle
díme se ukonejšiti, že milosrdenství Boží
převeliké nedopustí, aby hrozba Páně
na nás se vyplnila. Leč tím rouháme se
Bohu, jelikož pravda Boží tak jest veliká
a nestihla, jako jeho milosrdenství.

Jak se těšil a radoval pokušitel, uzna—
menav tuto pochybnost“ v srdci matky
naší, a jak důvěrně s ní rozmlouvá
věda, že touto brankou snadno vkrade
a vloudí se v nitro její, a že mu nyní
věcí přesnadnou oloupiti ji o milost“Boží
& pozbaviti ji života věčného. Protož
neoddávej se nikdo klamné naději, neměj
i všední hřích za pouhou malichernost,
vždyt nepřítel náš tak lestně si vede,
že jakmile někdo maličko jenom branku
k srdci pootevře, ihned tam se vkrade
a v nitru se usadí.

Nuže a byt' vám i Bůh byl pohrozil,
že zemřete, nevěřte mu, ale vězte, že
jakmile ovoce stromu tohoto požijete,

nikterak nezemřete. Naopak, ve stromu
i v ovoci jeho taková divotvorná moc
jest utajená, že ovoce toto, ač zdá se
býti pouze pokrmem pro tělo, nicméně
tak jest účinné, že požíváním v moudrosti
Bohu budete rovni, rozeznávajíce dobré
ízlé, vědouee sami, co byste měli činiti
a čeho se chrániti. Nebudet' vam třeba

na Boha dbáti a teprve se ho dotazovati,
ale sami pOznáte, co vám k dobru těles
nému i duchovnímu může prospěti.

A Eva věří, ba srdce její plesá nad
tímto zaslíbením, že Bohu bude rovna,
a tak naplněno nyní, co později pro
pověděno. Srdce před pádem se veselí.
Taktéž Eva pečlivě ukládá v srdce pe
kelné símě i s ovocem, z něho pučícím,
jež anděl zlý v nitro její zasel pozdvihujíc
zraky ku stromu zapovězenému.

Tento strom, ušlechtilý krásou a
půvabem, jakýž mu Bůh s ostatním
stromovím rajským uštědřil, zvýšen nad
to domnělým leskem, jakýmž ďábel jej
ozdobil, převelmi se Evě zamlouval. 1
domýšlela se, jak sladké musí býti teprve
ovoce jeho, tak že neradíc se ani muže,
nedbajíc také toho, že ďábel s ní roz
mlouvá, nežádajíc ani od Boha osvícení,
zapomenouc úplně na hrozbu Páně, ruku
po ovoci vztáhla, a utrhši je,_ nejenom
sama je požila, nýbrž i muži k požívání
nabídla.

O ženo, bys byla věděla, jak draze
bude muset spláceti ovoce tvé neposluš
nosti Onen, jenž nikdy neposlušností na
Otci svém se neprohřešil! O bys byla
pocítila, jak sladkost“ ovoce tohoto změní
se Pánu v trpkost', jižto zakusil tehda,
když podán ústům jeho ocet, smíchán
se žlučí. O kéž bys byla alespoň se lekla
onoho obrazu, jakýž představovala ra
mena tvá, vztažená po ovoci stromu za
povězeného! Žes pak nikterak nepoznala,

jakou podobu a jaký obraz roztažené
rámě značilo, tyt' bys zajisté byla ne
mohla míti tak zatvrzelého srdce, ty bys
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snad byla ústům pomlsek tak zhoubný
neposkytla, abys ušetřila Panu a Tvůrci
svému žalu a bolesti.

Sotva jsi ruce po ovoci zapovězeném
vztahla, sotva jsi ovoce rukou uchopila, ()
považ přece, že jsi tehda Syna Božího už
ukřižovala. () považ přece, že i Pan právě

jako ty, musel ramena roztáhnouti. musel
ruce tupými hřeby na dřevo kříže dat upev—
niti, na dřevo převelmi tvrdé a suché,
na strom bezlistny, kdež nemohl ve stínu
jeho odpočinouti, kdež nemohl ani nej
menšího občerstvení požití.

Ach, proč musí Pán v bolestech a

„r./7:7;ili,

trápení tvou rozkoš a smyslnost spláceti!
Evo, tys byla příčinou smrti Kristovy!
Ont'bude dle těla tvym synem, dlebožství

tvym 'l'yůi'cem.
Uvažuj, co jsi učinila, bylatf jsi vra—

žednicí vlastního syna svého! Ano více
ještě věz, žes usmrtila Boha svého! Ten,
jenž dle těla jest tvym 'synem, jest za
roveň Bohem, sloučiv v jednotě božské

osoby přirozenost božskou ilidskou. Ač
neumře Pán jako Bůh, přece nicméně
umře jako Bůhčlověk.

O křestane, nezval tě ještě nikdy
kníže temností, anebo tělo tvé, anebo
bližní tvůj ku požívání zapovězeného

; ovoce? Chci říci: nikdy ještě nebyls zván
ke hříchu? Popatřil jsi už někdy na

_strom zapovězeny? Snad se ti pozdaval
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hřích býti lákavým! A tys snad při
volením ruku po něm vztáhl a snad
musíš se přiznali: Ano, ne pouze žad0sť
ozývala se v nitru mém, ja jsem úplně
zapomenul na přikazaní Boží.

O nebesa, co že přislíbuje Pán těm,
kteří přikázaní jeho zachovávají? Že
patřili budou na Boha v nezkaleném
klidu a že užijí nepřeberných slasti, jež
v Bohu jsou sloučeny. A naopak pekla
dostane se v úděl všem, kteří Boha ura
žejí, & peklo tak dlouho bude místem
útrap, pokud Bůh Bohem bude. Proto
také musí hříšník hřích platiti trestem
nepochopitelným. Maš zajisté, hříšníče,
zrak zatemněný jako nerozumné zvíře,
poněvadž se nevaruješ toho, čím o mnohé
dobro bývas oloupen.

Nevad' se tedy s Evou, ale sám
s sebou se vaď; vždyt Eva hřesila 2 ne
vědomosti. Netušilit? prarodičové naši,
že by Bůh pro přestupek onen tak se
na ně rozhněval aže by takovému trestu
mohli propadnouti. Z té' příčiny, že ne
bylo jim doposud znamo, jak přísně a
neuprosně Bůh hříchy trestava, domysleli
se, že hřích jest pouze praneputruou věcí, '
a sice ne pouze Eva, nýbrž i Adam, o
němž sv. Augustin dí, že přestupek proti
přikázaní Božímu měl za věc nepatrnou.

l

]

!

Leč tomu, kdo ví, že čin jeho jest
činem zlým, není pražadne omluvy, byt?
i také nevěděl, jak velikým trestem bude
postižen. Leč čím ty, bratře, 'se omluvíš,
kolikratkoli proti přikázaní Božímu se
prohřešuješ, dobře věda, že Bůh činu
zlému vyhrožuje věčným trestem, o čemž
prarodiče neměli ani tušení, nevědělit?
také, že hříchy Syna Božího na kříž
přibili, a přece nicméně novými hříchy
Spasitele svého nanovo křižuješ.

Skloňmež tedy vsickni hlav svých,
proniknuti lítostí nad hříchy! Kéž by
nitro nase zraněno bylo srdečnou lítostí!
Přiznejmež se k provině své; vždyt?jsme
vesměs od počátku až do skonaní světa
Syna Božího & blahosl. Matku jeho mno—
hými hříchy uráželi, byl? i jedni měrou
větší, _jiuí měrou menší. Všichni jsme
také zavinili bídy pozemské, jsmet' tolikéž
příčinou snu-li Kristovy, protože jsme
hříchy volali: »Ukřižuj Kristalt Vždyť
Kristus po výroku apoštola národů za
nás za všecky umřel, učíniv zadost“ za
hříchy všech lidí. Což jsme snad i my
požívali ovoce se stromu zapovězeného?
'l'ak jest, a proto jsme propadli smrti
časné i věčné po výroku žalmisly Páně:
»Kde jest. člověk, jenž by byl živ. ne
uzřev smrti“?c (Příště dále.)

Malobus.
(Ze spisů svatého Jarolíma.)

aronia jest nevelká vesnice, asi

530 mil od Antiochie,
syrského, vzdálena. Přišlapo

buď ochrancích,
kteří ji dříve měli, v držení biskupa
Evagria, mého příbuzného, právě když
jsem já 1) v Syrii jako mladík dlel; což

proto jsem poznamenal, abych ukazal,

III.—01

mnohých bud' pánech,

1)_To jest: svatý Jarolím, otec církevní
(narodil se kolem r. 346. a zemřel r. 420.). Viz
jeho „Epistolae selectae,“ lib. IH. ep. 3. „De vita

města :I
i

l

odkud vím, co budu psati. Byl tam jeden
kmet, jménem Malcbus, jemuž bychom
my po česku říkali »Kral,c dle národu
a řeči Syran. V jeho společnosti byla
také jedna žena, věkem velmi sešla &
jednou nohou již v hrobě. Bylit' oba
tak zbožní & »spravedliví před obličejem
Božím, chodíce ve všech přikazaních &

Malchi,captivi monachi.“ Ta povídka není v_y
myšlena, nýbrž pravdiva ivelmi vzácna, poněvadž
sám sv. Otec ji vypravuje.
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spravedlnoslech Páně bez úhony“ (Luk.
1. 6.), že se zdáli býti jako Zachariáš a
Alžběta v Evangeliu, jen že Jana mezi
nima nebylo. Když jsem se sousedních
ob_yvatelů tázal, v jakém poměru by spolu.
byli, zda jsou manželé, či bratr a sestra,
či duchovně spojeni: všichni jedním
hlasem odpověděli, že jsou to osoby velmi
svaté, Bohu milé, a vypravovali o nich
všelícos podivného. Jsa žádostiv, od nich
samých se toho dověděti, šel jsem ke
kmetovi a vyptal se ho na všecko; on
pak jal se mi takto vypravovati:

Milý synu, vzdělával jsem v Maronii
roličku & poněvadž jsem byl jediný po
tomek svých rodičů, nutili mne k manžel
ství; ale ja jsem jim odpověděl, že raději
se stanumnichem. Abych byl připraven
o panictví, otec pohrůžkami a matka
lahodami tak na mne dotírali, že jsem
domov opustiv, od nich utekl. Nemoha
však k východu jíti, poněvadž tam byla
Persie blízka i Římané měli vojenskou
stráž rozloženou, obrátil jsem se k zá
padu, vzav s sebou tolik pokrmu na
cestu, co bych hladem nezahynul. K čemu
však mního slov? Přišel jsem k pou
stevně chalcidské, která mezi lmmou a '
Essou 1) více k jihu leží, a našed tu
mnichy, poddal jsem se jejich správě,
živil jsem se ruční prací a krotil jsem
postem žádosti těla. — Po mnohých
letech přišla mi touha, bych šel domů,
a matku, která (jak jsem slyšel) ovdo—
věla, potěšil, potom prodav malý majetek
svůj, částku rozdal 'chudým, částku po—
nechal klášteru, částku konečně— proč
bych se stydél, vyznati nevěrnosť svou?
— sobě zadržel ku svému pohodlí a
obveselení. Můj opa't, uslyšev o mém
úmyslu, okřikoval mne, že je to pokušení
od ďábla, jenž pod pláštíkem počestné
věci skrývá sva osidla; že se podobám
psu (Přísloví 26, 11 ), který se ku svému
vývratku navracuje; tak prý byl již

1) Jinak: mezi mořem a Beroeou.

;—
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mnohý mnich oklamán; ďábel se nikdy
s otevřeným čelem neukazuje. Předkladal
mi přemnohé příklady z písma sv., mezi
nimiž i onen, že Adama i Evu, lživé
jim předstiraje božství, k pádu přivedl
(Gen. 3, 5.). A když se mu nepodařilo,
mne ku svému zdání nakloniti,'padl přede
mnou na kolena a pro Boha mne prosil.
abych ho neopouštěl, sebe v záhubu ne
uváděl a vztáhnuv jednou ruku svou
k pluhu, se nazpět neohlídal (Luk. 9, 62).
Bohužel, přemohl jsem nešťastným vítěz
stvím toho, který mne tak otcovsky na—
pomínal, domnívaje se, že hledá jen
vlastní útěchu, nikoli moje spasení.;Šél
se mnou z kláštera, jakoby můj pohřeb
vyprovázel, a dal mi na konci :S Pánem
Bohem,c řka: »Uvidím, milý synu, kterak
ty, „poslouchaje duchů bludných a učení
ďábelských, budeš míti cejchované svě
domí“ (l. k Tim. 4, 2.); netáži se po při
činách, výmluv nepřipouštím. Ovečka,
která z ovčince jde, ihned vydána jest
,hltavým vlkůmíc

Nedaleko od veřejné cesty, která
z Bcrie 1) do Essy vede, jest pusté místo,
po němž kočovní Saraceni neustále sem
a tam se toulají; strach před nimi pů—
sobí, že cestující u větším množství se
scházívají, aby sobě v nastalém ne
bezpečenství navzájem pomáhali. Bylit'
v mém průvodu mužové, ženy, starci,
mládenci a děti, celkem asi sedmdesát.
A hle, skok na skok přiletí Ismačlitě,
sedí na koních a velbloudech; maji dlouhé
vlasy, hlavu vztužkou ovinutou a tělo
polonahé, vlekou za sebou pláště a široké
nohavice; visí jim sramenou touly, nosí
dlouhá oštěpiska, švihají neutaženými
lukyjnehot' nevytáhli k boji, nýbrž uhonit
"kořisti. Mžikem nás přepadnou, rozplaší,
zajmou a na různá místa odvlekou. Já
octnu se spolu s jistou ženou v otroctví
jednoho pána, ovšem pozdě pykaje svého
úmyslu, domů se vrátiti. Nosili nás skrze

1) Jinak: z Beroee do „Edessy
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širošírou poušt' velbloudové, na kterých
jsme vysoko seděli nebo spíše viseli,
neustále o svou hlavu se bojíce. Sýrové
maso bylo naším pokrmem a mléko
velbloudí naším nápojem. Posléze pře
plavivše velkou řeku, dostali jsme se
do vnitřní poušti, kde byla naše paní a
její dětí, před kterými jsme se dle zvyku
onoho národu a na rozkaz pana skloníli,
sehnuvše hlavu k zemi. Zde, jako do
žaláře zavřen, přeměnil jsem svůj oblek,
t.j. učím .se nahým tělem chodili, nebot"
i tamní ponebí nepřipouštělo zakrytí,
než spodní čast“ těla. Dávají mi pásti
ovce & uprí'ístí'ed svých strasti mam to
potěšení, že své pany a spolusloužící
řidčeji vidím. Zdálo mi se, jako bych
měl jakousi podobnost se sv. Jakubem,
vzpomínal jsem na Mojžíše, kteří oba
jednou na poušti těž pastýři byli; jídaval
jsem čerstvý sýr a mléko. Modlíval jsem
se Ustavičně, zpíval jsem žalmy, kterým
jsem se v klášteře přiuěil; těšil se z vě—
zení sveho; děkoval jsem soudům Božím,
že jsem na poušti zase našel mnicha,
ktereho bych byl ve vlasti ztratil. Ale
ach, nic není nikdy bezpečno před ďáblem!
Ú těch mnohonásobných &nevýslovných
léček, ktere' umí strojíti! Tak se stalo,
že i mne skrytého dosáhla jeho závist.
Když pan můj pozoroval, jak mu stáda
přibývá a nenaleznuv ve mně žádného
podvodu (nebot věděl jsem, že dle pří—
kazu apoštolova se ma pánům tak věrně
sloužiti jako Bohu) & chtěje se mi od
měniti, aby mne ještě věrnějším učinil:
odevzdal mi onu spoluslužebnici, druhdy
spoluvěznou, za manželku. Akdyž jsem
mu odepřel a řekl, že jsem křesťan a
že mi není dovoleno vzíti sobě manželku

žijícího muže (nebot manžel její byl zároveň
snami zatčen a od jiného pana odvlečen):
tu se onen divoký a neusmířitelný člověk
rozvzteklil a vytasív meč, hnal se na mne.
Kdybych _nebyl v tom okamžení vztáhl
Puky a před ním chránil ženu, lmed by

Škola B. S. P. 1889.
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byl krev vylil. Již se blížila noc, která
byla tmavší, než obyčejně a pro mne
příliš před časem. Vedu polomrtvou novou
manželku do jeskyně, a kdežto truchlivost'.
byla naší svatosvatkon, oba nabízený
sňatek odmítáme, nic otom neřeknouce.
'I'ehdy jsem trpce pocítil své vězení a
uvrhnuv se na zemi, oplakával jsem
mnicha, jehož jsem ztratil, řka: »Tedy
k tomu jsem se já ubohý zachoval?
K tomu nepravosti moje mne přivedly.
abych ja jakožto panic s hlavou již se
šedivělou stal se manželem? (lo bylo
platno, rodiče, vlastia domácnost opustili,
jestliže teď svolím právě v tutéž věc,
které jsem se, všecko zanechav, vyhýbal ?
Snad jest mi to proto trpěti, že jsem
(nedovoleně) po vlasti toužil. Co tedy.
() duše, učiníme? Zda zalíyneme či zví-v
tězíme? Mámeli čekati na ruku Páně ci

vlastní rukou a dýkou se probodnouti?
(_)brat' (raději) proti sobě mec: tve (t. j.
duše) smrtijest se více ohavati než těla.
] zachovaná čistota jest. jakési mučeniclví;
necht? vyznavač Kristův nepohřbený leží
na poušti; já sám budu svým proná
sledovnikem a mučitelem. 'l'akto prof
mluviv, vytasil jsem ve tmách tež lesk—

1 noucí se meč a jeho ostrou stranu k sobě
obrativ, pravil jsem: »S Bohem, () ne
št'astna ženo, považuj mne radeji za
mučeníka než za manžela.< Na to žena

padla k nohám mým a pravila: »Prosím
tě pro Ježíše Krista i pro Osudnou moc
této hodiny, neprolévej vinou mou krve
své; aneb, liboli umřítí, nejprve proti
mně obrat“ meč: necht? raději tak se

spojíme. Byt? i muž můj se ke mně na
vrátil, zachovala bych čistotu, které mne
vězení učilo, nebo spíše bych volila za—
hynouti, než ji ztratiti. Proč ty sobě
volíš smrt?, abys se mnou nebyl jako
manžel spojen? Ja bych umřela, kdybys
se mnou chtěl býti spojen. Věz, že jsem
manželka, která si svatou čistotu oblíbuje,
a mějž ke mně lasku spíše duchovní, než

18
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tělesnou.. Nechť naši páni tebe považují
za mého manžela, Kristus ví, že jsi mým
bratrem; snadno je přivedeme ku pře
svědčení, že jsme manželé, když uvidí,
jak se vespolek milujeme.<<

Přiznáváml' se (pravil), že jsem
nstrnul: a podiviv se ctnosti této ženy,
miloval jsem ji více než manžel man
želku. Ale nikdy jsem nepohleděl na její
tělo. nikdy se ho nedotekl, obávaje se,
abych v pokoji neztratil, co jsem v boji
zachoval. Pominuly v takovém manžel
ství dny mnohé a mnohé; milejší jsme
byli našim pánům pro tento sňatek a
nepřišlo jím žádne podezření, že bychom
jim utekli; ob čas býval jsem celý
měsíc od nich vzdálen, lílídaje na poušti
jako věrný pastýř stáda. Po drahném
čase, když tak sám a sám na poušti
sedím a krom nebe a země nic jiného
nespatřiv, tiše o tom a onom přemýšlím,
tu tane ini'mimo jiné i společný život
mnichů na mysli, obzvláště vážná tvář
meho milého otce, opata, který mne vy
choval, starostlivě vedl a konečně ztratil.
Pohrouživ se do takových myšlenek.
vidím mnoho mravenců na úzkém chod

níku se hemžiti a větší břemena nosili,

než jsou jejich tělíčka: jedni vlekou
svými kousadly některá rostlinná se
mínka: druzí vynášejí hlínu z jam &
zastavují hrázkami tekoucí vodu; jiní
pamatujíce na nastávající zimu, usekají

jiní odnášejí v slavném smutku mrtvá
tělíčka. Ještě podivnější jest, že v ta
kovem množství vycházejících a vchá
zejících mravenců jedni druhým v cestě
nevadí, ano podstavivše sví raměnka
vespolek si pomáhají, když vidí, že “ně
kteří svému těžkému balíčku podléhají.
Co mám se o tom mnoho šířiti? Zkrátka,
onen den poskytl mi překrásnou po
dívanou a připomněl mi Šalomouna,
který nás k pilným "mravencům posýlá

!
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, činu a radí

a lenivé duše jejich příkladem k horli—
vosti budí; znechutilo mi se vězení,
hledal jsem v duchu jizbičky (cely) klá—
šterní a toužil jsem po životu oněch
mnichů, kteří jako mravenci žijí, v obecný
prospěch pracují a nic vlastního nemají;
nebot? všecko všem náleží.

Když jsem se na své ložiště vratil,
přichází žena; nemohu jí zármutek srdce
svého zatajiti; ona se táže. proč jsem
tak pomaten a zkormoucen. Slyší pří

k útěku. Radu přijímám.
prosím, aby mlčela; neustále kolísame
se brzy naději, brzy strachem. V stádu
jsem měl dva berany ku podívu velké;
hned jsou zabiti, dva usníky zhotoveny
&maso na cestu připraveno; a k večeru,
když se páni domnívají, že spíme, dá—
váme se na cestu, nesouce s sebou
usníky a maso. Za deset minut. přišedše
k jisté řece, nadýmame usníky, sedame
na ně, svěřujeme se vlnám, veslujemc
pomalu nohama, by řeka nás dolů nesouc,
na protější, ale mnohem vzdálenější břeh
vysadila a tak za námi jdoucí naši stopu
ztratili. Zatím však maso rozmoklo a

z „největší částky do vody spadlo, tak že
nám sotva na tři dny zbylo. Pili jsme
vody až do syta, připravivše se na na
stávající žízeň. Spěcháme, ustavičně se
ohlédáme; pro úklady Saracenů v síř i
v šíř se toulajících nebo pro přílišné

ivedro sluneční v noci více ku předu
z předu nanosená semínka, by vlhká
země skladiště neobrátila v travu; zase ;

přicházíme. Já ubohý i ted' se po celém
těle třesu, když to vypravují, jakkoli
celou duší klidný jsem. Po třetím pak
dni dozírame v dálce okem ještě nejistým
dvou mužův, ani na velbloudech sedí a
rychle se k nam ženou. V tu chvíli
cítíme hrozící nám neštěstí, že pán za
mýšlí naši zahubu'; slunce se již k zí
padu chýlí. Když se tak strachujeme a
si myslíme. že stopy v písku nás pro
zradily, vyskytne se nám v pravo jeskyně.
která hluboko do země vedla; Bojíce se
jedovatých zvířat (nebot zmije, štíroré a



těm podobna, vyhnuvše se vedru slu— ,
nečnímu do chladku zalézají) vkročílí
jsme sice do jeskyně, ale schovali jsme
se hned u samého vchodu v levé jamě
a nešli jsme dale, abychom se smrtí vy

'hýbajíce, nepodpadali smrti _a myslili
jsme u sebe: jestliže Bůh nam bídným
pomůže, dobře pochodíme; jestliže nas
hříšné opustí, jama bude naším hrobem.
Co míníš, jak nám bylo u srdce a jaká
hrůza nas pojala, když před jeskyní ne
daleko od nás stali pan a jeden spolu
služebník a sledujíce naše stopy, jížjiž
k našemu úkrytu se blížili? O mnohem
obtížnější býva smrt? očekávaná, než
náhle způsobena! Slyšíme pana křičeti;
my ani nehlesneme; pošle sluhu do vnitř,
aby nás vytáhl; sam drží velbloudy a
vytasív meč, čeka našeho příchodu. r/.atím
vkročí sluha do skrýše a jde několik
kroků do ní; my vidime z úkrytu svého
záda jeho, on nic (poněvadž očím ze
slunce do stínného místa přicházejícím
zdají se věci býti tmavé); hlas jeho se
po sluji rozléhá. »Vy holomcíh křičel,
»ven k smrti! Co tu stojíte? co meškate?
Klid'te se ven! venl<< Pan vola, trpělivě
čeká. Sluha ještě křičí, a hle, tu spa—
tříme, jak lvice lío popadne, zardousí

zíla i nám podobná zahuba, leda že se
i snad s menším nebezpečím snáší vztek

i

nějaké lvice, než hněv jednoho člověka.
Celi jsme poděšeni; ani se hnouti ne
troufame; čekáme, co bude; toliko svě
domí bylo v takovém nebezpečí ochranou
cudností. Lvice bojíc se leček a pozorujíc.
že jest objevena. tlamou sebrala mláďata
sva i vynesla je, popustivši nam samým
líostínný byt. My však přece nedůvěřujíce
jí, hned z jámy naší vyskočíme; ale
čekáme dlouho, jsouce na rozpacích,
zdali z'jeskyně vykročiti mame; vždyt
strach nas trápí, že snad se s ní se
tkame. Když pak bylo po strachu a jeden
den minul, vyšli jsme k večeru a viděli
jsme před sebou velbloudy statí (kterým
pro přílišnou rychlost“ »dromodařia říkají)
a požívanou potravu v tlamach pře
žvykovati. Scdlí jsme na ně a občerstvení
no'vým pokrmem dojeli jsme přes poušť
desátého dne k římskému ležení; při
vedení k tribunoví vypravovali jsme mu
všecko dopodrobna. Odtud byli jsme do
praveni k Sabinovi. vůdci mesopotum-.

l
skému; velbloudy nam zaplatili. Poněvadž

' můj bývalý opat. v Panu zesnul, přivedli

a polkne. O dobrý Ježíši, jaka hrůza nas '
ijako k manželce, avšak nesvěřiv se jítehdy pojala i jaka zároveň radost!

Pozorovali jsme, že nepřítel nás bez 1
vědomí pána zahynul. Tento vidí, že '
onen dlouho meška, domýšlí se, že dva
činí jednomu odpor, nemůže prudký hněv
svůj zadržeti, přistoupí s mečem vruce
k jeskyni, jako vzteklý zahřmí na ne
rozumného sluhu; ale tu lvice na něj:
skok a roztrhá ho na kusy.

Kdo by tomu věřil, že by šelma
před očima našima za nás bojovala?
Ale když -po prvním strachu bylo, hro

i

mne sem na toto místo; ale vratím se
k mnichům a tuto ženu odevzdam Bohu

zasvěceným pannam, maje k ní lasku

jinak, než sestře“
'l'oto vypravoval Malchus kmet mně

mládenci: totéž i ja vam vypravoval
jako kmet, podav uším čistým rozpravku
čistou, napomínam panny, aby si panen
ství zachovaly. Vy pak, milí čtenáři,
vypravujte ji potomkům svým, aby vě
děli, že čistota uprostřed mečů. pustín
a šelem nikdy není pouty okovana, a
Že člověk Kristu zasvěcený může umřítí,
ale nemůže býti přemožen.

Fr. X. Zimmerhmrkpl, T. J.
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Apoštolát modlitby v církevních dějinách.
(cm další.)

Sv. Řehoř Veliký.

513 a císaře Konstantina Velikého sla-
% Říš Vílacírkev křesťanská své vítězství
„me nad |')ohanstvetn. vzmahala a si
řila se vždy dal a dalo; mužové veliké
svatosti a neobyčejné moudrosti a uče
nosti zářili v ní jako jasné hvězdy na
obloze nebeské: ale bohužel. že po těchto
skvělých dobách nastaly pro církev opět
trudné časy.

Zmírající pohanstvo bylo již tak
chabé, že nemohlo již pravou bouři proti
křesťanům vvvolati, proto však přece
ještě kalilo jasný ohzor sv. církve a
c_itravovalosvým hrobovým puchem čistý
vzduch křesťanstva. Kacířství a rozkol

uvnitř církve, ač stastne odstraněny, na
sely přece daleko a široko koukole, po
rušily a otrávily namnoze křesťanské
mravy. Mravní nákaza chtící se z pohan
stva v křesťanský svět vplížiti, neušla
bdělým zrakům strážců církevních, jakými
byli sv. Ambrož a sv. .lan Zlat., i za
bráněno, hy dalo se šířila. Bludy všeho
druhu vznikající poráželi vítězně svatý
Alban-aš, svatý Augustin a svatý Cyrill;
obzvláště však byla to skala Petrova,
které hrany peke'né nemohly odolati;
s výšin skály této bděli í'íástupcové sv.
Petra nad čistotou učení a mravů. To

však započal nepřítel jiného druhu boj,
nemoha jí v přítomnosti uškoditi, ohro—
žoval ji v lmdoucnosti.

Na jihu a východu vzmáhú. se nové
pohanství mohamedanismus —, na
severu a západu ovlada blud čerstvé
kmeny, které, jak se zda, jsou určeny
nad světem vladnouti. Vůkol bouří

národové, a sice hlavně proti své dosa
vadní hlavě. hrdému Římu, proti římské
veleříši; padneli Rím, musí padnouti—-—

se

šířila, po dlouhém boji s Římem mír
uzavřela & od toho času s ním takořka

splynula. Avšak stalo se jinak; kdežto
vůkol vše hyne, církev zůstává neporu
šena; ano vzmaha sea šíří se do všech
uhlů světa, a když proudu stěhovaní na
rodň mocnými francoqukýíni panovníky
meze učiněny. tu pak za Karla Velikého
mohla se slova, která druhdy sv. Jarolím
po církevním sněmu o Rimini napsal:
»Zastěnal celý okršlek země a divil se,
že se stal arianskýnn ohráliti &praviti:
»Zaplesal celý okršlek země a zaradoval
se, že se stal křesťanskýmx

A jak se to mohlo stati?
Snad mečem? Ovšem toho pro

středku používali pravě nepřátelé Ježíše
Krista. pohani a kacíři, ti postupovali
vítězíce na všech stranách.

Snad divy a zazraky? Nikoliv, praví
sv. Řehoř Veliký; těch bylo jen na po
čátku církve potřebí, aby íitla bylinka
víry vzrostla, a není pochybnosti, že. byl“
také i nyní mnohé divy a zazraky se
staly, neděje se tak často a tou měrou,
jako za časů apoštolských, jejichžto ka—
zaní Pan dle svého přislíhení bezpro
středně následujícími zazraky potvr-žoval.

Snad hlubokou moudrostí a uměním?

()všem, že má. i tato doba svě hvězdy
a jasna světla a Řehoř jest největší
z nich, ale nedá se přece ku předešlé
době přirovnati.

Jedno však církvi přece zůstalo:
duch milosti a modlitby, a ten
stačil, tvářnost země obnoviti a ony
vnitřní, duchovní zazraky křesťanského
života a křesťanské lasky působiti, které,
jak praví sv. Řehoř, jediné k poučení a
p0svěcení dostačují, poněvadž učení Kri
stovo již zevnějšími, tělesnými zazraky

tak se aspoň podobá — i říše Kristova, ' bylo pověřeno; ty pravě jsou větší, po
kterí na jeho půdě pov.—dala, se roz něvadž jimi duše a nikoliv těla k životu



bývají probouzeny, poněvadž nevěrce nejen
víře získají, nýbrž je spolu s věří

Clml v lásce podporují, neboť jsou nejen
znaky svatosti. jako tělesné (a tyto nejsou

SV.

ani neklamným znakem svátosti, vždyt, ]
i zlí mohou míti dar zázraky činili),
nýbrž svatost“ sama.

Za tohoto ducha milosti a modlitby,
a že se duch ten udržuje a rozšiřuje,
jsme díky povinní Pánu, který za svou
církev se modlí, a církvi,_ která s ním
se modlí. —>Modlíse,: dí sv. Řehoř, »hlava

za íídy, Kristus za církev, síla za slabost.
Modli se totiž, aby (íídove) nebyli přísně
souzeni, nýbrž milosrdně byli (od Otce)
vyslyšení. Nebotťi v této
době pronásleduje roz—
kol télo Kristovo &bludy
broji proti jeho církvi a
nevěra snaží se jednotu
porušiti. Ale církev volá
k Bohu, s Kristem svou
hlavou spojena. A volali
každého času k Bohu,
činí tak Obzvláště v do—

bách soužení.< Svatá,
katolická církev ve své

lepší části již upevněna
v naději na odměnu v nebesích, nicméně
má příčinu za své vyvolené syny Boha
prositi, aby jí zachování byli, a za své
slabé dítky se modliti, aby Bůh jim od
pustil; nebot ví, že všem, kteří v tram—
potách tohoto neblahého života úpěji, po
moci Boží potřebí jest, poněvadž ani
spravedlivý v nebezpečí nesmí se za
bezpečného míti a hříšníka jen milost
a milosrdenství Boží rozhřešuje. Bojíc a
starajíc se jak o spravedlivé tak hříš
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víra divy a zázraky byla utvrzena, jedine
dostačiti může, svět učiti a posvěcovati.
apoštolát to skrze skutky křesťanského
života a křesťanské lásky, tu pravil:

ny jste sůl země. Jestliže se sůl
; zmaří, čím se osolí? K nicemnž nehodí

se více, než aby se v_vvrhla ven a po
šlapala od lidí.e Ale taková apoštolská
čerstvost, která sama v sobě silná zů
stává, a vše jiné před hnilobou hříchu
ochraňuje, jest dílo milosti a modlitby.
Opět: »Vy jste světlo světa. Nemůže se
ukrytí město na hoře postavené: aniž
rozžehují svíce a staví ji pod kbelec,
nýbrž na svíéen, aby svítila všechněm,

kteří v domě jsou. Tak
zasvit' světlo vaše, at'
vidí skutky vaše dobré
& velebí otce vašeho,
jenž jest v nebesích.:
Takove. dobré skutky
jsou však ovocem mi
losti a modlitby. (lpět
praví Pán: »Podle toho
poznají, že jste moji
učeníci, budeteli se ve—

spolek milovati.c Ale
i tento znak učenictví

Kristova, pravého křesťanství, tento nej—
větší všech darů, jak ku vzdělání věří—
cích, tak ku poučení a obracení nevěří
cích, — láska, jest ovocem milosti a
modlitby: milosti, která s hůry od Otce
světel přichází, od kteréhož každé dobré
dání a každý dokonalý dar pochází, který
dobrého ducha dává těm, kteří oň prosí.

A i modlitba sama nabývá nejvyš
isího stupně dokonalosti teprve láskou.
Kdy modlící se takořka sám na sebe za

níky, modlí se ona i za ty, kteří cestou i pomíná a počíná se za jiné modliti, za
Páně kráčejí, aby cíle svého došli, i za
ty. kteří se- od té cesty odchýlili, aby
opět po ní kráčeti počalix

Když Pan svým učeníkům odporu

všechny; kdy z lásky k Bohu a k lidem
tak svou modlitbou čest? Boží, spasení
svých bližních, království Boží & spra
vedlnost,“jeho vyhledává, t. j. když mo

čoval onen apoštolát, o němž sv. Řehoř ; dlitba jeho je modlitba přímluvná, pak
praví, že pro budoucí časy, kdy již božská : jest to dokonalá modlitba. Proto se me



dlíme v Otčenáši: »l'řijd' království tvé; ?
bud'vůle tvá, jako v nebi tak i na zemi.c
co jiného těmi slovy žádáme, leč aby
Bůh si podrobil ty, kteří nejsou mu ještě
podrobeni, a aby jako andělé v nebesích,
tak i lidi na zemi sobě sluhy své vůle
učinil? Prosíce o takové věci, milujeme
Boha a milujeme též bližního; a není
rozdílná, nýbrž jedna láska v nás, žádá
meli, aby sluha sloužil. Pán aby pa
noval. (Sv. Lev Vel. ser. XC. c. 3.)

Dokonalost pravé modlitby, dí sv.
Řehoř, je výška lásky. Opět: »Íl'ím hbi
těji vznáší se naše modlitby ke sluchu
milosrdného Pána, čím více vzlet jejich
oheň lasky urychluje, s kterou je vzá
jemně za sebe konámex Kdo se i za
jiné modlí, působí, že i pro něho je
modlitba účinnější; nebot' oběť modlitby
je Bohu tím milejší, jeli s ní sdružena
také láska k bližnímu. V pravdě a do
konale se modlí, kdo se i za své nepřátely
modlí. A to žádá i náš božský Mistr, an
porouěí: »Modlete se za ty, kteří vám
protivenství činí a utrhají vám <<

Není pak divu, že náš svatý k svému
příteli o modlitbě přímluvné takto se pro
náší: »Nejmilejší bratře, vyzývám tebe
před budoucím naším Soudcem, před
zástupem mnoha tisíc andělů, před církví
prvorozených, kteří již v království Božím
zaznamenáni jsou, přispěj mi, který pod
tíží pastýřskýeh starostí se cítím una
veným, ku pomoci svou
modlitbou, abych pod tíží, kterou jsem
nad své síly na sebe přijmouti musel,
ueklesnul. Pamětliv však toho,'co psáno
jest: »Modlete se za sebe, abyste byli
spusenia (Jak. 5. 16.) chci ijá dáti tobě,
oč tebe prosím. Neboť spojímeli se 5 po—
mocí modlitby, držíme se, abych tak
řekl, na kluzké cestě za ruce, a tato
peče vzájemné lásky působí, že oba
přátelé tím pevněji stojí, čím více jeden
o druhého se opírá.<

S tímto učením souhlasil i život

přímluvnou í

v církvi: modlitba jeví se jako vlastní
její životní živel. Bývalo sice tak vždy.
ale v této době ukazuje se to jasněji u
veřejném životě. především u poustev
níků, kteří na pouštích a u mnichů,
kteří v klášterních společnostech sice
nepřetržitě modlitbě žili, mimo to však
každého dne a každé noci sedmkrát
v určitou hodinu Boha vzývali za sebe
a za všechny. Alei veškeré kněžstvo,
jak to Řehoř podle starého podání za
řídilaustanovil, modlí se sedmkrate denně
v církevních hodinkách za sebe a za

všechny ve jménu církve, a i věřící lid
hrne se na znamení zvony do chrámů
Páně ku společné modlitbě kněží &mnichů ;
nebot“ Řehoř uměl veškerou bohoslužbu

takovým leskem a důstojností zaříditi, že
inejen srdce obětujících a zpívajících,

nýbrž i pozorujícich & poslouchajících
mocně k. modlitbě povznesl.

A nikoliv nadarmo. Z pouští, z klá
šterů, ze chrámů k nábožné modlitbě
naplněných vycházejí svatí věrověstcové,
svatí kněží, biskupové & papežové, kteří
ku rozšiřování království Božího napo
máhají; vycházejí ony nábožné paní,
které, jako svatá Genovél'a, svou mo
dlitbou záhubu od lidí odvracejí, které,
jako Theodelinda & Klotilda, celým ná
rodům přinášejí spásu: Theodelinda
svou modlitbou získala svého královského
manžela Agilolfa a s ním národ Longo
bardů pravé víře-; na modlitbu Klotildy
přijal Chlodvig s národem Franků víru
Kristovu. Hrdí výbojníci stávají se sluhy
Kristovými a veškeren křesťanský lid
ukazuje se konečně jako národ modlící.
Ale byt' byli sluhové Kristovi, přece zů
stávají udatnými bojovníky, a jako v po
koře kolena svá před Bohem sklání, přece
mečem svým jsou postrachem nepřátel, a
když jejich králové ve chrámu Páně ducha
Páně si osvojili, vystupují, aby silným ra—
menem jeho církev hájili a hranice jeho
království _na všech stranách rozšiřovali.
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Naprotitěm zevnějším bouřím osvěd- a uvnitř ukazuje se podle slov sv. Lva
cuje se slovo Řehořovo: »Množí se vojska zbožnost“ tím účinnější a světější, čím
panovníků proti nepřátelům, jako se více ve skutcích zbožných celé církve pa
množí vojsko Boží těch, kteří se modlí: nuje jedno srdce a jedna mysl.< (P. d.)

Třetí řád premonstrátský.
(Část další.)

a základě uvedené listiny papežské znovuzříze-ný třetí řád premonstrátský

$$$ trval v Německu i v jiných zemích a vzkvétal utěšeně zejména v Belgii.„ kdež nepřetržitě jeho trvání alespoň od XV. století dokázati možno. Ale
když právě před sto lety nastala doba hrozných převratů francouzských, tu stihly
pohromy nejžalostnější řád sv. Norberta ve střední Evropě. Všechna opatství prem.
ve Francii, kterých se čítalo celé sto, byla zrušena; a nejinak vedlo se bílému
řádu v zemích poblízkých: vyhlazent' téměř do kořene jak v Německu tak i v Nizo
zemích. Teprve r. 1833. vzešly opět lepší časy dítkám sv. Norberta v zemi belgické,
kdežto řeholníci prem., po tu dobu žijící po různu, pokusili se obnovíti několik
domů řádových. lv'saliv té. věci do „Říma i bývalému gen. opatovi Janu Křt. L'Ecuy:
tento zvláště se zaradoval nad zbožným podnikem tím a povzbuzoval všemožně
ušlechtilé snahy jejich. A skutečně během času povstalo tam pět. opatství, z nichž
prvým bylo Averbodium (r. ].834.); v Holandsku pak vznikly dva kláštery.

Tak se vedlo řádu vlastnímu: rovněž pak i třetí řád sv. Norberta v'tam
nějších krajinách divem takměř přežil všechny tyto pohromy. Před bouřemi,
způsobenými vzrušením francouzským i v zemi belgické, vedli řeholníci předního
kláštera tamnějšího (Tongerloo) duchovní správu při 40 farách a řídili všude třetí
řád prem.; po zrušení řádu v Belgii podrželi bývalí premonstráti většinou místa
sva v duchovní správě: a když postupem času odumírali a na jejich místa přicházeli
kněží církevní, uznali tito za vhodné a prospěšné: pečlivě zachovati díla jejich a
zvláště třetí řád sv. Norberta, kdekoliv tento byl zřízen. Činili tak pro velikou
náklonností lidu věřícího, kterýž nikdy nezapomněl na bývalé premonstráty a jako
drahý odkaz věrně zachoval třetí řád jejich. '.I'ak láska zbožného lidu věřícího jako
nejpevnější most spojuje dobu před zrušením klášterů tamních se stoletím naším
a jako duha miru klene se nad velikou propasti pohrom, do nichžto byl uvržen
řád bělostný! '

Na zbylých takto podkladech jali se znova pracovati řeholníci nově zřízených
klášterů v Belgii a povznesli opět starobylý třetí řád sv. Norberta. Této myšlenky
ujali se později též kněžíobnovených klášterů prem. ve Francii, odkudž přeneseno
zřízení to i do Anglie. Úsilím těchto všech horlivých synů sv. Norberta učiněn
pak důležitý krok další k rozvoji třetího řádu prem.: provedena totiž změna v pra
vidle Xl. řehole terciářů našich, kteréž původně stanovilo, že toliko opat anebo
kněz v jednotlivých případech k tomu zvláště od opata určený může přijímati
nové údy do třetího řádu.

Z toho vyplývalo, že vlastně středištěm terciářů našich mohly býti pouze
kláštery samostatné, nikoli však místa od nich vzdálená nebo kostely pouze farní.
Tot“ byla nemalá překážka šíření tohoto třetího řádu: zvláště když tento v Belgii
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došel takove obliby. že již opatové sami nemohli vhodně odbývati přijetí a oblékání
nových členův. l vymohl nově zvolený nejd. p. generální opat při své návštěvě
Říma (na jaře r. 1884.) potřebnou změnu řehole třetího řadu sv. Norberta, což
se stalo následující listinou, kteráž obsahuje „jak přednesenou žádost? tak i příznivou
odpověď sv. Otce nynějšího.

Beatlssime Petter!

Sigismundus Starý, abbas Pragensis
nec non Generalis ordinis Praemonstra
tensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae pro
volutus humillime exponit ut. sequitur:

.luxta regulas a S. Sede approbatas
pro II].ordine s. Norberti injungitur nr. XI.
ut solus abbas aut cui ille id pro speciali
casu demandaverit, fratrem vel sororem
in dictum lll. ordinem admittere possit.
Cum vero numerus admittendorum in dies
crescit, vix possibile est., ut solus abbas
hoc opus peragat; qua de re suppliciter
petit orator, ut dignetur Beatitudo Vestra
concedere, ut in posterum in omni casu
ad hoc suos subditos sacerdotes delegare
valeant abbates.

()uam gratíam --—
Ex audientia Sanctišsimi habita ab

iní'rascripto secretario S. Congr. Episcop.
et. Regularium sub die 23. Maji 1884
Sanctitas Sua perpensis universis rerum
adjunctis, precibus oratoris abhatis gene
ralis ord. praem. benigne annuit pro petita
extensione l'acultatis admittendi postu
lantes ad lll. ordinem s. Norberti ad omnes
et singulos abbates legitímc constitutos,
facta eis potestate ad id sacerdotes suos
subditos delegandi in omnibus juxta
preccs: non obstante dispositione sub
nr. XI. contenta Litterarum apostolicarum
in forma Brevis Benedicti XIV. diei 22. Maji
1751. alíisque contrariis quibuscunquo
non obstantibus.

Homae d. 23. Maji 1884.

J. Card. I'brm'erí,
Praef.

J. Mcis-om;
secret..(L. sS.)_

Siqi—nnundus,
abbas gon.

Svatý Otče!

Sigismund Starý, opat z Prahy a
generál (vrchní představený) řádu prem.,
padaje k nohám Vaší Svatosti pokorně
přednáší zaležitost? následující:

Podle pravidel schválených od svaté
stolice apošt.. pro třetí řád sv. Norberta
stanoveno jest v odst. XI., aby iediny opat
anebo ten, komu to v jednotlivém případě
opat svěří, mohl přijati bratra nebo sestru
do řečeného třetího řádu. .ležto však počet
přijímaných denně vzrůstá, jestit' to skoro
nemožno, aby samotný opat přijetí vy
konaval; pročež pokorně prosí žadatel,
aby Vaše Svatost“ ráčila dovoliti, by příště
pro všechny případy mohli opatově zplno—
mocniti k tomuto ukonu podřízené kněze
své. Za kteroužto milostí—»-

Při slyšení u sv. Otce, kteréž měl
podepsaný tajemník sv. sboru pro věci
biskupův a řeholníků dne 23. května 1.884.,
.leho Svatost“ pap. uvažila všechny okol
nosti v této příčiněa podle prosby žadatele,
generálního opata řadu prem., dobrotivě
přivolila k žádanému rozšíření lé moci:
přijímati nové členy do třetího řádu sv.
Norberta pro všechny jednotlivé opaty
řadně ustanovené, a davajim pravo. aby
k tomu zplnomocniti mohli podřízené kněze
sve právě tak, jakož () to bylo žádáno.
Čemuž nemá překažeti ustanovení pod
č. Xl. obsažené v listině papežské, jižto
dal ve způsobě breve papež Benedikt XIV.
dne 22. května 1751 . Aniž které ustanovení
„jiné smí býti tomuto na překážku.

Dano v Římě dne 23. května 1884.

J. Ícard. ll'errz'em',
předat.

J. Masottí,
tajemník .

(MRF po)

Szígz'smund,
generální opat.
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Různé zprávy a drobnosti.

Zpráva o generální kapitole řádu !
premonstrátského. Ve dnech od 17.----1ít. :
června t.. r konalo se toto shromáždění
v belgickém opatství 'l'ongerloo. Dosta—
vilí se všichni prelátové z tamního okresu
řádového: z Rakouska pak nejd. p. gen.
opat. S. Starý z Prahy, jakož i vdpp.
opati z 'l'eplě v Čechách a z Drkolny
v H. Rakousích; ostatní kláštery vyslaly
své zástupce.

V pondělí dne 17. června v 8 hodin

gen.

ráno shromáždil se četný konvent opatství _
tongerlooskeho ve svém chrámu l'áně,
kterýž jest, nádherný a zbudovaný ve
starobylěm slohu (čistě gothický); zde
očekávali řeholníci příchodu nejd. p. gen.
opata, kterýž zatím že svého příbytku od
ostatního duchovenstva slavně byl veden
do kostela: nejprve bral se k oltáři, kdež
se chová nejsv. Svátost oltářní. a odtud
po krátké pobožnosti k oltáři hlavnímu,
kdežto na křesle oblékl se v posv. roucha.
Při tom zazníval hlahol všech zvoniiv
a kostelem se rozléhaly nejslavnější zvuky
varhan, na něž hrál prem. kanovník P. S.
[)aems, člen král. akademie. Jakmile p.
gen. opat vzal si pluviál, mitru &berlu,
přiblížili se k oltáři opatové teplský,
drkolínský a tongerlooský, oděni jsouce
též v rouchu velekněžském; a nyní vyslo
procesí od oltáře, aby do chrámu Páně
uvedli všechny účastníky generálního
shromáždění, kteří se byli shromáždili
v předsíni na opatství. U vchodu kostela
pokropil p. gen. opat všechny přítomné
a okouřil je kadidlem. Potom vešel průvod
do chrámu Páně, při čemž konvent zpíval
[. zv. ti. »Již vás nebudu nazývatí sluhy,
ale přátely svými. a Byl to úchvatný pohled
na ty dvě dlouhé řady kanovníků (býllot'
jich přes 60) v krásném bílém oděvu
řádovém, na preláty v rochetě a mozettě
a pak na čtyry přední opaty v rouše
biskupském s jejich četnou družinou při
sluhujícího duchovenstva; na shromážděné
věřícíčinil tento zjev zřejmě patrný dojem.
Když přišel průvod .k oltáři, vstoupili ka
novníci do svých křesel, p. gen., opat však
bral se k oltáři a vyměnív pluviál za
roucha mešní počal slavnou mši sv. 0
Duchu sv., kteráž konala se podle zvlášt
ních obřadů premonstr. Po skončené mši

svaté shromáždili se všichni členové v po
radní síni, kdež p. generál nejprve zapěl
vzývání Ducha sv. (>.-Přijď, () Duše Stvoři—
t' lie), kterýžto chvalozptíw přítomní slav
nostně zpívali dále. lx'otom učinil nejd. p.

opat latinskou promluvu, načež
opustili- síň ti. kdož nebyli oprávněni
hráti podil při kapitole. Porady trvaly
pak po celé tři dní a zasedalo i rokovalo
se vždy po více hodin ráno i odpoledne.
Kromě rozmanitých ustanovení, vztahují
cích se na správu a kázeň řádu, bylo
uzavřeno z moci generální kapitoly vy
tisknouti nové opravené knihy boho
služebné (brevíře a mis-sály) k potřebě
řádu. Prelátove z 'l'eplé, Jaszova a '.l'on
get-too byli jmenováni náměstky generál
ními a prelátové z Drkolny a z Averbodu
vrchními dohlížiteli. Dále byla učiněna
mnohá usnesení o třetím řáděsv. Norberta.
A posléze žádán p. gen. opat, aby zaslal
sv. Otci Lvu Xlll. pokorný list, v němž by
nejen co nejhlubší oddanost řádu, nýhrží
upřímná soustrast nad nynějším smutným
stavem sv. Otce byla vyjádřena jmenem
veškeré gen. kapitoly.

Ve středu ráno slavil p. opal. z 'l'eplě
prelátskou mši sv. ke cti sv. Norberta,
odpoledne pak v týž den byla kapitola
uzavřena opětnou řečí a slavným po
žehnáním n'ejd. p. gen. opata. Potom ode—
brali se kapitulárově při poradách sučast—
nění mezi ostatní řeholníky, aby se v utě
šeněm kruhu jejich osvěžili po třech na
máhavých dnech volným rozhovorem a
osvědčilí pravdivost“ výroku žalmistova:

JHle, kterak dobré to jest akterak utě—
šené, když přebývají bratří v jednotě!<<

Celému pak dílu byla vstavena ko—
runa přeslavnou mší sv. v následující den
BožíhoTěla, kterou konal p. opat zDrkolny.
Při průvodu oděni byli všickni přítomní
kněží 'v pluviálech. Po mši sv. před po
slednim požehnáním objevil se nejd. p.
gen. opat v průvodu pp. prelálů z '.I'eplé
a z Tongerloo u hlavního oltáře a za
světil před vystavenou nejsv. SvátOStí
oltářní celý řád co nejslavnějí Božskěmu
Srdci Páně modlitbou zvláště k tomu
sestavenou. Tím byly slavnosti ukončeny.

S upřímným zármutkem patřili v pátek
dne 21. června řeholníci tongerlooští,
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kterak bratří jejich z cizích zemí, již ! sousedstvo, jak jde pevným krokem od
sobě vkrátké době byli získali srdečnou !
lasku „všech domácích. připravovali se '
k odjezdu. Nezapomenutelnými zůstanou
tyto dni srdcím jejich i všech přítomných
a skvělým písmem zapsány budou v dě
jinách staroslavného kláštera tongerloo
ského. Dejž Bůh, aby všechna ustano
vení, kteráž tam byla moudře učiněna,
byla též šťastně v život uvedena ke cti
a slávě Boží a ke blahu celého řadu
SV. Norberta! Ze „St. Norbertus-Blatt.“

Zázračná události Na přímluvu sv.
Antonia Pad. událo se dne 13. června t. r.
vSinj (v Dalmacii) něco podivuhodného,
což zvěstují novinv »Katolicka Dalmacijac
& což očílí svědkové, ano celé město
potvrzují. .len uveřejnění se opozdilo.
Mikuláš Krste a jeho manželka Maria,
rozená Dczako, mají více dětí a mezi
nimi synka, jménem Anton, jenž se na—
rodil dne 1. května 1885. Ale ubožáček
nemohl od narození nikdy rovně stati,
protože nohy měl křížem přeložené a
zdálo se, že nohy nemají žádného spo
jení s ostatním tělem; byly“ jaksi bez
životní sily. Proto mohl jen po kolenou
a po rukou lézti. Rodiče to bolelo; sta
věli jej na nohy, ale ubohý synáček vždy
klesl k zemi a na nohou státi nemohl.
I když jej za ruce drželi, zůstaly nohy
zkřivené. Někdy to hoch zkoušel sam,
postaviti se, držel se stěny, namáhal se,
ale klesl hned na zem. Matka, velmi nad
tim zarmoucená. prosila Pána Boha, by
buďto chlapce k sobě povolal anebo se
smiloval nad ním a uzdravil ho. Slíbila,
že po celý rok každého úterý bude se
přísně postiti ke cti a chvále sv. Antonia
Paduánského, aby jeho přímluvou byl
synáček její uzdraven. A ejhle, jak mocná
jest přímluva sv. Antonia! Právě v den
památky jeho, dne 13. června 1889., když
nábožný lid v kostele před jeho oltářem !
a obrazem klečel, když se zvonilo »Anděl :
Páně,“
kobědu se chystali, vykřiknul najednou
před domem radostně chlapec: »Matinko,
viz, já chodím samla A skutečně zdrav
a rovné kráčeje přišel hoch domů. Otec
i matka radostí plesali a sepjatýma ru
kama sv. Antonia Paduánského velebili,
že uzdraven jest jejich synáček Matka
velikou radostí až plakala. Otec pak
s podivením hleděl na synka, jak obchází

když rodiče ubohého chlapcei

domuk domu. Všichni sousedé děkovali
vroucně sv. Antoniu, že vyslyšeny jsou
vroucí modlitby zkormoucené matky. Od
poledne šel otec s uzdraveným synkem
do kostela, by tam před obrazem sv.
Antonia se poděkovali za milost uzdra
vení. Při slavném průvodu vedl otec uzdra
veného syna za ruku. Oči všech patřily
na ně, vidouce patrný zázrak, jaky učinil
sv. Antonius, veliký divotvorce. Toto
všecko dosvědčují rodiče uzdraveného
hocha. asice přísahou; rovněž sousedé.
ano celé rodiny (následují jména jejich)
a mnozí jiní. Všickni vědí dobře jako
očiti svědkové, že Anton Krste nemohl“
se nikdy na nohy postaviti a rovné státi,
a že také viděli dne 13. června, jak byl
zázračně uzdraven. že mohl bez pomoci
jiného sam rovně chodili.

_Proto ctěme s důvěrou sv. Antonia
Pad. a s důvěrou k němu se utíkejme!

Ruka Páně přísné trestá rouhače.
Trest Boží stíhá ty. kteří si tropí pesměch
ze zařízení církve svaté. Důkazů toho
máme v dějinách dosti. A v měsíci čer
venci t. r. přinesl vídeňský »Vaterlanda
zpravu, jež hrůzou naplňuje každého
Upřímněho katolíka, ale zastraší i mno
hého liberálního posměvače zřízení Božího.
Aby i naše čtenářstvo zvědělo, jak ruka
Páně trestá rouhače, proto nevaháme jim
tuto nejnovější zprávu sděliti. .lest zaslána
z Bonnu, a sice takto: Když se hrálo
r. 1878. v Bonnu (v rýnské provincii
pruské) v tamním »čtenářsko-zábavnémc
spolku v Boží hod velikonoční »Konklave
a volba papeže,<< a když mezi katolíky
veliké rozhořčení z toho se jevilo, ne
tušil nikdo, že za několik roků stihne
pořadatele oné papeže a církev hanobící
komedie trest Boží tak hrozným způ
sobem. Členové tehdejšího tak zvaného
»Konklavee v rouchách kardinálských
zvolili za papeže profesora Oberniera,
který se zpravodajem těchto řádků kdysi
na gymnasiu v Bonnu studoval. Zvolený
dal si jméno »Nieret XI.: Sklepnice,
oděnétrikem, nosily slovo »konklavea na
těle na místě, které blíže popsati se ne
může; láhev vína představovala Ducha sv.
atd. Ale Bůh nedalze sebe tropiti po
směch! Prof. Obernier onemocněl brzy
potom a zemřel rakem žaludečním ve.
hrozných bolestech. Hlavní pořadatel této



»sla\'tli)si,i.<< malo vážený. bojuje se sou

byl na témže místě, kde se tak zvaná
»slav110st'ckonala, raněn mrtvicí a mrtev ?
domů dopraven. Jiného našli před bytem
mrtvého vedle psa ležeti. Jiný zase jest
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; se žimtcm jako cestující. 'l'řetí konečně
chotinami a padl jim snad již za oběť. ;
Jeden účastník oné bezbožné komedie ?

l

\

tak schromen, že se sotva udržuje na
živu stravou rostlinnou. Uřednik, který !
spoluůčinkoval, klesl mrtev na ulici
k zemi a jiný umřel ve dvou dnech.
.liný účastník »slavnostic leží již po ně
kolik měsícův uplně zchromlý na loži a
očekává, že bude smrtí sprostěn svých
'íitrap. Tři z oněch »kulturnich bojovníkův a
upadli v konkurs. jehož ukončení se jeden
z nich ——-na své štěstí! — nedočkal.
Druhý, dříve samostatný kupec, protlouká

udělal bankrot sc dluhy 200.000 marek
& byl zatčen pro podvod. To jsou uda
losti, které by i toho, kdo íloha zapírá,
podivem naplnily! Ale katolickému kře
st'anu staví jednak spravedlností Boží do
jasného světla, jednak také potvrzují
podivuhodným způsobem větu, dějinami
dotvrzenou: »Qui mange du l'ape en
meurtc (kdo jí papeže, t.j. kdo ho tupí,
zemře tím). Zpravodaj, jehož zprávy zde
opakujeme. jest pán velmi vzdělaný a
důvěry hodný. jenž se osobně o těchto pří
padech dověděl. 'l'u maně připadá člověku
na mysl,. jak asi bude nynějším posmě
vačům a pronáslcdmratelům sv. Otce
Lva XIII.? Zdali ujdou trestu Božímu?
Sotva! »Qui mange du l'ape en meurtlc

Milodary Božského Srdce Páně.
Z jižních Čech. Povzbuzena tolika |

!

veřejnými projevy vděčnosti nejsv. Srdci, '
osměluji se i já vzdati témuž nejsv. Srdci
svůj veřejný, nehodný dík za milosti mně
nezaslouženě prokázané. Aby laskaví
čtenářové cítili se mnou nestihlě milo

srdenství Páně. musím učiniti malý nástin
svého duševního života. Pobydouc nějaký
čas v klášteře a majíc zálibu v du

zmocnila. Avšak nemohla jsem ustati,
dale žijíc po způsobu lidí, kteří chtíce
sloužiti Bohu, zároveň neradi odříkají se
svých zlých návyků. Tu však v takovéto
trpké době přišla mi do rukou knížečka
o ustavičně úctě k nejsv. Srdci Páně,
která se mi tak zalíbila, že jsem si ji

_ vyžádala. Za rok přes vše obtíže šla
[

chovním čtení, stalo se, že v 16 letech '
byla jsem nadšenou pro vznešený na
božensko-mravní život, jemuž toužila
jsem se opravdově zasvětiti. Různými však ;
styky společenskými a čtením svobodo—
myslné lektury pojednou zápal můj úplně
schladl. Srdce mé oddalo se pýše atak
stalo se během času, že právě opačné
nahledý- a touhy mě opanovaly — co
mělo mně býti svaté, to šlapala jsem
nohama. Pět let trvala ztoho se rodící

' rozervanosf a duševní rozladění, z něhož
nemohla jsem se vymaniti. Zklamání za
zklamáním mě unavovalo a konečně mě

jsem v oktávě nejsv. Srdce ke sv. zpovědi
s touhou, patřiti do nějakého bratrstva.
'l'ento pranepatrný důkaz mé lásky Božské
Srdce Páně velmi mnoho odměnilo, nebot
za rok patřila jsem nejen k bratrstvu
nejsv. Srdce Páně, ale i k třetímu řádu
sv. Františka. Nyní dosáhla jsem klidu a
doufám pod ochranou dobrotivého Srdce
Ježíšova nikdy již neustoupíti s pravé
cesty. A_proto z-plna srdce odporučuji

uplně zdrtilo; probudila jsem se a se- ;
znala jsem, že mě duševní sílý'velmi

l

ochably, naděje, jež jsem vzbuzovala, se i
nevyplnily a veliká sklíčenost' se mne

všem, obzvláště duševně trpícím, úctu
k nejsv. Srdci, které nás věčnou láskou
miluje! _ N. N.

Od Moravce. Přesvědčil jsem se., že
Bůh žádného neopustí, kdož se k němu
důvěrně utíká, jej vroucně a pokorně
žádá —. Bůh jeho prosbu vyslyší a oč
žádá, také od něho obdrží. Jsem otec
rodiny, pozůstávající ze šesti-dítek, Žena
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a ja upadli jsme jakýmsi nepochopitelným
způsobem do velike chudoby. Najednou
jsme ničehož neměli k výživě naší: byl
jsem tedy nucen chopili se práce na
denickě; každý může pochopiti, žcjsem
mnoho nevydělal. a žena mi nemohla
v ničem napomocna býti, neboť byla
více méně churava; následkem toho na
stala u nas bída největší. U lidí býlnvšc
marne nejake pomoci hledali; nezbývalo

se obrátil a'živ byl. Askutečně Bůh nás
nenechal ani tělesně zahynouti. Vzali
jsme útočiště k laskavému Srdci Pana
Ježíše a neposkvrněnemu Srdci Panny
Marie, ke sv. Josefu, sv. Janu Nep. a
sv. Antonínu, a nebyli jsme ve své prosbě
oslyšeni. Zde se splnila slova Krista'
Pana: »Proste & bude vám dano. hle
dejte a naleznete, tlučte a bude vám
otevřeno.: .liž jest tomu nynírok, co nás *
Bůh takořka zázračně živí a z mnohých

nebezpečí nás již vytrhl. Protož dou— %
lame v Boha pevně, že i na dale nam

tedy ničehož v naší bídě a nedostatku,
nežli se obratiti k Tomu, který vším
vladne, všecko živí a spravuje, a bez
jeho vůle ani vlas s hlavy nesejde: ato
jest laskavý, dobrotivý, trojjediný Bůh.
Ačkoli bychom od Boha te lásky a dobroty
nikdy nezasluhovali pro nas nevděk a
naše nesčíslné hřichý_ kterými často tak
láskyplného Boha hněvame, přece Bůh
nechce, aby někdo zahynul, nýbrž aby

*, mně. _ .

_aw \u' 35410110.
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hladem zemříti neda. _Vzdavame tedy
srdečně díky Božskěmu Srdci Pana Ježíše,
neposkvrněnému Srdci Panny Marie a
všem Svatým nahoře a chceme jich
vroucně idále vzývati za jejich mocnou
přímluvu u Boha v potřebách našich jak
tělesných tak duševních. A. A'.

Ze Tvrdonic. Začátkem března one

mocněla těžce moje manželka při porodu
a krátce na to novorozený chlapeček
zemřel. An manželka moje k loži při—

poutána byla, onemocněly mě tři dítky
na osýpky a brzy na to 2 léta starý.;



chlapeček zemřel. Lékař nedával žádné
naděje na uzdravení děvčete 41/, roku
starého, jen několik málo hodin žití
předpovídal, ano. sám jsem v pravdě
opakoval stokráte slova v největším bolu
srdce: »Cázrak trojjediného lšolm se stnne,
když toto dobré, už ku podivu zbožné
děvče při životě zůstanela Sklíčen vc
likým hol-cm padl jsem k nohoum 'l'vým,
Máti tnilostivá. vzývaje Srdce tvé dobro
tivé, aby se u Božského Srdce Páně
přimluvilo a život jižjiž zhasínající mi
lovanému: dílku vyprosilo. Jako poděko—
vání slíbil jsem sto růženeů se vymodliti
ke cti a slávě tvojí. () Maria! & uveřej

nili tento tuk patrný zázrak v časopise
»Skola U.S. Re A hle, byl jsem Vyslyšen
k ustrnnlí vsech, k radosti rodiny své!
Obdržel jsem, oč jsem tobe. l'ánno pře
svutá, žádal! Všemohoucí, dobrotivý,
trojjediný Ilůh budiž co nejvroucněji
veleben, že nám tak mocnou n dobro

tivou Paní za pomocnicí dáti ráčil! rl'obě
pák, Panno přesvatá, tobě budiž dík nej
vřelejší! Panno Maria neposkvrněná, bud'
tobě věčná čest.“a sláva na věky věkův.

A. N'.

2 Roketnice u Přerova, Po čtyři
léta trpěla jsem veliké bolesti v nohou
i v rukou, tak že mi nebylo lze ani
domácí povinnosti a práce zastati. Uží
vala jsem vsech lékařských prostředků, ale
při tom měla jsem důvěru velikou v ne'jsv.
Srdce Páně a v Pannu Marii Lurdskou

a sv.—HOstýnskou, jakož i ve sv. Annu
a sv. Josefa, prosíc je za mocnou pří
mluvu s tím slibem, že, buduli vyslyšená,
uveřejním to ve »Skole H. S. P.<<Konám

nyní povinnost tuto a vzdávám vroucně
díky za vyslyšení proseb. A. P.

Z Úpic. .listý mladík děkuje za vy

Z Hustopeče. Jistá rodina děkuje B.
, Srdci Páně za vysvobození z veliké ně
? snáze. V tísni své volali jsme k nejsv.

slyšení v jeho nesnázi velké a vzdává .
vroucně díky B. Srdci Páně. R. 12.

Z Roketnice. Vroncné díky lt. Srdci
P. Ježíše za tak náhlé uzdravení 2 ne

bezpečné choroby. -—l.

Srdci Ježíše, k jeho přesv. Mat-czeMarii
Panně, ke sv. Josefu, pěstounu jeho.
sv. Joachimu & Anně asv. Filomeně, a
hle! mimo nadání bylo zlo odvráceno:
uno ještě více udělilo nám to Božské
Srdce. než jsme v nehodnosti své doufali
se odvážili. JI. P.

_ Z Olomouce. 'Fisíceré diky bud'tež
vzdány trojjediněmu lšohu & Královně
sv. růžence :] sv. Dominiku žá uzd 'avetíi

jisté osoby. A. S.
Z Bosonoh. Jistá osoba vzdává nej—

vroucnějsí díky l'š.Srdci Páně n nejposkvr.
Srdci P. Marie, jakož i sv. Josefu, sv. Anně,
sv. Františce Římské &sv. Antonínu Pad.

za poznání nejsv. vůle Boží a uspokojení
srdce. Fr. !(.

Od sv. Hostýna. (1. M. v tt. obrátila
se vjisté velmi naléhavě záležitosti k B.
Srdci Páně a Panně Marii Hostýnské a
»Ustaviěné pomocia a zároveň k sv.
Josefu; i byla nápadně vyslyšena a pomoc
jí poskytnuta. A poněvadž přislíbila, že
to vyslyšení ve »Skole R. S. P." uveí'ejní.
hledí tímto slibu svému dostati.

Z Prahy. Jistá osoba vzdává vroucí
díky ll. Srdci Páně za velmi brzké uzdra—
vení v těžké pakostniční nemoci. M. S.

Z Lipníka. Jistí rodiče vzdávají lš.
Srdci Páně n P. Marii svátohostýnské
nejvroucnější díky za uzdravení své milé
dcerušky ze dvojí nebezpečné nemoci.

RK.
2 Krčina. Jistý muž odporoučí

vroucny'm modlitbám apoštolátu modlitby
a všech zbožných osob, modlitbám řádu
sv. Benedikta všecky své časné i duševní
potřeby, nacházeje se u veliké tísní.

J.D.

Došly nás dopisy s díkůčiněním
nejsv. Srdci Páně, &sice: % Prahy: A“.H.
— '/. Polehradic: J. C. ——Z Kladna.
— 7. Nemotie: M. K. — 'l. neudaného
místa: H. M. '
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim & Italie. Projevův oddanosti ke
sv. stolici a odporu proti utiskování do
stalo se sv. Otci zejména za příčinou od- !
halení pomníku kněze--odpadlíka(iiordana '
Bruna cetně množství, nejvíce ze Špa—
nělska a z Německa; Rakousko jest
poměrně velice slabě zastoupeno. Sv. Otec
nařídil, aby všecky tyto projevy a té
legramy ve vatikánské tiskárně byly sbi
rány a tištěny, pak aby rozeslány byly
všem mocnářům a biskupům. — Co se
týče otázky, o kteié časopisy v poslední
době tak často se rozepisovaly, zdaliž
sv. Otec hodlá opustiti Řím, toliko jisto
jest, že apošolská stolice poslala okružní
list všem mocnářům katolickým, v němž
stěžuje si na nynější smutné postavení
a poukazuje zvláště k tomu, že v pří—
padě války neb i revoluce »— jejížto
možnosť za nynějších rozháraných po
měrův italských není vyloučena ------život
papežův byl by velice ohrožen, a že
ohledem k tomu sbor kardinálský rokoval
o případném odjezdu papeže z íma.
Ovšem bez pomoci někteié mocnosti ne—
bylo by možno papeži Řím opustiti;
Vatikán jest střežen tajnými policisty.
Jak noviny oznamují, rozhodné prý zra
zovalo Rakousko japeže z odjezdu.
Italie čím dále ostřeji vystupuje proti '
sv. stolici. Dne 1. července byl vyhlášen
nový trestní zákon. jehožto ostří, jak
jsme o tom již podali zprávu, namířeno
hlavně proti kněžím nebol“ obsahuje
celou řadu článků,
vům a svobodě církve sv.
nabude platnosti 1. lednem. V senátě
prohlásil Crispi, že nabyl přesvědčení,
že smíření mezi “papežem a státem ital
ským jest věcí nemožnou, ano že by
bylo leda na úkor svobodě státu. — Dne
17. července byla již světnice panického
světce Stanislava Kostky, jež byla upra
vena v kapli, strhnuta. ——Jak rovněž
jsme již podali zprávu, byly t. zv. opere
pie (nadace na zbožné ůčely) podrobeny
správě státní. Příčinu tnho snadno po
znati; stát čím dále více potřebuje peněz.
Jak vysvítá z vyšetřování generálního
inspektora statistiky, cení seujměm'těchto
nadací na 1732 milionův; od r. 1881.

které odporují pia- *.
7ákon tento ;

až do roku 1887. sebralo se peněz 'jen .

zodkazů více než sto milionův. A přese
všecky tyto krádeže ltalie nyní více než
kdy jindy obtížena jest dluhy, země
ochuzená, lid v pravém slova smyslu trpí
hlad, jak v nejnovější době na Circo
Agonale jistá žena hladem umřela. Ovšem
na nešťastnou politiku vládní v koloniích
a na vystavění pomníků liberálním »ve—
likánůmx nikdy se peněz nenedosláva. _—
Kongregace t. zv. de propaganda lide
(ustanovena k rozšiřování sv. víry) vy
dala svou letoší zprávu o katolických
misiích. Za poslední rok bylo zřízeno
v Africe na řece Congo jedno apoštolské
vikářství, v Americe biskupství svato—
pavelské povýšeno na arcibiskupství a
jemu podřízena posavadní apošt. vikář
ství v Dakolě a Minnesotě jako biskup
ství; v Australii biskupství Hobart po
výšeno bylo na arcibiskupství a apošt.
vikářství v Malakce v Indií na biskupství.
Novězařízeny byly misie v l-li v Číně.

Španělsko. Radostným zjevem nově
zkvétajícího zivota katol. ve Španělsku
jsou církevní sněmy, jaké se odbývaly
za poslední. doby ve Valladolidě, v Sara
gose, ()viedě a jiných městech. Jiný opěl.
radostný zjev jest založení nových klá—
šterův a ústavů dobročinných, a to pro
středky nikoli veřejnými, nýbrž soukro
mými. Uvedeme ještě za dukaz, že život
katolický ve Španělsku opět nově zkvétá,
vřelou účast. Španělů v činnosti misio
nářské. .'lak v první polovici měsíce
čtu-vence opustilo vlast.“svou čtrnáct otcův
augustiniánův a dvacet dominikánův, aby
na ostrovech filipínských hlásali sv. víru.
Zvláštním druhem misionářským lze na
zvati též ony katolické učitely aučitelky
(vesměs světské), kteří již od nového roku
— celkem přes sto — odebrali se do
Ameriky do republiky argentinské, aby
na školách tamějších působili. — Ne—
všedním ještě důkazem jest studentstvo
na universitách španělských. Studuiící na
universitách madridské, barcelonské a
jiných odeslali sv. Otci adresu oddanosti
& důrazně si stěžovali do utiskování sv._
stolice. Kéž bychom totéž také mohli psáti
() vysokých školách našich!

Přidejme tu hned izprávu utěšitelnou
o studujících na katol. universitě v L(JVitni



„_ 287_„__

v Belgii, kteroužto v roku minulém na— ! slavnost? republiky francouzské, shro—
vštěvovalo přes 1700 studujících. Tam i maždilo se přes tisíc dělníků katol. ve
zařídili sobě studující spolek sv. Vincence chrámu nejsv. Srdce Ježíšova v Paříži a
a Karla Borrmnejského, který číta nyní _ znova zasvětili se Božskému Srdci. —
400 členů. Spolek tento věnuje ročně ně—; Zajímavo jest, že Ferry, původce bez—
k'olik tisíc zlatých chudým a nemocným. náboženské školy ve Francii, ve sněmu
Zvláště záslužné dilo spolku jest večerní měl řeč, v nižto zastav-„'tse republikán
škola pro třídy pracující, v níž“ vyučuje , ského vyučování, ale zrazuje sveřejného
se mezi jiným počtům, zeměpisu a dě- " boje proti církvi a odporučuje snáše
jinam. 'l'ak studující katoličtí v Belgii livoslí náboženskou. Ve Francii bylo ku
přispívají k rozřešcni socialni otazky konci školního roku 1-88l3.—-—-1887.celkem
nejen radou. nýbrž i skutkem. 81.130 škol obecních. znichžto bylo škol

Francie. Boj proti církví katol. vede veřejných (beznaboženských) přes 67.000
se dále v soukromí i veřejné. ___Dne ? ajen13.000školsvobodných(katolických),
22. zář: odebere se veliké množství fran- Ž0 479 více než roku 1887. Jest to sice
couzských poutníků do Říma; jsou to důkazem dobré vůle rozhodných katolíků
veskrz dělníci. Sv. Otec při té příleži- francouzských, ale i důkazem. že sotva
losti hodla vydali svůj okružní list 0 pětina mládeže v takových školách kře
otazce socialni. -— Dne 14. července, sl.“anskýcb vychována bývá.
v den, kdy konala se pověstná narodni

lvl
V měsíci zari modleme se za církve na východě.

“? ažda nesjednocenosl', každá roztržka ma zlé nasledky. Radost“jest podívali
% 4% se na rodinu, kde všickni členové jsou jedno srdce. jedna duše; ale palřiti_ „35 na rodinu, kde zuří svaly, různice. jest bolestno. A jako v rodině se stává
často roztržka, tak se stává také v obci. Kde Všickni občané o blaho obce stejně
se starají, jedné mysle jsou, tam jest zajisté štěstí, blahobyt a spokojenost. Ale
v obci. kde jsou dvě strany, kde mysle jsou rozděleny, jak může blahobyt prospívati?
Béda pak těm, kdož bývají příčinou takových roztržek! Jako svornosti malé věci
k velikým dospívají, tak nesvornoslí velike se rozpadají. Jak to bylo krasne, když
byli z počátku křesťané jedna mysl, jedno srdce! Ale tu najednou nasel nepřítel
zlý koukole mezi pšenici; povstali totiž bludaři a způsobili roztržky'mezi křesťany
co do učení víry, jak již zmiňuje se o tom sv. apoštol Pavel, řka: »Prosím '
pak vas. bratří, pro jméno Pána našeho Ježíše Krista, byste
jednostejuě všickni mluvili, & aby nebylo mezi vámi roztržek:
ale abyste byli dokonalí v jednostejném s'mysluavjednostejném
míněníc (l. Kor. ]. 10.). Takové roztržky ruší vespolnou lasku, na níž zakladat
se jednota církve. 'l'akoví odříkají se jednoty církevní, jejíž zástupcem jest náměstek
Krista Pána, římský papež, trhají pouto lasky, jímž všickni vykoupení v jedno
duchovní tělo spojeni jsou.

lziozkolnictví nemůže nikterak k dobru prospívati, obzvlaště pak těm.
již příčinou byli takového rozkolu. Rozkol ten způsobily církve na východě, jenž
trvá, s malými přestávkami, již několik století. Vypovčdění poslušnosti apoštolské
stolici samo sebou již zapíra primal; či nejvyšší moc sv. Petra a jeho l'láSLllpCů.
K tomu se přidružily rozličné vymyšlené výmluvy _codo učení o Duchu sv., 0
očistci, o nepodmíněné nerozlučilelnosti manželství a jiné. Nasledek tohoto rozkolu
jest, že všecky východní církve, jež neuznávají římského papeže za nejvyšší hlavu.
zůstaly ve všem pozadu, nemohly se duševně vyvinouti, jak se na západě národové
pod „ochranou a za vedení církve římské vyvinuli. A jak se stal takový rozkol
v ovčipci Kristovu, jenž přece pravil, že chce, aby byl jeden ovčinec ajeden pastýř?

Již ve čtvrtém století jevila se jakási řevnivosť mezi biskupy východních
zemí a mezi biskupy zemí zapadnich; Zřejmě se objevila na sněmu v Sat-dice (341)
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a strhla východní biskupy v Cařihradě shromážděné (381.) k nepřátelství naproti
zapadu., nebot“ se vyjádřili. že církev východní má přednost. protože Ježíš Kristus
na východě chtěl na svět—přijíti. 'l'akové vyjádření podněcovalo řevnivostš biskupů
východních ještě více proti římské církvi! což vedlo ku větši roztržce až k úplnému
odloučení se východu od západu. a sice založením Cařihradu a přenesením mocí
světské do tohoto města. !( tomu přidaly se boje o učení víry. v nichž římští
papežové vždycky jako nejvyšší hlavy církve rozhodovali a za takové uznaní byli.
Mimo to míchali se také císařové do záležitostí církevních. čímž se rozkol stával
vždy větším a větším. Bylo jen třeba pýchy. jakou měl Photius, aby se církev
východní uplně odloučila od Říma. Když byl pravomocný patriarcha lgnác zahnán
a přičiněním císaře Michaela Ill. nepravým způsobem Photius na- stolec povýšen.
tu povolal tento synodu do Cařihradu (8tí6.). kdež vystoupil jako žalolmík proti
římskému papeži. že se na zapadu postí v neděli. že postní dobu () týden zkracují,
že požívají v postě pokrmů z mléka. že pohrdaji kněžími v počestném manželství
žijícími. že biřmování pouhým knězem udělené neuznávají, že na sněmech vyznání
víry porušili přídavky a jiné. (Viz článek v (:. 7. »Školya t. r.) Zlo. jehož původcem
byl Photius. nepřestalo sjeho smrtí. nýbrž trva dosud a zachvátilo všecky národy
na východě. také národy rodiny slovanské: jsou to: Bulhaři. Srbové. hlavně pak
Rusové. Pravoslavní tito křesťané. čilí rozkolnící, mají zvláštní obřady. zvláštní
chrámy; jinak křtí, jinak biřmují. přijímají pod obojí. „hlavně pak popírají primat
sv. Petra a jeho nástupců. římských papežů.

Krasne by zajisté bylo, kdyby ty miliony rozkolných křesťanů vrátili se
do pravého ovčince Kristova. byli spojení s námi pod jednou viditelnou nejvyšší
hlavou. římským papežem! rl'olTbylo snahou všech papežů římských ajest zvláště
nyní slavně panujícího papeže Lva Xlll. On vyjednává ustavičně s vládami národů
slovanských. aby je sobě naklonil7 aby zanechali rozkolu & spojili se v jedné.
pravé cirkvi římsko-katolickě. Vydal tu věčně krásnou encykliku Mirande munus.<
v níž velebí sv. apoštoly naše, Cyrilla a Methoda. jichž slavná památka konatí se
má po celém světě. Ano, mnozí biskupové na východě s radostí uvítali tento
okružní list sv. ()tce! _

Kéž by tedy zatoužili rozkolní Slované a církve východní připojití se ku
středu církve, pro niž tolik sv. apoštolé naši. Cyrill a Method. praCovali a jí naš
lid česko—moravský a jiné národy slovanské získali a přivtělili. Pán Ježíš se večer
před svým utrpením modlil za jednotu svých věřících, »aby jedno byli:; modleme
se i my nynřvroncně. aby všecky církve na východě s římskou církví jedno
byly, jako jest jeden Pan. jedna víra. jeden křest.

M 0 (l l e m e s e:

() Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je obětují za církve na východě, aby zauechavše
rozkolu a bludu, vrátily sc ku pravé církví římsko-katolícké. Amen.

Pane .ležiši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Íw'rdceJežíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou &vlast?naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
't'ius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. .losefe, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás!

AuDěLé sVatÍ strážCoVé zbaante nás Všeho zLého a"DoVeňte
nás k požÍVánÍ Věčné sLastI!

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Okružnik sv. Otce papeže Lva XIII.
ku patriarchům, primátům, arcibiskupům, biskupům &jejich

řeholníkům

o vzývání sv. Josefa a blahosl. Panny Mariev tísni nynější.

(ý'tz'hodní bratří !

Pozdraoení a apoštolské požehnání!

_“světě za příčinou příležitostnějšího odporučování katolické věci
' v ochranu božskou, nediv se nikdo tomu, uznávámeli za dobré,

abychom právě tuto povinnost) vštípili v _mysli poznovu.
ř Neboť církev vzývá vždycky ve svých nesnázích, zvláště když

395 „moci temností“ mají za to, že všeho na záhubu křesťanského
' jména se odvážiti smějí,- Boha, svého původce“ a soudce, s větší

ŠŠŠ horlivostí a s větší vytrvalostí, a vzývá také svaté nebeské, zvláště
však vznešenou panenskou Matku Boží, Vjejíž přímluvě vidí svou

podporu nejmocnější. Ovoce takovýchto nábožných modliteb a naděje
v dobrotivosť Boží položené ukazují se vždy dříve nebo později. Vy
pak, ctihodní bratří, naši dobu znáte; neníť pro křesťanství o nic méně
neblahá, nežli nejhorší doby časů minulých. Vidíme umnohýeh hynouti
prapůvod všech křesťanských ctnOstí, víru; chladnouti lásku; mládež
odrůstati ve zkažených mravech a zásadách; vidíme, že proti církvi
Ježíše Krista bojováno na všech stranách lstí a násilím; že veden prudký
boj proti papežství, ano že i základy náboženství denně rostoucí
pýcl'iou otřásány.

Jak daleko to v době nejnovější došlo a kam, ještě dále pokročiti
usilováno, jest známo až příliš, tak že dalšího vysvětlování netřeba.

Poněvadž v tomto těžkém a strastném položení jest zlo nad
lidské léky mocnější, lze 'očekávati pomoci již jen od síly Boží! Proto
jsme uznali za potřebno, povzbuditi nábožnosť křesťanského lidu
k horlivějšímu a stálejšímu vzývání Boha Všemohoucího. Upozorňujeme
proto co nejdůtklivěji na to, aby blížící se měsíc říjen, který jsme již
dříve ku zvláštnímu uctívání nejblahoslavenější Panny růžencové
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určili, slaven b_ylzecla a zplna s nejmožnčjší zbožností a za nejčetnějšího
účastenství také v roce tomto. — Víme, že nalézáme u mateřské dobroty
Panny Marie útočiště vždycky a jsme přesvědčeni, že naše naděje marně
jsme v ni nepoložili. Jestliže pomohla křesťanstvu v těžké době tak
často, proč bychom pochybovali o tom, že ukáže své moci a svou
pomoc opět, budeli za to v pokoře a stále společnými prosbami vzývána?
Ano, My věříme, že ukáže se tím zázračnější, čím déle se vzývati dá.

Chováme však ještě jiný úmysl, kterýž 'Vy, ctihodní bratří,
s obvyklou horlivostí podporovati budete.

Aby totiž Bůh byl tím více nakloněn k vyslyšení modliteb
našich a aby následkem proseb více orodovníků své církvi rychleji a
účinně na pomoc přišel, máme za velmi užitečno, aby křesťanský lid
vzýval s nejčistotnější Pannou a Matkou Boží se zvláštní vroueností
a důvěrou také její ženicha, sv. Josefa, a máme jisté důvody pro to,
že to nejblahoslavenější Panně samé jest zcela milo a vítáno. — Známe
v tomto ohledu, o _-kterém se ted' poprvé veřejně vyslovujeme, nejen
zbožnou ochotu křesťanského lidu, nýbrž také její skoro samovolný
pokrok; vidímet' přece, kterak úcta sv. Josefa, kterou římští papežové
již v dobách dřívějších rozmnožiti a rozšířiti se snažili, nepochybně
všude se'zvelebuje, zvláště od té doby, co Náš předchůdce blahé paměti,
Pius IX., prohlásil na prosby velmi mnohých biskupů vysoce svatého
patriarchu-za patrona církve katol. Poněvadž však jest velmi důležito,
aby jeho úcta zapustila ve veškerém životě katolíků kořeny hluboké,
chceme, aby křesťanský lid pohnut byl k tomu především hlasem a
autoritou Naší. '

Zvláštní příčiny, pro které vzýván sv. Josef výslovně jakožto
patron církve katolické, a pro kteréž církev na jeho ochranu a záštitu
tak mnoho spoléhá, záleží v tom, že byl chotěm Marie Panny a pěstounem
Ježíše Krista. Odtud přicházejí všecka jeho důstojenství, hojnost milostí,
svatost a velebnosť. Ovšem stejí důstojenství Matky Boží tak vysoko,
že nic většího býti nemůže. Poněvadž však byl Josef Spoután s nejbl.
Pannou svazkem manželství, není pochybnosti, že onoho převznešeného
důstojenství, kterým Matka Boží všecky ostatní tvory daleko převyšuje,
dosahuje tak blízko, jako nikdo jiný. Neboť manželství jest ze všeho
společenství a spojení ncjvroucnější a žádá podle povahy své také
vzájemného společenství statků. Dalli tedy Bůh nejbl. Panně Josefa za
ženicha, dal jí tím nejen soudruha života, svědka její panenství a
strážce její cti, nýbrž také následkem svazku manželského účastníka
její důstojenství vznešeného. I vyniká podobně svou velikostí a svým
důstojcnstvím nad všecky lidi tím, že byl podle úrady božské ochráncem
Syna Božího a od lidí za jeho otce považován. Odtud vyplynulo, že
Slovo Boží bylo Josefu pokorně poddáno a poslušno a že mu všecku úctu
vzdávalo, kterou dítky svým rodičům povinny jsou. Z tohoto dvojího
důstojenství vyplývaly dále povinnosti, jež příroda předpisuje hospodářům
domácím, tak že byl Josef pravým a přirozeným strážcem a ochrancem
domu Božího, jemuž v čele stál. Tyto povinnosti'a úřady vykonával
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také po celou dobu svého života smrtelného. On ochraňoval pilně svou
choť a božské dítě se vší láskou a ustaviěl'iě; snažil se,“ aby kryl jejich
životní potřeby svou prací; zacl'n'ánil je na bezpečné útočiště před
nebezpečenstvím života, jež zášť Herodesova l:)řipravovala, a byl v proti
venstvích cesty a v hořkosti vyhnanství ustavičným průvodcem,
p(nnocníkem a lvitěšitelem Ježíše a. Marie. rPak však obsahoval dům
Boží, který Josef otcovskou mocí spravoval, počátky církve povstávající.
Jako jest nejsv. Panna Rodičkou Ježíše Krista, jest také Matkou všech
křesťanů, kteréž porodila na hoře Kalvarii uprostřed největších muk
Vykupitelových; tak také jest Ježíš Kristus jako prvorozencern křesťanů,
kteříž přijetím na místě dětí a vykoupením jsou jeho bratry.

Ta jest příčina, proč sv. patriarcha považuje množství křesťanů,
z nichž církev sestává, ve zvláštním způsobu jako za své chráněnce,
neboť jest onou, po všech zemích rozšířenou — nespočetnou rodinou,
nad kterou choť Marie a otec Ježíše Krista jakousi otcovskou moc,
provozuje. Je tudíž zcela přiměřeno a sv. Josefa hodno, aby, jakož
pečoval jednou co nejsvědomitěji o všecky potřeby rodiny v Nazaretč,
nebeskou Ochranou bránil a hájil také nyní církev Kristovu.

Víte “dobře, ctihodní bratří, že, co tu“ praveno, dochází posily
také míněním mnohých církevních otcův i ve sw. liturgii potvrzeným,
že "totiž Josef, syn _patriarchy Jakuba, byl prvoobrazein osoby a úřadů
našeho Josefa a svou slávou naznačil velikosť budoucího strážce svaté
rodiny. Mimo významuplné společné jméno jsou, jak známo, mezi oběma
ještě zřejmé podobnosti: nejdříve, že; dosáhl zvláštní přízně a. milosti
svého pána; neboť když byl od něho v čelo postaven veškeré domácí
správě jeho, vyrůstaly z vůle Josefovy k'álovskómu domu štěstí a
přebytek. Ještě důležitější jest, že vykonával k rozkazu královu nejvyšší
moc nad celou říší a v době neúrody staral se o Egypťany a jejich
sousedy s tak moudrou opatrností, že propůjčil mu král jména „Spasitel
světa.“ [ vidíme tudíž v patriarchovi starého zákmia skutečně prvoobraz
našeho sv.. Josefa. Neboť jako jeden přinesl domu svého pána štěstí
a spásu, tak lze za to míti, že druhý, určen jse ku střežení jména.
křesťanského, ochraňuje a hájí církev, kteráž jest opravdu (lomem Páně
a říší Boží na zemi. Všichni, ať kteréhokoli stavu jsou, mají příčinu,
v ochranu sv. Josefa se poroučeti. Otcové rodin mají v Josefovi
nejvznešenější vzor otcovské-bdělosti a péče; manželé dokonalý vzor
manželské lásky, svornosti a věrnosti; panny příklad a ochrance
panenské čistoty. Zchudlí šlechticové mohou učiti se z příkladu Josefova
zachovávati svou důstojnosť i v neštěstí, boháči však mohou vyrozuměti,
po kterých statcích především ze všech sil toužiti dlužno. Nemajetní
však, dělníci a všichni nuzní mají zvláštní právo na ochranu a následování
Josefovo. Neboť on, ačkoli rodu královského, choť největtší a nejsvětější
ze vsech žen a pěstoun Syna Božího,., tráví život svůj v práci a opatřuje
prací rukou svých vše, čeho potřebuje lodina jeho. Povolání nízkých
není tedy, pozorujcmeli je správně, nikterak pov1žení hodno; ono není
nejen nečestno, nýbrž každé řemeslo může býti ctností zešlechtěno.
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.Joseí', spokojen jsa tím málem, co bylo jeho, snášel své skr0vné postavení
lhostejně a velkomyslně podle příkladu svého Syna, kterýž přijal podobu
sluhy, ačkoli byl pánem všeho, a dobrovolně vzal na se bídu a nouzi
nejvyšší. Takovýmto uvažováním mají zmužilosti nabytí, kdož tu strádají
a své živobytí prací svých rukou vydržují; mohoutě, možnoli to bez
porušení spravedlnosti, dojíti ze své chudoby lepšího ŽiVUtníhOpostavení,
avšak zvraceti pořádek Prozřetelností Boží ustanovený, rozum a spra
vedlnost“ nedovolují. Ba, sáhati k násilí a vzpouře, jest počínáním
pošetilým a způsobuje po většině také horší zla, nežli jsou „ta, o jejichž
odstranění se jedná. Nuzní nedůvěřujte proto ve sliby lidí buřičských,
nýbrž ve příklad a ochranu sv. Josefa jakož i v mateřskou lásku
církve, jež o jejich postavení pečuje Vždy víc a více.

Slibujíce si tedy, ctihodní bratří, velmi mnoho od Vaší autority
a péče biskupské a očekávajíce s důvěrou, že dobří a zbožní budou
konati dobrovolně více a skutky větší, nežli My ekážeme, nařizujeme,
abypo celý měsíc říjen při modlení se růžence, o čemž jsme předpisy
již dříve vydali, připojována byla modlitba ku sv. Josefu, jejíž formule
dojde Vás zároveň s tímto psaním, a to dějž se pak rok co rok. Těm
však, kdož jmenovanou _modlitbu pobožně vykonají, udělujeme pro
pokaždé sedmiletí a rovněž pro tolik sedmidenní odpustky.

Velmi spasitelno a chvalitebno je také, jak na některých místech
zavedeno, světiti ku poctě svatého patriarchy denními skutky pobožnosti
měsíc březen. Kde se to státi nemůže, tam nechat odbývá se v hlavním
kostele každého města před jeho svátkem alespoň triduum. Kde není
svátek sv. Josefa žádným naporučeným dnem svátečním, tam napomínámc
všech, aby přece den tento světili, jakoby dnem svátečním byl.

Zatím udělujeme láskyplně Vám, ctihodní bratří, jakož i
duchovenstvu a lidu Vašemu jako záruku nebeských statkův a znamení
Naší blahovolnosvti v Pánu apoštolské požehnání.

Dáno v Rímě u sv. Petra dne 15. srpna 1889., v dvanáctém
roce Našeho Pentiíikátu. '

___ _______-_,_=_„__7

Růženec.
Kdo zná. ten keř překrásných růží,

jenž v létě, v zimě krášlí sad,
jenž poupat strž 5 hvězd blesky druží,

ba vzrůstá výš až v nebes hrad?

Kdo zná tu kytku sladké vůně,
jež zpájí srdce blahým snem,

kdo okusil, že po ní stůnč
a novou váže s povzdechem?

Kdo zná ten věnec ladně svitý,
jejž rada zbožná, vijc dlaň,

jímž duše vroucí svaté vzchyty
všech Panen Panně věnčí skráň?

Vy všichni keř ten krásný znáte,
jenž ze srdce vám vykvétá,

své city v kytku pójívátc,
dlaň vaše věnec uplc'tů..

() pleťte rádi z tužeb, vzdechíi,
jež tíží boluplnou hruď,

tcn věnec svatý, lidstva těchu, —.
vždy růženec vám zdobou bud'!

On korunou bud' duše vaší,
jíž ovládnete nebesa; .-.

tu věnec ten ať smutek plaší,
i tam skráň pod ním zaplesá.. 

P. S. Senicky'.
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Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 88 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

Rozjímání.

Láska Ježíšova k Otci nebeskému jest 1.
věrná láska; 2. čistá. a dokonalá láska.;

3. ustavičně., věčná láska.

1. Láska Ježíšova k Otci nebeskému
jest věrná láska. U vroucílásce Bohu
docela se obětovati, tot? mělo by byti
nejprvnějším skutkem dítka, když k uží
vání svého rozumu přijde. Ježíš měl hned

' jsem tě poznal,

od prvního okamžiku početí svého nej- Í
úplnější užívání všech svých schopnosti,
i byltě prvním skutkem vtěleného Syna :.

pozdě tebe miloval!
(Aug.) 0 přenešt'astná dobo, již uplynouti
jsem nechal, aniž bych byl Boha svého
miloval! () smutná léta, jež jsem ba i
v nepřátelství proti Vykupiteli svému
prožil! lchci tedy aspoň dnes začíti.
Ano, Bože můj, já tebe milují!

2. Láska Ježíše Krista jest čistá
a dokonalá. Srdce Ježíšovo učí nás
netoliko věrně a bez odkladu milovali,

' ale i čisté a dokonale. Aby Bůh hodně

Božího úkon lásky. Dříveještě než andělé :
nebeští to zapěli, říkal on v Srdci svém:

zvukem z úst jeho: Ano, »milovati budu
tebe, Hospodine, síto má. Hospodin tvrz
má a útočiště mec (7.1. 17.). Posledním
jeho slovem na kříži brzo také bude ono :
»Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého.<<
— Bůh oď člověka, když ho stvořil a
dobrodiním zahrnul, za všecko dobro
jediné to žádal: »Synu můj,: mluvil
k němu laskavě, »dej mi srdce své.<
Avšak člověk nevděčný odepřel Bohu
toho. Na to naříká si Pán ustyproroka:
»Syny jsem vychovala povýšil: oni pak
pohrdli mnou.<< Nevděčnícil »Zná vůl
hospodáře svého a osel jesle pána svého:
Israel pak mne nepoznala (ls. l.). Rozvaž,
jak vyhlíželo to za doby, kdy vtělit se
Syn Boží. .laká to hrozná zatemnělost,
jaké to hrubé bludy! Jak strašlivá to
zkáza, jaká bezbožnost! Ale potěšme se

milován byl, k tomu opravdu potřeba
bylo Boha samého. Což jest všeliká roz—

_ nícenosť. lásky seratínů, což láska všech

»Sláva na výsostech Bohulx 'l'otí bylo i
prvym povzdechem jeho duše. tot“prvním

opět; vždyt? jest tu Srdce, jež Pána mi- _
luje & jemu náhradu dává za lhostejnost “
tak mnohých. Ú.ležíši, ()Srdce milování
hodného Vykupitele mého, budiž po
žehnáno! O jak mi toho potřebí, abys
za mne miloval, aby láska tvá vstoupila
na místo studenos'tí mé! () Pane, pozdě

svatých a všech andělů proti dobrotě
Boží neskončené? Avšak tu jest ono
nové Srdce. jež Bůh přislíbil, řka: »Dám
vám srdce nové“ (Ez. BB.). liozníceno
plápolem božské lásky, vyšlehuje plameny
jeho vzhůru k nebi a věnuje Bohu lásku.
jejíž původem ,Bůh sám jest. »Milovati
budeš Pána Boha sveho z celého srdce
světlou Totě největší a první přikázani:
kdož však je vyplní v plné míře? Kdož
bude milovati Pána touto čistou a do

konalou láskou, jakou ztolika příčinza
sluhuje a od svého stvoření i žádá? Při
znejme se: nám nedostává se šlechetno—
myslnosti a obětovnosti pro Boha. Srdce
naše nepatrno jest, hříchem zkaženo a
tudíž nehodno neskončené Velebnosti.

O kdybychom aspon to malé, nehodné
srdce chtěli jemu darovati celé! Ale
bohužel, kde jsou, již beze "všeho vy
hražení Bohu by se oddali? Kde jsou
srdce, jež Boha pro něho samého milují,
vším ostatním i sebou ,pohrdajíce, jež ve
službě jeho nehledají náklonností &pro—
spěchů svých. ani osobního uspokojení
svého ?Kděž srdce, kteráž by jemu věrná
zůstala v bídě a zármutku, jako za nej—
sladší útěchy? »lx'de se najde takový,
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jenž by chtěl Bohu sloužiti darmo? |
Zdaleka a z posledních končin jest cena ;
jeho<< (Nasi. Kr.).

Ale ja mam aspoň v pokoře uznali,
že jsem posud tak daleko nedospěl. .lsem
tedy napořád ještě nájemníkem? Slyděli
se za to musím, ale tak tomu jest. Můj
Bože, kdy budu tebe milovali, jak mi
lovali mám?

3. Laska Ježíšova jest stala a
věčná. Tat třetí vlastnost lásky nejsv.
Srdce Ježíšova._ Onen první výkon lasky,
jíž Otci nebeskému- se odevzdal a s ním
co nejúžejij se spojil, napořád trval a
nikdy nepřestane. Ježíš miloval po celý
svůj život, v každém okamžiku, ve všem
svém jednaní. Nic nebylo s to, _by jej
od lasky té odvedlo, zastavilo neb umen—
šilo. [ nyní ještě v nejsv. Svat0sli oltářní
pokračuje v milování svém až do sko
nání světa, a po celou věčnost" milovali š
nepřestane. Zaníceno plapolem one ne- i

mé

5'neb aspoň docela slábne! -— Žádaš si

skončené, věčné lasky, jíž Bůh sam jest,
povždy hořeti bude Srdce Ježíšovo v bož
ských lěch plamenech.

Jak musí to býti k mému ponaučení
a zároveň k mému pokoření! Obělujili
se i někdy Bohu, hned zase nazpět beru
dar, jejž jsem sotva byl přinesl. Když
také oheň lasky paprsky svými srdce

rozehřal, ach, brzo zase zhasína

prostředku proti nestálosli své, pomoci
proti své slabosti? Spojiž se se Srdcem
Ježíše. 7, něho čerpali můžeš lasku čistou
a dokonalou, pevnou & stalou. 'l'ol? je—
diným prostředkem pro tebe, abys Boba
miloval, jak toho zasluhuje. Bůh chce
milován býti bez odkladu. bez vyhrazení
& bez konce. Dobře rozvaž tato tři

slova : Což spravcdlivějšího, což sladšiho.
což spasitelnějšího — než milovali Boha?

Čtení. Z „Nasledování Krista Pána.“
(Kniha m Hlava 34)

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění Božského Srdce J e"Z()va.
(Část další.)

“_jbyspak. milý křesl'ane, tím horlí- ; toto přání sveho Spasitele můžeš, milý
“čajvěji tuto službu >Rozšiřovatele< ! křcsl'ane, pomoci uskutečnili, pomahášli

. l . ".
čti a rozjimej časteji j modlitbou, slovem a prikladem svým ku

v tomto měsíci v následujících řádcích,
jak mocné pobudky tě ktomu dohánějí. l

Předně. Uvaž, že jest to Kristus ;
Ježíš sam, jenž touží a dychtí po tom,
aby viděl lasku svou v srdcích lidských
růsli, šířili azmahati se. On sám přišel,
aby přinesl na zem tento oheň své lásky,
a co chce, co si přeje jiného více,- než
aby oheň ten hořel, se zmahal a šířil
po všech srdcí lidských. Jen ktomu cíli
sdělil lidem tuto pobožnost' ke svému

Srdci, jak dí blahOsl. Marketa Alacoque,
»jakožto nejlepší a nejvhodnější
prostředek, jímž lze lidí po
bnouti k tomu, aby jej milovali
a v lásce té setrvali.<< A tuto touhu,

rozšiřování této pobožnosti a'tím samým
i ku rozhojnění lasky ku Kristu Ježíši.
() uvaž, člověče, jen dosť malo. jaka to
pro tebe čest. jake štěstí! Nuže, a ty
bys snad chtěl odříci Srdci Kristovu
splnění nejvřelcjšího přání jeho?

Za druhé. Uvaž dale, jaká od—
měna bude tě jedenkrate jakožto věrného
a horlivého »Rozšiřovatelec této po
božnosti očekávali! Považ, že si k díkům
zavažeš Spasitele sveho, t. j. Bůh vše—
mohoucí, nejvýš dobrotivý a tebe milující
bude dlužníkem tvým! Abys pak ne
myslil, milý příteli, že ti delam jen
lichou naději, poslyš, co o tom připo—
věděl sam Kristus Pan. Blahosl. Marketa

©



píšeo tom následovně: “»NášPán ukázal
mi poklady lásky a milosti, kteréž chce
uděliti těm, již se odhodlají k tomu vše
možnou úctu, lásku a Oslavu Božskému
Srdci prokazovati a i od jiných mu
získati; ale poklady takoveho množství,
že to ani vysloviti nemohu.“ Jinde opět
píše: »O jak jsme šťastni a k jakým
díkům zavázáni tomuto Božskému Srdci

za to, že se tak ponížilo, užili nás k za
vedení této pobožnosti; neboť nevýslov
ných pokladův uscho
vává všem, již se ze
všech sil () rozšíření

její zasazujíx
Za třetí. Uvaž

dále, milý křesťané.
kdo že jest ten, jehož
zajmy jakožto »Roz—
šiřovatelw zastupuješ
a podporuješ !Opětné
volám: Jaká to čest?

pro tebe, o člověče!
A jak může Otec
nebeský a blahosl.
Rodička Boží oslyšeti
prosby tvé, když je

,prositi budeš o roz—
šíření a rozhojnění
láskyr k Synu, v
němžto Otec sám nej
větší má zalíbení a

jehož Maria nejněž—
nější láskou mateřskou miluje?l

Za čtvrté. Jsili, milýčtenáři,údem
»Apóštolátu modlitby,< () pak se výborně
spojiti dá s tím tvoje _úloha jakožto
»Rozšířovatelea; nebot k čemu jinému
směřuje spolek tento, než aby modlitbami
“vyprosil lidem milost? pravé lásky kJežíši
l(ristu?! A čím rozněcuje se láska tato
tak zdárně, jako právě uctíváním nejsv.
Srdce Páně?

Tedy čím lépe budeš plniti úlohu
svou jakožto »Rozšiřovatel,<< tím hlou—

běji vnikneš v ducha apoštolátu modlitby.

29? .

tím větší podíl připadne ti na ovoci
spolku toho. _

Za páté. Uvaž jen, s jakou horli
vostí a obětavostí ujali se apoštolé svého
vznešeného úkolu a jak se vynasnažovali
donésti cizím &pohanským národům po
znání a lásku k Ježíši Kristu. A čitej.
(:o podnikají až podnes mužové láskou
ku Kristu nadchnutí, ježto misionáře
nazýváme, aby pohany naučili Krista
Pána znáti a milovati! Jakým se pod

robují nesnázím, ná—
mahám a útrapám,
když v pralesích pu
stých a neschůdných
vyhledávají divochy,
aby jim vštípili do
srdce lásku Boží: a

ty, ty bys nechtěl obě
tovati několik kroků,
několik slov pro
svého Ježíše?

Za šesté. Po
hled'jen a viz, co činí
nepřátelé Kristovi,
kterak ze všech sil

přičiňují se o to, aby
Krista Ježíše přivedli
u lidí v nenavist, ne
česť a zapomenutí,
kterak se neštítí ani

nejpodlejších pro
středků, jen aby Bož

skemu Srdci co nejbolestnější rány zasadili,
je potupili a pohanili; kterak neunavně
pracují slovem itiskem na tomto ďábel—
ském díle podkopati a vyvrátili na zemi
Kristovo království lásky! Aj, nemusíliž
tato zimniční horlivost nepřátel Kristových
každého upřímného přítele a ctitele Bož
ského Srdce Ježíšova roznititi k horlení
o čest a slávu jeho? Má snad i v této
věci platiti slovo Páně, »že synové tohoto
světa opatrnější, horlivějšíva přičinlivější
jsou v díle svém, nežli synové svétlaď!
Zajisté však platí zde onen výrok Kristův:



296

»Kdo není se mnou, proti mně jestlc
t.j. kdo není přiKristu Panu, čítá se k jeho
nepřátelům. S Kristem býti jest však
tolik, jako zájmy jeho podporovati &pro
ně pracovati. A na čem má Kristus
většího zájmu, oč stojí více, než aby
láska jeho v lidu se víc a více šířila a
vzmábalá. Horlivý tedy podporovatel této
jeho snahy jest dojista »s Kristem Pánema!

'/'.a sedmé. Pomni též, milý příteli,
že nemůžeš svému bližnímu prokázati
většího dobrodiní nad to, když jej
uvedeš do svatyně Božského Srdce Páně,
když jej seznámíš s touto pokladnicí
všech pokladův. a naučíš jej znáti, ctiti,
milovati a vzývati nejsv. Srdce Ježíšovo!
O jak ti bude za to jedenkráte děkovati,
až pochopí a pozná, jaké nevyčerpatelné
poklady jsi mu odkryl ajakých milostí

l

přičiňoval Spasitel o to, aby přinesl a
rozšířil v člověčenstvu poznání Boha
praveho a lásku k němu! S nebe přišel
na zemi, kázal a učil slovem i příkladem
po celý život svůj, modlil se tak často
a horlivě, trpěl a zemřel jedině v té
snaze rozšířili a rozmnožiti v lidu zná

most“ a lásku k Otci nebeskému. A po—
, dnes pokračuje v tomto díle svém, an

odtud čerpati může! Uvaž dále, jak často- Í
kráté člověk takový, poučen o lásce
Kristově, opět jiných na sta, ba snad
tisíce přivede k Ježíši, jako to učinil
na př. sv. František Xav., jehož byl sv.
Ignác obrátil! O jaká to bude pro tebe
radost“, uvidíšli, že tvým přičiněním, tvou
modlitbou, tvým příkladem, tvým po—
učením a pobádáním ta neb ona duše,
celá rodina, škola, obec nebo duchovní
dům přivedeny jsou k lásce Ježíše Krista
a v lásce té naleznou pravý pokoj Boží
zde na zemi ajednou věčného spasení!
Tímto způsobem budeš jakožto »Rozšiřo
vatel: úcty k Božskému Srdci vykonávati
zároveň nejdokonalejší lásku k bližnímu
podle slov apoštolových: »Milujmež se
vespolek, bratří, ale netoliko slovy, nýbrž
i skutkylc

Za osmé. Konečně uč se od sa
mého Božského Srdce Ježíšova, jak daleko .
má jíti tvá horlivost u rozšiřování cti a
slávy Boží. Jest to úloha tak veliká, tak
vznešená, že si ji Syn Boží sám postavil
za nejpřednější úlohu svého života a na
ní celým zápalem Srdce svého pracoval
a podnes pracuje. Rozpomeň se, jak se

v nejsv. Svátosti přebývaje vnitřním a
tajuplným způsobem na srdce lidská
účinkuje ku rozmnožení cti Otce svého.
O poznej z tohoto příkladu Ježíšova, jak
vznešená a důležitá úloha v tomto mě—

síci tobě vykázána a s jakou neúnavnou
horlivosti službu »Rozšiřovatelea vy
konávali máš!

Zpytování sebe.
Rozpomen se a zpytuj. zdali jsi snad

v minulém čase nesvedl jiných buďto
svým špatným příkladem a nectnými
řečmi nebo půjčováním špatných knih,
anebo vůbec svým nekřest'anským ži
votem a lenivostí u plnění svých po—
vinností atd. ke hříchům a k urážení

Boha a tak lásce Kristově je neodcizil?
(Don ška. Při těchto a následujících

otázkách nedívej se již, milý čtenáři, do
listu toho, ale zakryj rukama oči a na—
zírej v nitro duše své a pozírej zpět na
minulý život svůj, a přijdeli ti tu něco
na oči, co uznáš jako svůj skutek, který
však nyní ošklivost? a hnus v tobě vzbu
zuje, opak nezavírej před ním očí svých,
ale podívej se naň jen hezky zpříma, a
čím větší odpor a ošklivost poeítíš, tím
lépe bude pro tebe!)

Zpytuj pak dále, co asi příčinou
toho, že ve vlastním srdci tvém láska
Ježíšova neroste a nepřibývá? Hledej a
pátrej, která asi skrytá chyba tu vadí,
zdali snad _lenivost'. světská mysl, márni—
vostf, smyslnost, či nepokoj srdce, hněv,
zášť, nepřátelství nebo něco podobného?

Dále, dballi jsi toho, abys v po
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božnosti k nejsv. Srdci Páně prospíval ? lásku ke Kristu Ježíši? Kdy asi na—
a rostl, a jakých prostředků jsi k tomu
užíval? Či snad ti na tom nezaleželo,
snad jsi na to ani nevzpomněl? Snad
uplynuly celé dny a téhodny, aniž bys
byl jen jednou v srdci svém vzbudil

posledy mluviljsi s jinými o úctě k nejsv.
Srdci? A co mínís učiniti dnes a v tomto

měsíci, abys vykázanou ti službu »Roz
šiřovatclea náležitě a se zdarem konal ?

(Příště dále.)

Netřeba se mužům za modlitbu sv. růžence styděti.

nyní měsíc říjen.

'qtento zasvětil nynější sv. Otec
Lev Xlll. poctě nebes Královny

a nařídil, aby ve všech katolických
chrámech po celém světě každodenně
při mši sv. uctívána byla Panna Maria
sv. růžencem a litanií lauretanskou. Jsou

to způsoby úcty nejsvětější Panny kaž
dému věrněmu katolíku známé, zvláště
modlitba sv. růžence. Nemyslím tuto vy
světlovali podstatu modlitby sv. růžence
čili ukazovali, jak se růženec
Vždyť již dítky učí se modlitbě sv. rů
žence neli doma od svých rodičů, jistě
ve škole od svých katechetů. Růženec

Měsíc * Spasitelova :

|

modlí. %

»Nc každý, kdo mi
říká: Pane, Pane, vejde do ži—
vota věcnéhoc (Mat. 7, 22.) Jsou
však také lidé, kteří modlitbě této z ne
znaIOsti nebo také ze zlomyslností se
posmívají a ji jako pověrečnou zavrhují.
Ale takovým bývá každá pobožnosti od
porná, každá modlitba nepohodlná, neli
sv. růženec. Jsou ještě i jiní, jinak hodní
křesťané, kteří sice růžencem ncpovrhují,
ale pro jakousi pýchu zda se jim ne
důstojno tak prostičkou modlitbu, v níž
se pořád »(ltčenáše<< a »Zdt'ávasyc opa

' kuji, 'se modlit a styděli by se to, čemu

se modlíváme veřejně v kostele při prů- ;
vodech konaných na poutnicka místa:
v nábožných křesťanských rodinách mo
dlívají se společně růženec v době adventní
asvatopostní ; růženec se modlívají každo
denně údové spolku živého růžence i u
nás rozšířeného, nebot“sotva bude'sebe
odlehlejší vesničky, ve které by nebyla
jedna nebo více růží.

Směle můžeme tvrditi, že růženec
je světoznámá modlitba. Jak by jí tedy
neznali čtenářově našeho časupisu ».Š'koly
Božského Srdce Páně,x tím spíše, an

my říkáme růženec, při sobě nositi. My
pak pravíme, že růženec, kterým se vy
plňuje, co sama Panna Maria o sobě
předpověděla:»Od této chvíle blaho—
slaviti mne budou všichni ná—
rodově,a jest výborná & duchaplná
modlitba, za niž nikdo nemusí se styděti.
Tím však netvrdíme, že by růženec byl
základem našeho spasení a že kdo rů—
ženec se nemodlí, do nebe nemůže přijiti.

Nedá se upříti, že ženské pohlaví
je nábožnější a že si modlitby sv. rů
žence více hledí než mužské a každý

_ duchovní správce by dosvědčil, že, mali
časopis tento v dřívějších svých ročnících 5

pozůstava týž obyčejně většinou ze členů
5"ženského pohlaví ; ale tím opětnepravíme,

o růženci všestranně pojednával.
Dost možno, že jsou lidé, kteří

modlitbu sv. růžence přeceňují domní
vajíce se, že když hodně mnoho růženců
se'pomodlí, třebas by ani na to, co se
modlí, nemysleli, již proto místečko v nebi
si uloví. 'l“i však zapomínají na slova

ve své lal'nUSti spolek živého růžence,

že by mezi mužskými nebylo horlivých
ctitelů Mariánských, kterým sv. růženec
je prostředkem, jehož rádi a často po
užívají, aby nebes Královnu uctívali,
cest“ a slávu její rozšiřovali.



Rád bych těmito řádky i méně'
horlivé povzbudil, aby si více výborné
modlitby sv. růžence všímali a často ji ;
se nábožně modlili. A poněvadž, jak

vzbuzují, příklady pak táhnou, ukáži
v příkladech, kterak i korunované hlavy,
& nejvýtečnější mužové rozličných stavů
růženec se modlili a s tím se netajili.

Ludvík zbožný, druhý německy císař,
rád se modlíval růženec, který povždy
u sebe nosil. A když jedenkráte u Hildes—
heimu svůj růženec ztratil, velice byl
nerad a naleznuv jej Opět, dal na místě
tom vystavěti kapličku. Roku 1884.
zemřela císařovna Anna, pro svou dobro
činnost? obzvláště v Praze ctěná a od
chudiny milovaná, nosívalá i na pro
cházkách s sebou růženec, a její jemné a
dobročinné ruce často denně po růženci
sáhaly.

Že i znamenití a učení mužové
kněžského stavu růženec se modlili a

modlí, jest pochopitelne, vždyt“ každý
horlivý katolický kněz snaží se, aby
všemožně nebes Královnu uctíval a úctu

její rozšiřoval. A jeden z nejznámějších
způsobů, nejsvětější Pannu uctívati, jest
modlitba sv. růžence. Bl. Petr Kanisius,
který sestavil naš katechismus, podle
něhož až d'osavád dítky v národních
školách svatému náboženství se učí,
každého k modleni se růžence povzbu
zoval a také sám každodenně modlil se
růženec za dušičky. — Velikým ctitelem
sv. růžence byl též ctihodný .l. Berchmans,
který vždy růženec při sobě měl. »Tři po—
klady mám,c pravil jedenkráte, »s nimiž
bych rád umřel: kříž, růženec a řeholní
knihu.<< A přání jeho se vyplnilo, nebot“
zesnul v Pánu, maje růženec v ruce. —
Věhlasný kazatel a učenec .lan evang.
Veit, který ze židovství na katolickou
víru se obrátil, nestydél se každodenně
na kolenou modliti se růženec. — A

že'veliký a učený nynější svatý Otec

Lev XllI. jest ctitelem sv. růžence, ne
třeba připomínati.

Ale i ve stavech, kde by se toho
člověk nejméně nadál, shledáváme pří

staré latinské přísloví praví, slova po—' klady, že mužové, světové pověsti, růženec
se modlili. Zajisté světovou pověst mezi
hudebníky a hudebními skladately mají
Krištof Gluck a Mozart. O prvějším se
vypravuje, že jako pacholík zpíval velmi
krásně v jistém kostele, začež od bratra
Anselma dostal pěkný růženec s tím
podotknutím, aby se jej pilně modlil.
že se pak stane znamenitým hudebníkem.
Krištof uctivě přijal růženec _a přislíbil,
že se jej bude denně modlívati, a slibu
svému věrně dostál. Maje v ruce růženec
skládal nejznamenitější díla svá a když
mrtvicí raněn zemřel, nalezli na jeho
ruce'růženec. — l druhý mistr hudby
Mozart modlíval se růženec. Po skvělém
výsledku symfonie ve skladbě »Concert
spirituelc pomodlil se na „poděkování
růženec.

Jeden z nejvýtečnějších vojevůdců
rakouského vojska v minulém století.
postrach nepřátel křesl'anstva, fanatických
'I'urků, byl zajisté princ Eugen Savojský,
a hle, ten vedle meče povždy nosíval
růženec, aby kdykoliv mohl se ho
modlil.

A komu by bylo neznámo jméno
Radecký, o němž každý starý vojín se
slzami v oku rád hovořívá, kterého vojáci
jako svého otce ctili, jej svým tatíčkem
nazývajíce, a když později nepřátelé nad
Rakouskem vítězili, říkávali tito veteráni,
že nám schází Radecký — a hle, tento
veliký generál nosíval u sebe a modlíval
se růženec.

Letopisy dobročinu sv. dětství od
r. 1888., č. 2., v německém jazyku mají
článek o růženci, kterýž tuto ještě v pře
kladu podáváme.

Jistý lékař, dobrý křesťan, vypravuje,
kterak se podivil, slyše jedenkráte věhlas
ného lékaře Bekamiéra v Paříži praviti,
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že si to pokládá za velikou čest, můželi ! niteho professora a učence věhlasného.
denně růženec se modliti. Vstoupil do bytu, pozdravil velice vlídně

»V mladém svém věku.“ vypravuje ; a počal nenuceně rozmlouvati. Ja pozorně
tyž lékař, >byl jsem náhodou u jistého ' jsem naslouchal, aby ani iedinké slovo
nemocného, ktereho Rekamiěr léčil. Před mi neušlo. Po lékařské poradě vstal &
tím nikdy jsem Rekamiéra neviděl, ale i hotovil se k odchodu; v tom však se
podle pověsti znal jsem jej jako zname- ; obrátil, jakoby ho bylo ještě něco na

. . .
padlo; postavil klobouk na stůl, vstrčil É pane, neštěstí, kterému jedině vy mů
ruku do kapsy a pravil: žete odpomoch

»Brzo bych byl na velice důležitou »A jaké neštěstí, pane doktore?:
věc zapomněllx .! »Je to nepatrná zlámanina, kterou

»A co je to?“ tázal se přítomny ! vy můžetevyhojitiJí—ebajen malé operace,
duchovní, přítel nemocného a dobrý a tu račte vy vykonatilx A věhlasny'
známý lékařův. lékař vytáhl z kapsy ruku a v ruce

»Přihodilo se mi neštěstí, \'elebny držel růženec.
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Přiznávám se, že jsem se podivil.
On, veliký lékař Rekamiér světové po
věsti, nosil růženec a modlil se růženec!

»Ovšem, že se modlím růženec,<
pravil s líbeznou dobromyslností, usmí
vaje se při tom. »Působíli mi některý
nemocný mnoho starosti, nechtějíli léky
účinkovali, .tu beru útočiště k tomu ve

likému lékaři, který všecky nemoce může _.
v_vhojiti; poněvadž pro mnohé prace ne
zbývá mi času, abych tak prosil, jak
toho třeba, používam milou, svatou Pannu
za prostředníci; a jduli k některému
nemocnému, modlím se jeden anebo dva

snadnějšího, jako to. Sedím tiše ve svém
voze, strčím ruku do kapsy a začnu roz
mlouvati. Růženec jest mým tlumočníkem.
A poněvadž ho často používam, jest
unaven, velebný pane, jest nemocen, a
proto prosim vas, abyste jej prohlédl a
uzdravil.

Duchovní přijal usmívaje se pře
trhnutý růženec a slíbil, že jej co nej
dříve spraví, a lékař Rekamiér se od
poručil.

»Milý příteli,: pravil mi později týž ,
lékař, »růženec je zvonkem; každé
Zdrávas Maria jest upomínka nebo ra
ději prosba. Bychom do palace nějakého
knížete se dostali neb jen k nějakému
ministrovi připuštěni byli, musíme míli
nějakého přímluvčího, musíme 0 slyšení
prositi, třeba ijiných nt-ikonečnýehpříprav.
A naopak nic není snadnějšího, jako
s nejsv. Pannou rozmlouvati. Potahneme
za zvonec, t. j. vezmeme růženec do
ruky, dveře se hbitě otevrou, podáme
svou prosbu, a nejsv. Panna je tak dobro
tiva a působí. že, neníli obzvláštních

!

!
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příčin proti vyslyšení, modlitbě naší hned
se vyhoví.<<

Jen nevědomci &zhýralci posmívají
se modlitbě sv. růžence, vůbec každé
pobožnosti. Byt" se domnívali, že jsou
sama moudrost? a že nad jejich rozum
není,“přece v tom ohledu jsou praví
blbci. A nezřídka posměvači v srdci
docela jinak cítí, než jak to zevně ukazují.

Jednoho dne podniknul jakýsi pan
Volney, svou bezbožnosti a rouháním
v minulém století pověstný, ve společnosti
několika tak zvaných silných duchů,

5 jakým byl sam, na malé lodici plavbu
desátky sv. růžence. Rozumíte, není nic ] po moři pro zábavu. Bylo to v Americe

v přístavu baltimorském. Najednou strhl
se vichr a prudká bouře uvrhla spo—
lečnost u veliké nebezpečí života. Čím
více bouře zuřila, čím větší bylo ne

3 bezpečí. tím více ubývalo těmto silným
duchům nevěry; a brzy klečeli všichni
na kolenou, vzývali Boha, prosili o slito
vání, slibovali obětovati svíce atd. Volney
sam chopil se růžence a modlil se hla
sitě, nic se nestydě. Když nebezpečí mi
nulo, pravila jista přítomna paní uště
pačné: »Pane Volneyi, koho pak jste o
pomoc vzýval?<<

»lnu. inu,<< odvětil někdejší rouhač,
»co vás napada, ono se to dobře po
smívá ve světnici, kde je bezpečno, ale
neradno se posmívati na moři při bouři.c

Až jedenkrate umřeme, dají nám
s sebou do hrobu růženec, nestyd'me se
tedy za života jej nejen při sobě nosili,
nýbrž uctívejme jím často a nábožně
Královnu sv. růžence a napomahejme,
aby se plnila slova. která ona sama o
sobě propověděla: »Od této chvíle vele—
biti mne budou všichni národové—<

J. I)..
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Apoštolát modlitby v církevních dějinách.
(Čásť další.)

Světlý den.

estliže hospodáře belzebubem na
zývali, čím více domácí jeho'h

\ „© (Mat. 10, 25) praví Pán. Komu
by bylo tedy divno, nazývalili a nazýva
jíli snadještě dosavád papeže antikristem ;
což divu, jestli Řím sv. Petra Babylonem
a jeho církev školou d'áblovou jmenují,
anebo jestli nevěra a lichá osvěta hned
celou dobu, která jen Krista znala a vy
znávala, zatemnělým středověkem na
zývá. Ovšem, že to klam, že to lež,
které ani sami osvětaři nevěří. Jako

hospodář Spasitel Ježíš Kristus není
belzebubem & sv. římská církev není

školou d'ablovou, nýbrž shromáždění všech
pravověřících, církví Boží, sloupem a
utvrzením pravdy, Řím není Babylonem,
nýbrž nebeským Jerusalemem, a papež

křesťanští vojínové, rozníceni plamen
nými slovy poustevníka Petra Amien
ského neb osvíceného učitele Bernarda,
nebo nejvyššího zástupce Kristova, papeže,
zbraně své posvěcují, a znakem kříže se
ozdobují a vůli Boží vítězně silným ra
menem plní, ale především ve jménu
Páně, k němuž se modlí, k němuž i
jejich spolubratří v Kristu volají: Hud“
vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi!
A ona se stala; svatá země byla vy
bojována. —- Že křesťanští vojínové, ač

' udatni. modlitbou se Lsílili, důkazy toho

Kristův zástupce a nikoliv jeho odpůrce, É

nýbrž světlý den křesťanské víry a kře
sťanského života a proto také modlitby.

Avšak nejen rolnický stav, nábožný
venkovský lid volali tehdáž: Chléb náš
vezdejší dej nám dnes! a ve společné,
veřejné modlitbě prosili: »abys úrody
zemské dáti &zachovati ráčil, tě prosíme,
uslyš nás! — ovšem rolníci musí bez- ř

jovati, aby v potu tváře jí denní chléb
vynutili, proto jsou vždy náchylnější,
svou nedostatečnost“ uznavati a Boha o

pomoc a požehnání prositi — nýbrž i
branný stav, vojíni, kteří vítězství tak
rádi jedině svému ostrovtipu, své hrdin—
nosti, své síle a výborné zbrani připisují,
i ti v této době, ač udatní a hrdinní,
jako sotva kdy jindy, pokorně se modlí,
před bojem za sebe a'jiné Boha prosí
a po boji Bohu pak modlitbou díky
vzdávají.

máme iv naší vlasti z XIII. století.

R. 1241. zaplavili '.l'ataři téměř celou
Moravu, pálili a plenili hrady, města a
dědiny. Král Václav poslal proti nim
osvědčeného válečníka Jaroše ze Slivna
čili Jaroslava ze Šternberka. 'l'ýž uzavřel
se se svým nečetným vojskem v Olomouci.

tak není ani středověk zatemnělou dobou, Olomouc Od Tatarů JeSt obléhána. VY"
pravuje se, že po zevrubně poradě Usne
šeno, na Tatary výpad učiniti. Dřívevšak,
než v boj se pustili křest. vojínové,
v čele jejich vůdce Jaroš ze Slivna,
vzývali vroucně Boha v jednom
z chramův Olomouckých ———tak vypra

vuje pověst, a vydobyli nejskvělejšího
vítězství. — A kdo nezná naš posvátný

prostředně s tou hroudou zemskou 'bo- Hostýn? Již před r. 1241. zdobil kopec
' tento kostelík Marianský, jak rukopis

-' se houfec

»Boží vůle to! tot? heslo, kterým \

králodvorský vypravuje. Také sem utekl
věřících křesťanů a statné

se bránili proti krutým Tatarům. 'l'rápeni
žízní chtěli se již vzdáti. Avšak nedošlo
k_tomu. Vratislav vyzývá k modlitbě a
zástup odloživ zbraně a shluknuv se
kolem kostelíěka modlí se:

»Vstaň, () Hospodinel v hněvě svojem,
! povyš ny (nás) v krajinách nad vrahy,
Vyprost? n_v(nás) z osidl krutých Tatar
[ daj svlaženie útrobam našim;
Potři v zemiech našich nepřátely,
Shlaď je u věk a věky věkomalc



A jak známo, modlitba jejich byla
vyslyšana, bylo jim spomoženo. (lludík,
»Déjiny Moravy,: kn. Vl. hl. B.) Tak i
r. 1456 byl Bělehrad vybojovan &ohromné
turecké vojsko zničeno křesťanským
vojskem. pozůstávajícím 2 rolníků, remesl
níků a Studentů, kteří však byli povzbuzo
vani od výmluvneho sv. Jana Kapistrz'ina

a vedení hrdinou _.lanem Huňadym. Když

llnňadymu blížila se 'poslední hodinka,
dal se, aby Spasitel nemusel k němu
přijíti, donesti do kostela, aby tam svá
t0sl.i t.tmírajících přijal ; následoval skutkem
onoho pohanského setníka. pravivšího
ku Spasiteli: »Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střechu moula

kníže

Albanský a vojín Ježíše Krista. - jak se
sám obyčejně nazýval, odrážel po mnoha

léta v čele svých ndatných horalů ví

.liří Kastriota, Epirský a

tezné všechny útoky spojene turecké
moci válečné a umřel, aniž by byl kdy
poražen a nmiraje děkoval svému hož
skému vojevůdci za dobyté skvělé ví
tězství dne 17. ledna 1467. A týž udatný

hrdina, který i nad největší válečnou
mocí vždy vítězil, tak že konečne již
pouhé jeho jméno stačilo a Turci davali
se na útěk, nikdy nepustil se do boje,
aniž by byl dříve se pomodlit, & po
vítěžství vždy také Bohu díky vzdával.
Sultan uslyšev o jeho smrti zvolal:
»Konečné patří Evropa a Asie mně! Běda
křesťanům! Pozbyli svůj meč a svůj'fštit.:
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Ale klamal se. Byt? také církev
křesťanská jednoho ze svých íídů po
zbyla, proto přece zůstal ji ten duch,
který proud života vní udržuje a ji
vždy čerstvosti a zdraví dodává &novým
vzrůstem ohlažujc, duch to modlitby:
uctívání a vzývání Svatých, přímluva
za živei zemřelé, odpustky, poutě, mo—

%?lig/_ „št\\

mocněji proudila než v následujících
stoletích mdlých u víře. A tyto modlitby,
které o, půl noci z choru klášterního
kostela k nebi vstupovaly, chránily život
vojínů, kteří v dalekých krajích na bo
jišti bojovali nebo v bouři na moři se
smrtí zápasili. Kdýžloďstvo Filipa Augusta,
krále francouzského, na cestě do svaté
země na výšinách u Sicílie hroznou bouří

|

dlitha klášterů, zvláště modlitba tak
zvaných rozjímavých řadů.

»To bylo hlavní zásluhou klášterů
v středověku,<<praví .l. Albertus vll. knize
10 hl. svého výborného díla »Socialuí
politika církve,“ že nepřetržitými mo—
dlitbami ve spojení s cvičbou vsech
ctností tepna v církvi bez přirovnání

bylo zachváceno, povzbuzoval král plavce,
aby v namáhavé práci, lodě zachrániti,
až do půlnoci vytrvali; pak že bouře
ustane. »Nebolío půlnoci,: pravil král,
»je hodina, kdý mniši Klervošti vstávají,
aby se modlili. Tito nábožní mniši ne
zapomenou na nás; udobří Krista, po
modlí se za nás; a prosby jejich nás
z nebezpečí vysvobodh
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»Řečiště tohoto mocného veletoku,
který po století vlnám nepřetržité, účinné
a přímluvné modlitby dal proudíti, vyschlo
nyní, právem naříka šlechetný Monta—
lembert. Neboť mniši byli, abychom slov
duchaplného Dupanloupa použili, vycvi—
čeným neunavným předvojem ve svatém.
nepřetržitém boji modlitbou s božskou
všemohoucností : s Bohem bojující lsraeLa

A týž Israel zápasil nejen ve spo
jení se stavem rolníckým a vojenským
a pro tyto stavy o ochranu života a
jeho pohřeb. nýbrž i se stavem učitelským
a pro tento stav především o království
boží a jeho spravedlnost, o světlo světa,
aby všem lidem svítilo; a hojně se
sííčastnil snah tohoto stavu. 'l'ehdaž škola

a křesťanství, a také škola a život byly
od sebe nerozlučitelny. Čemu se učilo
a co se učilo, bylo křesťanské; učilo
se na základě křesťanských zásad, kře
sťanské předpisy se zachovávaly & vše
čelilo konečně k tomu, křesťanský život
podporovati a tím k životu věčnému
přiváděti. 'I'ak jak věřili, aby byli živi,
t.j. aby života věčného došli, tak chtěli
též věděti, nikoliv aby věděli, nýbrž aby
žili, t. j. dokonaleji žili, aby měli hojný
živo t. Všemožně se přičiňovali vědění
své množítí, ale nezapomínali, že zvláště
dar onoho vědění. které do nebe ma

vésti, pochází shůry, od otce světel, a
proto se modlili, aby Pan sve světlo a
pravda uděliti ráčil:

Přijď, o Duše přesvatý. ——světla

sveho bohatý —-—paprsek rač na nas
lít'. —---Rač nás, v tebe věřící & tě vroucně

prosící, dary sedmi podělit?. —-—Uděl
v ctnosti prospěchu. v smrti 'blahou
útěchu, a dej v radost“ věčnou vjítn

A tak se stalo. Opět vzešla na
obzoru církevním slavná řada světel

moudrosti a vědy, svatí učitelé. kteří
bohaté dědictví svatých otců národům
rozdělovali.

dalo opět zpět na učení o modlitbě samé.
zvláště () modlitbě přímluvne.

Modlitba přímluvna jest to, učí sv.
Anselm, prvé světlo této doby a otec
křesťanské školy a s nim láskou hořící
sv. Bernard, kterou věřící vuli Boží vstříc
přicházejí & tato vůle jest, aby všichni
lidé spasení byli. Podle milosrdenství
srdce svého chce to Bůh a působí, že
věřící chtějí, aby všichni spasení byli,
což Vlastně jeho vůlí jest, t.j. jeho na
řízením. Věřícím pak uděluje tuto vůli,
an jim lásku k Bohu a k bližním vlévá.
a touto laskon oživení konají věřící
v církvi tak příhodně modlitby za od—
štěpené a bloudící, ano i za židy a po
bany.

Anselm zanechal nam --—a to váží

více než pouhé učení celou řadu od
něho pocházejících písní a modliteb pří—
mluvných; tak mezi jinými modlitbu
k nejsvětější Trojici, v níž takto praví:

»Rač se smilovati, () Pane, nade
všemi pravověřícími, živými i zemřelými.
Rač ku pomoci příspěti dokonalým, aby
v dokonalostí vytrvali; rač se slítovati
nad dobrými i středními, aby dále po
kračovali; rač pomocí těm, kteří zle

, jednají a chybují, aby se hbitě polepši'lí..

A světlo, které jako dar;
shůry skrze modlitbu bylo uděleno, pa- 'i

Rač býti milostiv, ó Pane, i bloudícím
& odštěpeným, židům a pohanům, aby
zlé své cesty opustili a poznali tebe, ži—
vého a pravého Roba, který nebe a
země učinil a moře a vše, co v něm
jest.. Rač se slilovatí nade všemi pravo
věřicími zemřelými a pro své mito—
srdenství popřejž jim věčné blaženosti.:

V modlitbě ke Kristu za své přátely:
»Sladký a dobrotivý .Pane Ježíši

Kriste, který jsi takovou láskou projevil,
že nikdo větší nema, ano podobnou 'míti
nemůže; který jsi smrti ničeho nebyl
povinen. nicméně svou svatou duši za
své sluhy a za hříšníky obětoval, ano
za své vrahy se modlil, abys je svými
bratry a spravedlivými učinil a je s milo
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srdným svým otcem a se sebou smířil:
ty, () Pane, jenž jsi takovou lásku ke
svým nepřátelům ukazal, ty sam něinils
svým přz'itelůin lasku přikázanim . .. Ú
dobrý člověče, o dobrý Bože, () dobrý
Pane, () dobrý příteli. () ty vše dobré,
kterým ty jsi. tvůj pokornýa ponižený
služebník chce tvého přikazaní býti po
slušen, a že všechny lidi v tobě a pro
tebe miluji, ovšem ne tou měrou, jak
bych měl ajak bych chtěl, prosim všem
o tvé smilovanis

V modlitbě přede mši svatou:
»Pravem přikazuješ nám, bližního

milovati, jako—sebe samy a neprávem
nemilujeme jej tak, jak nařizuješ; nebot“ “
stejnou láskou nás všechny stvořils. a
stejnou laskou za nás všechny trpěls, a
stejnou láskou připravilš všem život
věčný. Rač, () nejdobrotivější Otče všem,
kteří pravou viru maji, pravý „a svatý
život uděliti, aby v ničem od tvých při
kazaní se neodchýlili; těm však, kteří
ještě nevěří, rač popř-ati, aby dříve než
se s tímto životem rozloučí. víru a lásku

tvého nejsv. jménu dosáhli u Osvojenon
aby čistou & neporušenou až do konce
zachovali. Za všechny živé a zemřelé
budiž oběl' tvého těla a_krve k odpuštění
břichů.c

V modlitbě přede mší šv., která dle
římského missalu sv. Anselmu se. při
pisuje:

»Prosím tebe, () Pane. rac milostivě 3
na nás shlédnouti ——na souzení a ne

bezpečí národů. na povzdechy zajatých.

na bídu sirotků, na nouzi pocestných.
na nedostatky slabých. na l.)eznadějností
nemocných, na křehkosti starců. na touhy
mládenců. na přání panen, na slzy vdov.
Neboťty, 0 Pane, nade všemi se smilovavas
a nenávidíš ničeho z toho, co jsi učinil.
PrOsíme tebe, o Pane, svatý Otce. zn
duše zemřelých pravověřicích, aby jim
toto veliké tajemství lásky bylo ku spáse,
ku zdraví, k radosti a občerstvení. () )nne.
Bože můj, dnes budiž jim velika hostina
od tebe, živého chleba, který jsi s nebe
přišel a světu život dáváš: z tvého sva
teho u požehnaného těla, totiž nepo—
skvrněuého Be 'anka který snima hříchy
světa, kterého nejsv. Panna Maria zDuchu
sv. počala a v Betlémě porodila : a z onoho
pramene lásky, který bodnutím kopí
z tvého boku vytryskl; aby tak posilnění
a nasycení, občerstvení a potěšeni, tvou
chvalu a slávu hlásali.a

A v modlitbě k Panně Marii:

.Vyslyš. o slavná Panno Marin,
vesměs všechny,.kteři tebe vzývají; všem
pí'išj')e_jku pomoci, všem pomáhej; všichni.
kteří věří. že jsi Rodička Boží. ať ve
svých sonž<mich a bídach tebe jako
pomocníci zkusí. (')bzvlaště však tva
každodenní a nepřetržitá modlitba pod
pornjž ty, jejichžto pobožnosti k tobě je
horlivějši, a kteří tebe jsou pamětlivi zde
na zemi. těch bud' pamětliva v nebesích
u svého nejšv.Syna, Pana našeho; naše
paní, naše prostřednice, odporuč nás
svému Synu, smiř nás se svým Synem,
představ nás svému Syníu J.D.

() katolickém duchu v armádě rakouské.

Vídni súčastnili se také někteří
„wm generálové naší armady. což bylo

velmi potěšitelným znamením. Avšak
mimov ně si pomyslil každý katolík:
kýž l)Y"l nižší naše vojsko mělo ducha
opravdu katolického! Kupovzbuzeni mužů,

Školu B S. P. 1889

. ' , a druhém sjezdu katolickém ve ,

a se
A podáváme nasledující zajímavé zpravy.

by za zbožnost“ a sv. viru se nestyděli,

Zbožni vojevůdcové.

Poslední léta pravě zemřelého hru—
běte Huyna. který netoliko jako vojín.
nýbrž i svou zbožnosti proslul. spadají

20
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v dobu, kdy Ustavičné boje proti ná
boženství a zvláště proti všemu kato
lickému k denním událostem náležejí.
V liberálním táboře nemůže bohužel tak :
mnohý katolík pochopiti, jak někdo ve
svém oboru vynikati a přece v srdci
vroucí zbožnost & pevnou víru chovali
může. Hrabě Huyn celým životem svým š
jasně dokázal, že víra a vědění jakož i
v pravdě křest'anský života zdárné pů
sobení ve světě docela dobře srovnati
se mohou. Náleželt' k onomu bohužel
velmi nepatrnému počtu důstojníkův
armády naší, kteří s modlitební knihou
v rukou službám Božím zbožně obrova
vali. Co u pruské,
armády zcela obyčejným jest, bylo u nás

anglické a ruské

pravým divem a vynutilo hraběti úctu ,
a vážnost? všech katolíků, kteří přece ?
vším právem věří, že nás neštěstí ve
válce jen proto pronásleduje, že vojínové
naši tak málo se modlí. Hrabě Huyn
nenáležel k takovým & může se veru
znamenitými úspěchy na poli \álečném
vykázati. Štastně si vedl u Novary. Byl
členem armády zbožného arcivévody
Albrechta, který vojsku našemu vítězství
a tím celé říši bezpečné trvání zajistil.

Velmi povšimnutí hodna, avšak od
našich ministrů vojenských ——zvláště
těch, kteří stran školské otázky na straně
liberálů stojí — až příliš málo oceňována
ta "okolnost, že vojáci,
uměli, také vítězství na bojišti dobývali.

Budiž tedy v době, kdy smrt“hraběte
Huyna každému horlivému katolíku těžce
asi na srdce dopadá, poukázáno na ony
vojevůdce „agenerály, kteří netoliko jména
šlechetných zástupců víry naší, nýbrž
také vítězův a hrdin V plné míře si za
sloužili. _ .

lak povznášející jsou slova, jimiž
veliký hrdina liří z Frundsberku (zemřel
1528) před bitvou vojíny své oslovil:
»Děti,. zvolal, »k nebi nejprve zraku
sveho pozdvihněme a pak teprv upřeme
jej na nepřítelelc a když všichni na ko
lena padli. pravil dále: »Nuže ——ve
jménu Páněla A před bitvou u Pavie
(25. února 1525) dal vojsko do kruhu.-:.
svolati a vstoupiv do prostřed, pravil:
»Milení bratří a synové! Veškeré vojsko,
Vlachové i Španělové, pěchota 1 jízda„
všichni hotovi jsou vévodství Milánského
proti Francouzům a prospěch císařův

kteří modliti se ,

hájili. A já za týmž účelem jseín'přišel.
Doufam tedy, že všichni, jak se na zbožné
vojíny sluší, pevně při mně státi budete.
Ovšem mocný nepřítel stojí proti nám,
ale zdali jste i nejslavnější vojeVůdce a
nejvycvičenější vojsko jeho již vícekrát
neporazili a zdali proto doufati nemůžeme,
_žei tentokráte Bůh milostivě k vítězství
nám dopomůže? Ruku vzhůru, kdo se
mnou tak smýšlíl — 'l'u pozdvilíli všíclmi
rukou svých a jedněmi í'ísty volali:
»S Bohem! Pane Jiří, ty jsi naším otcem,
s tebou životy své ochotně obětovali
chcemea

Jan Therclacs hrabě Tilly, známý
hrdina z války třicetileté, náležel netoliko
k nejznamenitějším, nýbrž i k nejzbož
nějším vojevůdcům své doby. Velmi po—
zoruhodno jest, že vojevůdce tento právě
od Jesuitů byl vychován a že bojovala
vítězil s toutéž zásadou, kterou Jesuitě
se řídili a kterou i on pravidlem života
svého si byl učinil: Omnia ad majorem
Dei gloriam. (Všekvětší slávě Boží.) 'l'ento
v pravdě katolický, nesobecký a v ohledu
mravním velmi přísný vojevůdce, který
v 36 bitvách slavně zvítězil, pohlédl
umíraje(1632.) na kříž poblíž smrtného
lůžka jeho umístěný se slovy: »Tobé,
Pane, jsem důvěřova, nebudu proto za
hanben na věkylx

Jiný hrdina války třicetileté, Gottfried
Jindřich hrabě Pappenheim (padl u Líčna
1632.), hrůzu působící to rámě Tillyho,
pro svou bezměrnou odvahu také »kato—
lickým Bayardem třicetileté války na
zvaný, byl víře katolické neméně nežli

císaři svému oddán. Úcta a láska k muži
tomuto nemenší zaujímala místo v srdci
každého vojína jeho než bázeň, s kterou
každý k němu se blížil. Když vojevůdce
tento na šmrt raněn z vřavy válečné byl
odnesen a zvěděl, že také protivník jeho,
Gustav Adolf, král švédský, v bitvě padl,
s radostným pohledem prý zvolal: »Bohu
díky! Mohu tedy v pokoji odejíti, jelikoz
tomuto úhlavnímu nepříteli víry katolické
přede mnou ještě umříti bylo!:

Slavný generál Jan hrabě z Aldringů
(padl u Landshutu r. 1634.,\ měl ten zbožný
obyčej, že s sebou do války růženec brával
a jej na pochodech se modlíval. Vzácnou
zajisté památku tuto po muži onom

zbožném chová rodina hrabat Podstatskýa Amalie
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Podstatský jest rozenou hrab. z Aldringů). ! dlitba jeho hromovým rachotem děl pro
Dům svůj pří dvoře ve Vídni odkázal
zbožný general sv. Otci pro papežskou
nunciaturu.

General Raimund kníže Montecucculi,
hrdina neobyčejně zbožný, dbal s velikou
zevrubností přikazaní církevních a ne
opomenul nikdy přikazaného postu eo
nejpřísněji zachovávati. Malý přestupek
v této příčině zavdal prý podnět k po- ?
řekadlu, které až dosud se udrželo. ; SYDUM

Jednoho patku dal si totiž general na '
stůl přinésti obyčejný pokrm vaječný,
když ho pojednou napadlo, kousek sla
niny dáti do něho rozpustiti & takto
pokrm postní chulnějším učiniti. 't'u však
vypukla pojednou bouře a hlasité udeření
hromu slyšeti bylo právě v tu chvíli, kdy
pokrm slanínou omaštěný byl přinášen.
Okolnost' tato připoínenula mu jeho pře
stupek proti církevnímu přikazaní, ivstal
klidně, uChopiI pokrm a vyhodil oknem.
Potom, kolísaje mezi mrzutostí, že bez
oběda zůstane, a zbožným upokojením.
že přikazaní nepřestoupil, zvolal: »Voila
bien du bruit pour une omelettetc (Ne
vídano, tolik hluku pro trochu vajecnice !)

Hrabě J. Špork, vedle Jana de Verth
nejsmělejší a nejstatnější
v císařském vojště (zemřel v Heřm. Městci
v Čechách 1679.). byl neobyčejně zbožným
a neopomenul nikdy před bitvou před
očima. vojáků svých vroucí modlitbu
k Bohu vyslali, která často do.—tidivně
s vojenskými jeho zvyky se shodovala.
Tak např. v bitvě u Sv. (tottharda (1664)
sestoupil jak obyčejně s koně, obnažil
šedivou hlavu (bylo mu (54 let) a zvolal
k nebi: »Nejmocnější (ženeralissime tam
na nebi, neehcešli nam, pravověrným
dítkam svým, dnes pomoci, nepomahej
také nevěřícím Turkům, a budeš z toho
míti radosti!:

A princ Eugen Savojsk
slávy nehynoucí, modlil se net ikéopřed
každou bitvou, netoliko v nejprudší seči,
ale i každého dne zrána. dříve než pra
cemi povolaní svého zanášeti se počal.

Vrstevník jeho, (i. Ernst z Vatgenau
(narozen ve Slezsku 1673., zemř. v Babu
1736.) byl rovněž mužem příkladně zbož
ným, který každodenně, většinou hlasitě,
půldruhě hodiny v uzavřeném pokoji se
modlil, kterýžto zbožný obyčej 'i 'v čase ;
obležení zachovával, třeba mnohdy mo

hrdina '

Vazena byla. Potom chodil v nejprudším
dešti kulovém se svým dalekohledem tak
klidně po hradbách, jakoby ani nejmenší
nebezpečí odnikud nehrozilo. Padlali koule
poblíž něho, aniž by mu byla ublížila,
pozdvihl očí k nebi a zvolal s díkem:
»Budiž Bohu dík, čest' a chválalc Velmi
se horšil, vidělli někoho úzkostlivě koulím
se vyhýbati. >Zůstaů jen klidně stati,

říkával takovému, »nemáme se
čeho bati, vždyt“ Bůh „jest naší zaštit0u.<
Ale přes to vše nebyl nikterak »po
božnůstkařem_c jak se obyčejně nyní
zbožným lidem spíla, naopak, byl spo
lečníkem nade vše milým a veselým,
& jakožto důvod, proč P. Abraham a
Santa Clara tak vítaným hostem v domě
jeho býval, nejen kněžska důstojnost,

_ nýbrž více ještě neobyčejný humor cti

velitel jízdy

hodneho Augustiniana toho uvésti dlužno.
Velký vítěz u Kolína (1757.), maršál

Leopold hrabě Daun (zemřel 1766.), byl
horlivým katolíkem, který i v nejprudší
vřavě válečné modlitbou neustále v duchu
Stvořitelem svým se ubíral. l nepřátelům
jeho v Prusku dOsVědčiti bylo, že »Daun
byl mužem nanejvýš poctivým, v povo
lani svém neunavně činným, při tom
však vroucně zbožným, ha na konci ží
vota svého takořka í'ízkostlivým v za—
chovavaní církevních předpisťm

Zbožnosf, generála (.tideona barona
Laudona rovněž jest znama, to však asi
nepovědomo, že muž tento sam »Kato
lickou knížku modlitebníx složil a jí vo
jíny své podělovati kázal (1789.).

Jak zbožným hrdinou byl arcivévoda
Karel, vítěz a Ašperů! Jest známo, že
zbožná jeho mysl, jeho pevná důvěra
v Boha neustale jej provázela, jak ve
válce tak v míru, a že hrdina tento dříve
do boje nešel, dokud nebyl mysli své
vroucí modlitbou ke Stvořiteli svému po
zdvihl. Jeho posledním přáním, s kterým se
obrátil na zpovědnika svého, bylo: »Ne—
račte mi, ctihodný otče, hodinku odchodu
mého z tohoto sveta, kterou jiní často lépe
znamenají, zatajiti. Beete mi pak zcela
bez obalu: Vzhůru, starý vojíne, připrav
se, hodina k pochodu se blíží!:

Otec Radecký naleží bez odporu
k nejzbožnějším vojevůdcům všech časů.
Před každou bitvou oslovil vojíny své
v duchu náboženství, povzbuzuje jich
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důvěře ve všemocného Boha. Velmi ! jen sem,<<odvětil suše Radecký, »růženec
rád modlíval se růženec. Jednou seděl ' tento já jsem zde zapomněl a právě ho
na lávce v zámku v Miláně, když tu &pohřešujh
pojednou objevilo se několik procházejí- ? Mohli bychom ještě mnoho slavných.
cích se vojínů. Radecký. poněvadž do- zbožných vojevůdcův uvésti, kdybychom
volil vojínům, aby zámku k procházkám ' se neobávali, že tím čtenáře své unavíme.
používali. vzdálil se, nechtěje jich vy- i Jest mnoho jiných vojevůdců cizozem—
rušovati. Za několik okamžiků se však ': ských, kteří zbožnosti svou prosluli —
vrátil k místu, na němž byl dříve od- na prvním místě ovšem stojí známý král
počíval a pozoroval že vojáci nějaký Jan III. Sobieski ——akteří, podobně jako
předmět se smíchem sobě ukazujíce po- naší zbožní hrdinové. důkaz podávají, ze
tupné poznámky pronášejí. ——»Čemu pak ten, kdo všeobecně »veleduchema jmín
se smějete souduuhovéfh otázal se po- býva. vymykali se z mezí všeho ná
zdravujících jej vojáků. — »Otče,c byla boženství. vpravdě »maličkým vojáěkema
odpověď, »nalezli jsme na této lávce %býti může. kdežto oni, kteří vědomi si
růženec. Rádi bychom vidělivojína, kteíý byti, že mocný Bůh nad nimi vladne.
se růženec modlívá. . ——»O pak jej dejte stali se velikými vojevůdci. Vild.

Třetí řád premonstrátský.
(Čáaťdatší.)Zavedení jeho na. Moravě

? éž Bůh všemohoucí ííditi ráčí srdce a myslí našich českých otců premon
(rastrátskýcb aby znovuzřízením tohoto naseho řádu výpomOcnébo (třetího

řádu sv. Norberta) uvedli novou sílu bojovní na vinici Páně v našich
vlastech českomoravskýchla Takto končila pivní zptáva o třetím řádě premon—
strátském. před 4 lety podaná veřejnosti naší v těchto právě listech.

Slova tato zůstala zbožným přáním po krátký jenom řas; nebot“ když
z jara r. 1887. začaly se konati první přípravy k oslavě kněžských druhotin'sv.
Otce našeho Lva XIII. a když jeden z vrchních pastýřů našich povzbuzoval věřící

své, aby použili vhodné příležitosti této k zakládání spolků církevních: vznikla .
v řádě našem 'ta myšlenka, že nejvhodnějším způsobem k trvalé oslavě tohoto
dne papežského se strany naší bude: zavésti zde třetí řád sv. Norberta. Nebol'_
sv. Otec nynější slavně &důrazně doporučil třetí řády veškerému světu katolickému,
ano i sám jest předním terciářem. Že pak tento třetí řád měl býti nově uveden
do zemí našich, to zajisté nikomu nebude se zdáli nevhodným, když připomeneme,
kterak řad premonstrátský vůbec veliké oblibě se těší ve vlastech našich a jest
zde nejčetněji zastoupen; kterak dále třetí řád sv. Norberta zvláště získal si lásku
věřících a zachoVal si ji až po naše dny. jakož jsme pravili o zemi belgické;
kterak podle známých slov velikého myslitele záleží krása církve katolické právě
v rozmanitosti všelikých zřízení jejích; kterak nepřiměřené bylo by žadati, aby
synové sv. Norberta nevšímajíce sobě díla sv. zakladatele svého jinam obraceli
zřetel svůj a zanedbávali utěšenou ratolest“ řehole své (kdežto přece prava čest?
řeholníka záleží v tom, aby svému řádu věnoval veškeré síly své, o jeho rozkvět

“se přičinil, pro jeho slávu byl nadšen); a posléze: tento třetí řád výhody zcela
zvláštní poskytuje členům svým a může je velice podporovali v upřímně snaze
po dokonalosti křesťanské. Z těchto tedy důvodů pomýšleno zříditi třetí-řad
premonstrátský v krajích našich; a kde se to mělo státi?
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Pro krásný obraz třeba te'ž krásného rámce: pro zavedení ušlechtilého
díla svato-Norbertskeho zvoleno též.místo vznešené, totiž slavné místo poutní Svatá
Hora l'raemonstrát čili sv. Kopeček u Olomouce, vzácný to skvost a chlouba
veškerého vůkoli svého a perla mezi krásnými kostely marianskými.

Zde pod záštitou mocné Královny nebes mělo býti zaštípeno dílo svatého
Norberta, něžného ctitele Rodičky Boží, dílo, jež pěstovati a zvelebovati uctu
nejblahosl. Marie Panny má za svůj přední ůčcl. Nejd. p. generální opat veškerého
řadu premonstrátského dal milostivě dovolení k vykonání příprav potřebných za
touto příčinou již dno ll. listopadu 1887. Ježto však se očekávalo, že bude možno
již r. 1888. slaviti generální kapitolu řádovou, jižto věci tak důležité, jako jest
zvelebení třetího řádu, bývají předkládány ku projednání: protož bylo samo zavedení
třetího řádu sv. Norberta ještě na čas poodloženo přípisem Jeho Milosti opatskě
že dne 24. ledna 1888. Když však během léta nesplnilo se zmíněné očekávání:
dal nejd. p. generál dne 21. listopadu 1888. dovolení své, aby s jeho vědomím
přikročilo se k založení třetího řádu našeho. což sei také stalo: na samém
sklonku jubilejního roku papežského, jehož trvalou památkou ma dílo to býti, dne
23. prosince r. 1888. byly přijaty prvé osoby žádající za při—vtěleník třetímu
řádu premonstrátskému.

Když pak počet žadatelů vždy více vzrůstal, doplnil a rozšířil nejd. p.
generál moc propůjčenou zástupci svému ve správě třetího řádu; upravil také
trvale poměry tohoto zřízení na Sv. Hoře naši a vydal za tou příčinou následující
listinu :

Veled. panu proboštovi na Sv. Kopečku!

S upřímnou radostí přijali jsme zprávu, že ve farnosti Vaší některé osoby
zbožné chovaji zvláštní uctu ke sv. zakladateli našemu Norbertu a že Sobě od
Vaší Důstojnosti snažně žadají té milosti, aby přijaty byly do třetího řádu premon
strátského.

.ležto pak nejpřednější péčí naší jest, aby jasný řád náš horlivým konáním
těch ctností, jimiž nad jiné vynikl sv. Norbert, blahodárně vzkvétal a vzmáhal se
mezi Věí-ícími (jakož podle bezpečných zpráv skutečně se děje za doby naší
v některých krajinách Francie a Nizozemí následkem zvláštního zbožného úsilí
několika řeholních bratří našich): protož ochotně a radostně jsme se naklonilí
k žádosti Vaší, jež nám byla v této příčině podána.

Zejména tedy udělujeme Vaši Důstojnosti moc: oblékati muže i ženy ve
světě žijící a v pravdě zbožné v bílé škapulíře, před tím posvěcené, a přijímali
je takto do řečeného třetího řádu zvláštním obřadem, kterýž jest předepsán v knize:
»Obraz a pravý pojem starobylého třetího řádu sv. Norbertaa vyd. v Řezně 1754.
4 až by v této věci generální ka'pitola řádová jinak ustanovila.

A tuto moc propůjčujeme Vaší Důstojnosti též is právem ustanovili sobě
zástupce; zároveň pak ukládáme Vám, abyste s povinnou úctou podal o tomto
dovolení zpravu nejd. knížecí arcibiskupské konsistoři v Olomouci. '

Posléze projevujemc nejsrdečnější přání. aby snahy Valše šťastně se dařily

a přispěly k duchovnímu blahu věřících i ke cti posv. řádu premonstrátského.
Dáno v Praze na Strahově dne 19. března 1889.

>!-Síyismund,
opat generální.
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Když pak zmíněna tuto zprava podána byla, jakož v připise ustanoveno,
k nejd. kn.-arcil). konsistoři, dala tato zkoumati pravidla třetího řadu, jakož iohě
listiny papežské (z r. 1751. a 1884.), načež .lelio Eminencí nejd. p. kardinál arci
biskup Bedřich prohlásil dne 25. května 1889. pod čís. ord. 559, že svoluje, aby'.
třetí řad sv. Norberta církevně zřízený trval na Svatém Kopečku: taktéž projevuje
ochotu, že svolení to bude ještě rozšířeno, jestliže se okažc toho potřeba. Toto
milostivé rozhodnutí bylo pak listem konsistorním, daným dne 29. „května t. r.,
oznámeno duchovní správě na Sv. Kopečku.

rl'akto tedy provedeno jest zíiplna církevní zařízení třetího řádu sv. Norberta
na Sv. Hoře, Praemonstratu.

&

Zprávy z misií katolických.
Oceania.Apoštolské vikařství

na ostrovech sandwichských.
Na ostrově Molokai v Kalavao zemřel

15. dubna P. Damian Deveuster, apoštol
malomocných, jakožto obět' svého povo—
laní. Josef Deveuster narodil se 3. ledna

1840. v 'l'remelou, malé dědince v Belgii.
Křesťanští jeho rodiče vedli ho od útlého
mladí ku konaní skutků dobrých a
ctnostných. Kazani misionářů, jež slyšel
ve svém rodišti, utvrdilo v něm úmysl,
nasledovati staršího svého bratra a vstou

piti do kongregace Božského Srdce. Tak
vstoupil dne 2. února 1859. do noviciátu
a složil dne 8. října 1861. sliby; klášterní
jméno jeho jest Damian. Ukončiv studia .
byl poslán místo nemocného bratra na
daleké ostrovy sandwichské v Tichém
moři.

7. Brém vyjel 29. října 1863. a 19.
března 1864. přibyl do Honolulu, kdež
byl 21. května od msgr. Maigretsa vy—
svěcen na kněze. Působil jakožto mi
sionář na rozličných místech v Puně
Kohalc a Kamakue, až ho Bůh na vlastní
jeho působiště povolal; 16. května 1873.
doprovázel msgr. Maigretsa na ostrov
Molokai k malomocným. Nejvýš smutný
stav a uplna opustěnost' těchto ubožáků
hluboce dojala srdce jeho, láskou nad—
přirozenou oplývající, tak že se rozhodl,
život svůj pro ubohé nemocné obětovati.

Prosba jeho byla mu vyplněna a on se
odebral na začátku června 1873. na

Molokai, jsa 33 let star. Nikdy později ne
litoval P. Damian svého rozhodného kroku.

žil uprostřed malomocných, jakoby byl
od prvního dne nemocí nakažen; stavěl
jim kaple, školy, obydlí, vymýval & za
vazoval jejich raný, těšil je v životéi
při smrti, vykopával hroby a pochovával
mrtvé. Před šesti lety byl, jak se dalo
předvídati, i on malomocenstvím stižen,
nepřestal však své nemocné bratry těšiti
a 0 ně se stal-ati, až ho konečně Bůh

povolal do věčných stanův, aby odměnu
obdržel z ruky .leho.

() posledních trapných dnech P.
; Deveustera píše společníkjeho P. Vendelín
i Mollers:

»V sobotu 23. března P. Damian

ještě chodil, od 28. “nemohl však již
světnici opustiti. Téhož dne spořádal
své účty a podepsav je pravil mi: »Jak
jsem šťasten, že jsem vše odevzdal do
rukou nejdůst. p. biskupalc V sobotu
30. března připravoval se na svou smrt'.
Vykonal generální zpověď, načež jsme
oba své sliby obnovili; celý den byl
vesel. »Vizte mé oči,a pravil, »tak často
jsem viděl malomocně umírati, tak že se
nemýlím mluvě o brzké smrti. Rad bych
ještě viděl našeho p. biskupa, avšak Bůh
mne vola, abych s ním slavil velikonoce.



3,1_L_

Buď za to Bohu díklc

obdržel od P. Conrardyho poslední po
mazání. »Jak laskav jest Bůh,< pravil,
»jenž mne tak dlouho na živu zachoval,
aby dva kněží v poslední hodince při Í
mě stali. A pak vím, že se již nalezají
milosrdné sestry v ústavu malomocnýoh;
ustav tento jest již zabezpečen a proto
není mne tu již třeba, brzy půjdu do nebe.“
»Až budete v nebi,.: odvětil jsem mu.
»nezapomeňte na ty, jež jste zanechal
na zemix »Nikoliv, jestliže u Boha něco
vymohu, budu prosili za všechny, již
patří k ústavu malomocnýchc'

Následující dny bylo mu trochu lépe
a my jsme doufali, že ještě delší dobu
na živu zůstane; milosrdné sestry, za
něž se tak často modlil, často ho na
vštěvovaly. Čemu jsem se při něm nej
více divil, byla jeho trpělivosti. Jako
nejchudší a nejnepatrnější- malomocný
ležel na zemi na slamníku a dlouho

trvalo, než jsme ho' přemluvili, aby si
lehl na lůžko. On, jenž tolik peněz do—
stával pro malomocné, o sebe tak málo
se staral, že neměl potřebného pradla,
aby se mohl častěji převléci.

V sobotu 13. dubna stav jeho se
velmi zhoršil; po půlnoci přijal napo

sledy Tělo Páně; chvíleíhi ležel úplně
bez vědomí. Když jsem ho navštívil,
poznal mne, mluvil se mnou a rozloučili
jsme se, nebot“ jsem musel druhý den ;

14. v Kalaupapé sloužit, mši sy.: na—
vrativ se nalezl jsem P. Damiana ještě
při vědomí, ačkoliv mluviti již nemohl—

V pondělí 15. dubna poslal mi P. Con—
rardy lístek, že se blíží okamžik smrti
Spěchám k němu, na cestě všakjiž mne
potkal posel se zprávou, že P. Damiana
není již mezi živými. Umřel jakožto
dobrý pastýř za své ovce. Všechny stopy
málomocenství na obličeji se ztratily,
též i rány otevřené vyschly. Asi o ll.
hodině zanesli jsme mrtvolu spolubratra _
do kostela, kdež zůstala až do 8 hodin

Druhého dubna * rano; málomocní se ustavičně modlili
za dobrého svého otce. V pondělí odpol.
okrášlily milosrdné sestry jeho rakev;
vnitřek byl vyložen bílým hedvábím,
zevnějšek obložen černým suknem, na
němž byl vyšít bílý kříž. Druhého dne

i sloužil jsem za zemřelého spolubratra
mši sv., načež se ubíral průvod na hřbitov.
Napřed šli hned za křížem hudebníci,
pak milosrdné sestry se ženami a dívkami,
8 bíle oděných málomoených neslo rakev,
za níž následovali kněz s ministranty,
P. Conrardy, a konečně bratří 5 hochy a
muži.

P. Damian Deveuster započal svůj
život na Molokai v největší chudobě;
první noci spával pod stromem, kdež
též dle svého přání byl pochovan. Tam
odpočívá apoštol málomocných očekávaje
slavné z mrtvých vstání. Několik dní
později sloužil apoštolský vikář ostrovů
sandwichskýeh msgr. Heřman Kokemanns
v Honolulu za zemřelého slavné requiem.

.lakých zásluh si dobyl zvěčnělý P.
Damian, uznávají i nepřátelé církve katol.,
zvláště protestanté. Tak píše lutheranský
časopis:

»Hrdina křesťanský stal se nedávno
obětí svého povolaní; 10. dubna zemřel
v Kalava'u římsko—katolický misionář P.
Damian v 48. roce věku svého. Bodem

byl Belgičan z bohaté a vážené rodiny.
Následovav staršího bratra vstoupil v 19.
roku do semináře misionářského. Bratr

jeho měl se odebrati na ostrovy »Tichého
moře,“ byl však zachvácen horečkou.
Mladší Damian prosil představené, aby'
mohl býti na jeho místo dosazen a ačkoliv .
ještě studia theologická neukončil, přece
přání jeho se vyplnilo._ Deset let pracoval
na ostrovech neliše se v ničem od svých
spolubratrů. Pak ale uslyšev o nešťastných
malomocných na ostrově Molokai ne
přestal představené prosit-i, až mu dovolili
k ubohým nemocným se odebrati.- Deset

| let žil mezi málomoenými, aniž by byl
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nemoci nakažen. Konečně i_iej zachvátila
osudná 'ána, on však celých šest let
snášel s trpělivostí nezhojitelnou nemoc
a nedal se ve své činnosti rušili; staral
se totiž o tělesné i duševní blaho málo

mocných. Vystavěl dva kostely v Kalanao
a Kálaupapě a přesvědčil málomoene,
že nejsou docela opuštění ani od lidí, tím
méně od Boha. Nyní se nalezá na Molokai
již několik kněží a též i3 milosrdné
sestry. P. Damianovi náleží zásluha, že
první pomyslel, jak by stav ubohých
nemocných zlepšil.

Jakkoliv jsme 'víry rozdílně a cokoliv
si myslíme o propagandě římsko-katolické
na ostrovech sandwichských, musíme přece '

uznali a obdivovali projev křest'anskě
lasky, jež za své bližní trpící život svůj
obětuje; ano ani v naší době nescházejí
hrdinove a muceníci.c Největšího uznaní
dostalo se P. Damianovi v Anglii jak u
katolíků tak iu protestantův. Angličané
chtějí muz vděčnosti postaviti pomník;
výbor k tomu účelu již sestaven a před—
sedá mu princ \valesský. Pomník ten
by měl pozůstávati v nějakém ústavu
dobročinném, jejž by na památku zvěč
nělěho P. Damiana Devonstera národ

anglický vystavěl. Ve výboru jsou za—
stoupena všechna vyznání, kardinál
Manning, anglikánský arcibiskup; Canter
bury, Gladstone, Morley a l-lartington.

„ Kat. misie. “

Různé zprávy & drobnosti.
Statistika misii cirkve katolické za

rok I888. Prepaganda de Fide vydala
právě svou výroční zprávu za r. 1888..
v níž obsaženy jsou velmi důležité zprávy
o rozšíření víry v celém světě. V tomto
roce zřídila propaganda apošt. vikariát
v zemi Kongo, diecési Sv. Pavla v Americe
povýšila na metropoli a apošt. vikariáty
Dakotu a Minnesotu přeměnila v sutl'ra—
gánní diecése. Misie vikariátu v .lamaice
v Americe byly rozděleny a zřízena prae
fektura Honduras. Hobart 'l'own v Australii

stal se metropolí,
v Mallacce v Indii povýšen na biskupství,
v Číně byla založena misie .lali, v Albanii

kolej v Římě se 24 alumny; americká
kolej se 70 alumny; nově zřízená ka
nadská kolej s 13 alumny; seminář pro
africké misie v Lyoně s 65 alumny;
milánský seminář pro misie s 15 alumny;

, seminář de Missions Etrangeres v Paříži

apoštolský vikariát

znova zřízeno opatství sv. Alexandra a :
přidělena mu část“ diecése Alessio. dále
byl apoštolský vikariát Melanesie a Mikro- '
nesie v Oceánii rozdělen na dva vika

riaty.
Koleje pro misie pod propagandou

stojící jsou: Kolej de propaganda Fide
v Římě se 136 alumny; kolej sv. Petra ;
a Pavla pro misie v Říměs 13 alumny;
kolej Angličanů v Rímě s 19 alumny;
irská kolej v Rímě se 30 alumny; skotská

s 237 alumny; seminář pro misie
v Nigritii ve Veroně s 10 alumny; pa
pežská kolej v Albanii s 27 alumny;
americka kolej v Loessenus s 53 alumny:

? anglická kolej v Lissabonu s 41 alumny;
anglická kolej ve Valladolidu s 32 alumny ;
kolej Briguole Salt—.v Janově s 21 alumny;
irská kolej v Paříži se 100 alumny; gene
ralni kolej pařížské společnosti v Pulo
Pinanzs99 alumny; čínská kolej vNea—
poli s 8 alumny; školská kolej ve
Valladolidu s 23 alumny; sv.-Josefský
seminář v Mill Hillu u Londýna s 54
alumny; Steylský seminář v Nizozemí
s 262 alumny. Mimo to jsou ještě ně—
které řádové semináře pro misie: Fran
tiškánů, Kapucínův, Augustinianův a též
dvě koleje pro východní ritus. Řecko
ruthenská kolej v Římě s 23 alumny;
armenská kolej v Římě s 21 alumny.



'l'až výroční zpráva obsahuje ob
šírnou statistiku všech misijních zemí
pod l'ropagandou stojících, 7, níž vyji
mame:

]; Evropa.
Anglie: 1 arcidiecesc. 14. (liecesí,

25,330899 obyvatelů, 1353455 kalol,
2340 kněží, 1261 kostelů.

Skotsko: 2 arcidiocese, -1.diec.,
3,608.803 obyvatelů, 338.643 katolíků,
329 kněží, 295 kostelů.

Irsko: 2 arcidiecése, 23 diecesí,
asi5millionů obyvatelů, 3,792357 katol.,
3254 kněží, 2547 kostelů.

Norvežsko: 1 apoštolská prae
1'ektura, 1840 katolíků, 17 kněží, 12
kostelů.

Švédsko: 1 apoštolský vikariát,
1100 katolíků, 9 kněží, 8 kostelů.

D a n s k o : 1 apoštolská praefektnra,
3700 katolíků, 37 kněží. 22 kostelů.

Německo: Misie od propagandy
zavisící jsou y Anhaltě, v Šlesviku

Holštýně, v Sasku, v Lužici a v části
severního Německa: 3 apek. vikariáty.
2 praefektury, 40247563 obyvatelů,
131.894 katolíků, 134 kněží, 96 kostelů.
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17. Asie:

Asijske Turecko: 2 arcidiecese,
babylonska s 3 praet'ekturami, 1 patri—
archát, 1 apoštolský vikariát, 6,798000
obyvatelů, 135.550“ katolíků (vyjimaje
lu katolíky, kteří nejsou latinského ritu),
asi, 514 kněží & řeholníků rozličných
obřadů, 171 kOstelů.

Persie: 1latinslt'adiecěse,5,000000
obyvatelů, 150 katolíků latinského ritu.
11 kněží.

Ara b ie: vikariát Aden, 10,000000
obyvatelů, 1100 katolíků, 11 kněží, 5
kostelů.

ln(lie: 7 arcidieeěsí, 15 diecěsí,
1 apošt. praefektura, 326,946.460 oby
vatelů, 976.943 katolíků, 1022 kněží a
misionářů, 2765 kostelů. Z toho jest vy—

' ňata diecése (šoa s 3 snít'ragany pod

Nizozemí a Lucemburg: 1!
arcidiecese, 5 diecésí, 4,351 .615 obyvatelů.
1,711.883 katolíků, 3334 kněží,
l'ar.
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obyvatelů, 12.291 katolíků, 83 kněží.
69 kostelů.

Švýcary: 2 praefektnry, 15.000Ě

Balkánský poloostrov: 5arci-f
diecesí. 9 díecěs, 1 patriarchalní vikariát.
] apošt. vikariát, 15,365.707 obyvatelů,
545.769 katolíků, 624 kněží, 611 kostelů.

Řecko: 3 arcidiecése. 5 dieces-í,
1683.400 obyvatelů,
102 kněží, 110 kostelů.

Gibraltar: 1 apoštolskývikariát,
25 700 obyvatelů, 15.300 katolíků. 12
kněží, 7 kostelů.

Kandie: 1 díece'se, 360.000 oby
vatelů, 600 katolíků, 5 kněží. 5 kostelů.

36.000 katolíků,

protektoratem Portugalů s 350 katolíky.
inde-Čína:.l diec.,13 vikariátů,

47.930000 obyvatelů, 535.839 katolíků,
621 kněží a misionářů, 1594 kostelů.

Malesie: 1 apošt. praefektura, 1
apošt. vikariat, 26,216.000 obyvatelů,
46.651 katolíků, 46 kněží.

Čí na: 34 apošt. vikariátů, 2 prae—
fektury, 1 misie, 436,000.000 obyvatelů,
544.370 katolíků. 952 kněží a misionářů.
3075 kostelů.

Korea a Japan: 4 apoštolské
vikariaty, 46,570000 obywitelů, 39.296
katolíků. 88 kněží a misionářů, 114 ko
stelů.

Ill. Afrika:
1 arcidieeése. '1. diecése, 16 prae

fektur. 21 apošt. vikariátů, 362.141 kato
líků, 704 kněží a misionářů (vyjímaje
z toho diecese, které nejsou pod pro
pagandou).

IV. Amerika:
Hrit. severní Amerika: 6 arci

biskupství. 17 dieeěsí, 3 praefektury,
3 apošt. vikariáty, 4,324.81O obyvatelů,
2,027.881 katolíků, 3352 kněží, 2067
kostelů.
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Spojené státy: 12arcíbiskupství,
61 biskupství, 7 jjn'ael'ektur, 6 apošt.
vikariátů,50,500000obyvatelů,7,716.168
katolíků,-7644 kněží, 8595 kostelů.

Antílly a Guyana: 1 arcibiskup—
ství, 3 diecése, 2 prael'ektury, 3 apošt.
vikariáty, 1,366800 obyvatelů, 340.157
katolíků, 188 kněží, 2533 kostelů.

Patagonie: 1 apošt. vikariát, 1
prael'ektura, 56.800 obyvatelů, 28.000
katolíků, “32 kněží.

V. Oceania.

Australie: 4 arcibiskupství, 14
biskupství, 3 vikariáty, 1 opatství,
2,400000 obyvatelů, 603.560 katolíků,
261 kněží, 641 kostelů.

Oceánské ostrovy: l arcibiskupství,
3 biskupství, 8 vikariátů, 1,092620
obyvatelů, 171.562 katolíků, 261 kněží,
641 kostelů.

'l'ento přehled kostelův amísíí, pod

Marii, shromáždili jsme se téhož dne 0
7. hodině ráno v našem chrámu Páně,
kdež nám nás vld. p. děkan sloužil mši
svatou. Obdrževše požehnání s velebnou
Svátostí, ubírali jsme se ve hroznem
lijáku na nádraží, abychom v určitou
hodinu dorazili ke vlaku, který měl splníti
tužbu srdce našeho. Vykázavše se jízd
ními lístky, ujížděli jsme k Bystřici pod
Hostýnem. Když jsme se blížili k Val.
Meziříčí, tu k radosti všech vyjasnila se
dosud zamračená obloha a teplé sluneční
paprsky ozařovaly zmoklé květy na nivách
moravských a snad ——i srdce kajícího
poutníka. Po 11. hod. k poledni dospěli

í jsme cíle své cesty. Bystřický p. farář

vedením propagandy stojící, ukazuje nam,
jak velice 'důležité by bylo, kdyby tato
kongregace volně a bez míchání se vlády .
italské peníze své spravovatí mohla. Avšak
od oloupení jmění propagandy byly to
z většiny dobrovolné dary, které tyto
misie vydržovaly, z nichž velikou část
daroval sv. Otec Lev Xlll. „BlahověsL“

Z Místku na Moravě. (O slavně
vykonané pouti na sv. Hostýn)
Jako loni, tak též i letos dne 3. srpna
vypraven byl od nás zvláštní poutnický
vlak. Ačkoli bylo před tím velmi ne
příznivé počasí, přece nade vše očeká—
vání sešlo se 560 účastníků. Zbožní

poutníci láskou a úctou naplneni nedali

přišel nás uvítati a za hlaholu zvonů
dovedl nás do chrámu Páně před milostný
obraz Panny Marie, ku kterému se naší
předkové ve hrozné tísni utíkali, když
obklíčeni byli krutými Tatary. Vykonavše
zbožné modlitby společné, rozešli jsme
se poobědvat, nebot“ o 2. hod. měli jsme
jíti nahoru. Sv. Hostýn jest jako podivné
kouzlo, které srdce Moravanů k sobě
táhne, a tak i nás to po té obtížné cestě
pobádalo & bylo viděti, že lid z lásky
k'Bodičce Boží rád nehody snáší; nebot“

Í bylo slyšetí, jak mnozi říkali: »Čím více

se odvrátiti žádnou nepohodou, aby ne—.
putovali na sv. Hostýn, který jest světo
slavným pomníkem naší míle vlasti, kdež
Bůh na přímluvu Matky Boží, která »tamo
divy tvořím našim předkům, kteří spojeni
s Čechy udatně bojovali proti ukrutným
Tatarům, dal dobyti slavného vítězství.
Odhodlání jsouce jakékoliv obtíže snášeti
v duchu kajicnosti a _zlásky k Panně

trpíme, tím větší budeme míti zásluhu.:
Radost naše neměla mezi, když jsme do
spěli na vrch chlumu, byvše opět uvítani
jedním ze ctihodných Otců z 'I'ov. Ježíšova
a uvedení do Mariánského chrámu. O

krásném chrámě a o bohatém vyzdobení
jeho bylo již dosti vtomto časopisu po
jednáno; chci se aspoň zmíniti o napisu,
který pod římsami okolo kostelní lodě

; 'se táhne &každému do chrámu vstupují
címu do očí bije. Nápis jest velkými

Í zlatými literami malován a zní takto:
»Zdravas vítězná ochrano Mo
ravy! Zůstaň Matkou lidu svémulx

O drazí ctitelově Božského Srdce

Páně,“ vším právem mame nyní příčinu
volati takto k Matičce Hostýnské, kdežto
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jiní nepřátele než Tataři zahubně ve
vlastech našich působí, kteří zlým pří

!

kladem, slovem a zhoubnými spisy vše- :
možně se přičiňují, aby lidu nejdražší
poklad sv. víry vyrvali a jej pod jařmo
nevěrectvi a náboženské netečnosti při—
vedli. O zajisté máme příčinu volati, jak
ten nápis povídá: »Zůslaň Matkou lidu
svémulc

Na ten den připutovali také jiné
průvody na sv. Hostýn; přišli jako my
se svými duchovními spravci, což nám
dělalo radost“, že bude *více mší sv.; ale
také byl mnohem větší nátlak u sv. zpo
4rědi. Horliví zpovědníci dlouho, dlouho

do nocí s neúmornou pílí konali svůj
těžký úřad.

Vykonavše své pobožnosti a očistivše
svědomí své od hříchů, poohlédli jsme se
po nějakém noclehu a nalezli jsme hned
ne právě pohodlný, přece, jak ví sv.
apoštol, že láska přemáhá všecko, spoko—
jili jsme se i s malem; někteří se vy
spali na cementové podlaze v podsíňkách,
jiní opět v hospodě a jiní neunavně
celou noc probděli v kostele na modlení
a zpěvu; ale to vše nám nic neuškodilo.
Časně rano slouženy mše sv. a poda
váno 'I'ělo Páně až do 8. hod., načež
bylo kazaní. Druhé kázani bylo o 10. hod.
a po něm velká mše sv., kterou sloužil

náš zasloužilý p. kaplan P. F'r. Gogela a
náš p. ředitel kůru Fr. Kolařík s pěveckým
spolkem provedl při ní krásné &důstojné

církevní zpěvy. Když nastala doba sv.
pozdviliovaní a hudba umlkla. všichni
přítomní padli na kolena vc svatém za
nícení a když hlas zvonku u oltáře zvě
stovat, že čistý a nevinný Beránek Boží
sestoupil na oltář, tu tisíce přítomných
jako jedněmi i'istyoslavovali milosrdenství
a dobrotu Božía vysýlali před trůn svrcho
vaného Slitovníka- lkajícími vzdeehy své
zvláštní prosby.

Po vykonané pobožnosti ubírali jsme
se s bolestným srdcem, že již musíme
se loučití s tou světoznámou chloubou

naší vlasti, kde předkové naši hrdinskou
krev svou vycedili za sv. víru; avšak
důvěra, že Bůh na přímluvu Matk, Boží
neoslyší prosby naše, dodávala“ nám
zmužilosti & mys plesáním & zmužilostí
sestupovali jsme se sv. hory. Oběerstvivše
se a naplnivše banky své posvátnou vodou
ze zázračné studánky, spěchali jsme do
Bystřice poobědvati a nakoupiti něco pro
své domácí na památku. Po 2. hod. odpol.
za hlaholu zvonův ubírali jsme se ve
vzorném pořádku k nádraží a rychlý
vlak ujížděl s námi zpáteční cestou,

sejíti se svými domácími, bychom jim
s pohnutým srdcem vypravovali o slavnosti
a radosti, které jsme zažili na sv. Hostýně.

Kéž by úcta a láska ku sv. Hostýn'u
vždy víc a více mezi křesťany, zvláště
Moravany se rozšiřovala!

J. T. z Místku.

Aphorismy z denníku P. Bedřicha Rinna, T. J.
(Část další.) '

o smrti. 0 svatá chudobo!blaho- :
slavené zřeknutí se všech tvorů!_Blažen, .
komu Bůh síly dopřává, by dobrovolně
opustil, co jednou opustit bude museti.

To jest největší bolest.“ smrti, když“ a
srdce teprve v poslední chvíli ode všech
tvorů násilně odtrženo býti musí. — Ne
poutej tedy srdce své na nějakého tvora.

»Dělejte sobě měšce, kteříž neveteřejí ;
nehynoucí poklad v nebesích; kdežto se
zloděj nepřibližuje, ani mol kazí.: (Luk.
32, BB.) '

0 svatá, moudrá přičinlivosti těch,
kteří pro hodinu smrti shromažďují!

Den smrti jest neznám, abys po
všechny dny bedliv byl.
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»Hroznět'jest upadnouti v ruce Boha i
t

Živěh<).<<(Žid. 10. Bl.) Síniluj se, () dobrý »
Ježíši, smiluj se nad loučící se duší
mou, kterou jsi drahou krví svou vy
koupiti ráčil. ttci, až umírati budu, Otci
svemu: »Otče, odpusť mu!“ Rei Matce
sve: »lllě, Syn 'l“\'ůj!a Bei duši me:
»Jcštč dnes budeš se mnou v rájih

Dej mijedno potřebně: dobrou smrtí,
a odpočinutí věčně. Amen.

Jediny osten, jímž smrt"bodati miiže,
jest hřích; ziomíšli osten tento, dokud
žiješ, 'nemá smrt, čím by tě hodala.

() lšože, přál bych si zemříti. prost
jsa tvorů. kteří srdce mě k tve' urážce ,
poutají! Ejhle, zříkám se jich už nyní! ?
Přál bych si zemřítí lítostí & hlubokou
ošklivostí nade hříchy svymi. Ejhle, lituju
jich a ošklivím si je už nyní, a chci
denně lítostí vzbuzovati. Přál bych si
zemříti upřímně se vyzpovídav. Ejhle,
činím předsevzetí, od nynějška tak se
zpovídati, jakoby to bylo naposled. Přál
bych si zemříti, kde a jak se tobě líbí,

Š zapíráním,

častou lítostí! 2. Prchej věrně před
příležitostí těžkého hříchu! 3 Pečuj
denně, bys i všedních hříchu se vyva
roval, a vnuknutí Božích poslouchal!
4. Každý večer smrt? si připomeň! 5.
Den ze dne modlí se za pomoc H'oží,
odporoučej se v přímluvu sv. patronů,
abys šťastnou měl hodinku smrti! 6.
V témž íunyslu konej skutky milosrden-
ství, navštěvuj nemocné, pomáhej umíra
jícím, modlí se za rluše v očistci! 7.
Častěji vzbuzuj víru, naději, lásku, lítost!
8. Buď trpěliv, cítíšli se opuštěným. 9.
Rozjímej často utrpení )ána Krista,
vzdychej k Matce Sedmibolestné! i().
Vytrhni ze srdce nezřízenou lásku ke
tvorům! 11. Vítěziž nad sebou sebe

nad ďáblem silnou Věrou,
ustavičnou modlitbou! 12. Touží po vlasti

? nebeské, přej si, byti rozloučeno a pře

jenom když v tobě, () Ježíši, zemru, abych i
skrze tebe z mrtvých vstal, s tebou žil
a spojen byl na věky! Amen.

Měj připraveny olej v lampě své!
llle, ženich přichází!

Příprava k dobré smrti. t.

; avšak smrti nevydal mne . ..

Spořadej minulost.“ upřímnou zpovědi,!

bývati s Kristem!
»Jestli ltůh s námi, kdo proti nám ?<<

(Řím. 8, 31.)
»Bycbl' pak chodil uprostřed stínu

smrti, nebudu se báti zlého: nebo Ty
se mnou jsi, Hospodinea (Ž. 22, 4.)

»Trestaje potrestal mne Hospodin:
Neumrut',

ale živ budu: a vypravovati budu skutky
Hospodin()vy.c (/. 117. 18, 1.7.) Amen.
Deo gratias! Hobu díky!

Milodary Božského Srdce Páně.
Z Čech. Veliký měl jsem strach před ! divotvorce, mého stařičkeho otce z těžké

zkouškami na konci tohoto roku, ano
někdy myslil jsem, že nejsem ani s to.
bych překonal všechnu tu práci. Po
vzbuzen četnými příklady, jake ve »Škole
R. S. lic jsem četl, obrátil jsem se v m0
dlitbě k Božskemu Srdci Ježíše Krista o
pomoc s úmyslem, že uveřejním šťastný
vysledek. A hle, dvakráte po devět dní
modlil jsem se k Božskému Srdci Ježíše
Krista, a výsledek zkoušky byl lepší než
jsem se nadál. Činím tedy tímto zadost"
slibu svému k povzbuzení všech křest.
jinochův, aby práci svou vždy s mo
dlitbou, zvláště k Božskému Srdci Páně,
spojovali, tak práci svou posvěcovali a !
šťastného konce dosáhli. V.S.

Z Vídně. Vroueí díky vzdávám Bohu,
že na přímluvu sv. Antonia, velikého

a povážlivě nemoci během devítideníg
pobožnosti milostivě uzdravil. T. B.

Z Upice. Jistý mladík vzdává nej
srdečnější díky B. S. |). za vyslyšení v nej
větší nouzi a doporučuje všem. kteří se
v jakýchkoli nesnázích a potřebách na
lézají, aby hledali útočiště u B. S. P., a
dojdou vyslyšení. 1%.B.

—. Jistá osoba z Ameriky činí tímto
zadost“ slibu svému & děkuje veřejně
blah. Panně Marii Filipsdorfske za uzdra
vení syna. E. Sch.

Ze Zdánic. Vzdávám vroucí díky
B. S. P. a neposkvrněné-mu Srdci Panny
Marie za vyslyšení prosby me' a uzdra
vení nebezpečně rány. Buďlež díky vzdány
těž sv. Josefu, ,sv. Františce Řím. a sv.
apošt. Cyriliu & Methodu. J. V.
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Z Rakous. Majíc sestru těžce ne
mocnou, vzývalajsem Božské Srdce Páně,
by se smilovati ráčilo a jí zdravi, jestli
to vůě Boží vrátilo. Ona učinila totéž.
.la zaroveň jsem si umínila uveřejnili
vyslyšení prosby ve »Škole R. S. P.c
Protož nyni konám svou povinnost., ježto
sestra z nemoci vyvezla, a vzdávám B.
Srdci P. _nejvřelejši dik. Fr. M.

Ze Zdánic. Vzdávám nejvroucnějši
díky ll. Srdci Páně a neposkvr. Srdci
P. Marie za vyslyšení ve velikém proti
venství. M. G.

o
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zraěnou Rodičku Boží, Pannu Marii
Lurdskou, že, budeli prosba má na její
přímluvu vyslyšena, na důkaz vděčnosti
k její úctě každodenně se budu, modliti
sv. růženec, nebot? jsem přesvědčena, že
modlitba sv. růžencejest nejmocnější. M.K.

Z Blažejovic. Jistá osoba vzdává
vroucí díky B. S. P. a neposkvrněněmu
Srdci Panny Marie, sv. Florianu, sv. Janu
Nepom.. sv. Josefu ablah. Janu Sark. za
Vyslýšeníprosby kterou přednášela jsouc
ve veliké tísni postavena. V.K.

Z Brna. '! isíceré díky vzdávám Bož
skému Srdci Páně a Panně Marii za vy
slyšení mých prosel) v důležité zaleži

Z Třeboně. V jistě velmi důležité
záležitosti, ve které jsem si již nevěděla
nijaké pomoci, vzala jsem útočiště k Bož
skěmu Srdci Pána Ježíše, k Panně Marii
Lurdské, sv.JanuNep., sv. Antonínu Pad.
a k sv. Augustinu. Konala jsem devíti
denní pobožnosl' k sv. Josefu, a hle.
ještě jsem nedokonala pobožnosl' třetí,
byla jsem na mocnou přímluvu těchlo
milých svatých vyslyšena, zvláště však
na přímluvu sv. Josefa. Také jsem oběto
vala několik mši sv. za duše v očistci;
i prosila jsem v modlitbách svých zá
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tosti. Kéž by všichni, jichž nějaký hol
tísní nebo starost“ mysl skličuje, v každé.
záležitosti srdce svého se obrátili se vsí
důvěrou k nejdobrolivějšímu Srdci Pana
Ježíše a k milostiplně Panně Marii, kde
každý milost“ obdrží. % vděčnosti daruji
l zl na opravu sv. Hostýna. A.L.

Z Králik. Dleučiněněho slibu vzdávám
tuto vroucí díký nejsv. Srdci Páně & ne
poskvrněněmu Srdci Panny Marie za V\—
slyšení prosby.

Z Dřevnovic. Vroucí díkv R S.Dl'..
Panně Marii Filipsdorf'skě a sv. Filomeně
za uzdravení dvou osob a přispění Boží.

A. 1'.



Z Nov. Bydžova. Nejupřímnější a nej
vřelejší díky vyslovují nejsv. Srdci Pána
Ježíše a neposkvrněnému Srdci Panny
Marie za mnohé milosti, kterých se mi
po vícekráte na přímluvu sv. Josefa, pě
stouna Raně, dostalo. A.J.

Ze Zdánic. Nejvroucnější díky vzdá
vám blah. Panně Marii a sv. Josefu, že

nám u Božského Srdce Páně vyprosili
pohodlného a tichého deště, za který

. jsme v letní době vroucně prosili. jakož
i za vyslyšení v jisté presbě. Sláva a
čestí budiž Královně nebes!

DoNemotic. Obdrželi jsme díkůvzdání, nvšak
nepodepsano, a proto nelze uveřejniti.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Až posud docházejí do

Říma ode všech stran protesty proti
slavností Giordana Bruna a projevy od
danosti ke sv. stolici. Tak celý episkopat
bavorský, belgický a španělský ujistily
sv. Otce svou dětinnou oddaností a láskou.
protestujíce proti urážkám, jež učinili
jemu svobodní zednáři vlašti touto slav
n0stí. Také spolek katolických šlechticů
německých odeslal sv. Otci přípis, v němž
odsuzuje slavnost" tuto. Zvláštní však
radost“ působil sv. Otci telegram katol.
tovaryšův a dělníků. Vždyť jest známo,
jak velice pečuje sv. Otec o blaho děl
níkův a jak snaží se rozřešiti otázku
sociální. Spolek katolických tovaryšů,
jejž založil, jak známo, kolínský kněz,

&
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Adolf Kolping, jest rozšířen již nejen ?
v Německu, nýbrž také v Rakousku. Švý
carsku, v Belgii a v Uhrách. Celkem jest
spolků těchto na 700 s údy přes 10 000;
na Moravě, v Čechách a ve Slezsku jest
nyní spolků katol. tovaryšů 49. Předseda
velkého vlašského spolku katol. jin'ochů
vyzval všecky údy k pouti do Říma, bý
takto projevili sv. Otci lásku a oddanOSt?
& poskytovali útěchu ve strastech jeho.
——Mnoho mluví a píše se dosud i o
tom, zdaliž hodlá sv. Otec opustiti Řím.
De Cesare, známý spisovatel vlašský,
píše, že nynější papež odhodlán jest
zůstati v Římě, že však kardinálové již
všecko připravili, aby v případě smrti
papežovy Řím opustili. V poslední době
došel sv. Otco dopis i zostrova Majorky,
podepsaný 15.000 podpisy, v němž se
sv. Otec žádá, by, musilli by Rim opu—
stiti, jejich Ostrovu přednost? dával. —
Liberální časopisy vlašské velice jsou
rozzlobeny proto, že prý císař rakouský
byl v Berlíně srdečněji uvítán než král
italský. Jest to směšné, jak sobě po

čínají Vlaši na venek, považujemeli
rozepře vnitřní a chudobu. Magistrát
města Osimy vložil daň i na zástavní
domy, tak že chudák i za povolení, že
smí dáti svoje věci do zastavárny, bude
musit platiti dan. — V Loretě, proslulém
to poutním místě. byl zrušen klášter
panenský sv. Františka. Vláda ponechala
řeholnicím jen malou pensi, denně asi
po 14 kr. Také peníze, které poutníci
vLoretě obětují, vláda sobě přivlastnila.
Za to však povolila z těchto obětí pe
níze na př. na poprsí Garibaldiho z bí
lého mramoru, jež p0staveno bylo na
hlavním náměstí v Loretě. — Ministr
Lacava nařídil, aby sakristie krásného
chrámu v Římě, sopra Minerva, hlav
ního sídla otců řádu sv. Dominika, pro
měněn byl v úřadovnu poštovní. Krásně
ozdobené skříně jen byly ponechány,
avšak použity k uschování poštovních
listin. Takovým způsobem byla znectěna
i svěutnice sv. Kateřiny Sienské, kterážto
spojena byla se sakristií. — V noci před
svátkem Nanebevzetí Panny Marie byly
dvéře chrámu sv, Augustina, kde velice
uctíván bývá obraz Panny Marie, na“
třeny petrolejem a líhem a pak zapáleny.
A v Katanii byly vylomeny dvéře hlav
ního chrámu Páně a odcizeny věci v ceně
přes 100.000 zl.

Rakousko. Zemské sněmy svolaný
budou určitě v první polovici měsíce
října. Veškeří předsedové zemští pozváni
jsou ministerským předsedou k poradě
před zahájením sněmovního období. —
Třetí sjezd katolíků severočeských od
býván dne 1. září ve Slukenavě. Roko
váno tam bylo také o škole a o časo—
pisectvu katolickém a odeslána holdovací
adresa sv. Otci. Také katolíci slezšlí
měli v poslední době svou schůzi. .lest
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to radostný zjev katolického života: Rusko. 0 vyjednávání mezi svatou
schůze v Čechách a ve Slezsku. Avšak „ stolicí a Ruskem kolovaly v poslední
zbýva ještě mnoho práce. Německý po- : době zprávy co nejvíce si odporující.
litický spolek školský na př. měl dne .ledni ujišt'ovali, že dohodnutí mezi
8. září svou letoší schůzi v Karlových.. Lvem XIII. a vyslancem carovým stalo
Varech. Příjmů měl spolek v minulém , se skutkem. Druzí naproti tomu tvrdili,
roce na 300.000 zl. Porovnameli k tomu že započaté vyjednávání bylo přerušeno.
spolek na rozšíření sv. víry, tu z Ra- ' Pravda jest. že úplného dorozumění
kouska sešlo se r. 1886. pouze 35.000 zl., dosud nebylo docíleno. Rusko nechce
z Uher jen 1600 zl., kdežto Francie při- na neštěstí rozuměti, že apoštolská sto
spěla 1,742.000 zl.. malá Belgie 143.000 žl. lice neobětuje nikdy prospěchů katolické
A ne lépe daří se časopisům a novinám církve Rusku. Smutno, že ruská vlada
katolickým v Rakousku; nemají ani čtvrtý nechápe dalekosáhlostí svého pronásledo—
díl odběratelů listů nekatolických. “ vání, kteréž může prospívati jen moci

Německo. V posledních dnech mě— cizí. Ruské úřady, jak známo, naléhají
síce srpna odbývan byl 36. hlavní sjezd na to, aby katolická mládež v Polsku
katolíků německých ve vestfálském městě za slavnostních příležitostí súčastnila se
Bochumu. bohoslužby ve chrámu ruském. Odpor
5— U příležitosti tohoto sjezdu uspo- : proti tomuto nařízení byl příčinou, že
řádana byla letos poprvéi schůze kato- biskupovi Palulonoví zkrácen byl plat a
tických učitelů za příčinou založení několik učitelů náboženství zbaveno svého
spolku katol. učitelů pruských. Ačkoli . úřadu, ano i do Sibíře vypovězeno.
poměry školské v Prusku zástupcům Amerika. Dne —12.-října 1892. bude
katolického lidu mnoho starostí působí, ; tomu čtyři sta let. co Krištof Kolumbus
přece jest nám tu znamenati radostný %objevil Ameriku. 850 patríarchův, arci
zjev. Ministr vyučování dovolil na žádost" biskupův a biskupů podalo žádost.“sv.
arcibiskupa kolínského pátou hodinu Otci, aby muži tomuto proslulémuctnostmi
k vyučování v náboženství, která věno- vskutku křesťanskými přiřknut byl titul
vana bude vyučování v' biblické děje- _ »ctihodný.c. první to stupeň ku svato
pravě a výkladu nedělních a svátečních “ řečení. Španělsko a Amerika chystají
evangelií a písní církevních. — Také velikolepé slavnosti. — Před rokem
schůze katolické ve Frýburku hojně se smluvila se republika Ecuador v jižní
súčastnili katolíci bádenští; žádali přede- Americe se sv. stolicí o konkordát. Nyní
vším křesťanskou školu a znovuzavedení přichází zpráva, žei republika Venezuela
řádů církevních. : chce následovati chvalitebný tento příklad.

V měsíci říjnu modleme se za ponížení nepřátel církve.

až? rutá jest. doba naše, velmi nepřízuivá církvi svaté. Bylat máti naše vždycky
% %nepřatély obklíčena, vezdy bylo jí bojovati a hajití pravdu Boží a své„$“ božské poslání; avšak nikdy snad nebyla nepřátely tak ze všech stran,
zevnitř i uvnitř sevřena, jako ve století tomto. Dřívější pronásledování" nebo
bludařství byly více obmezeny na jednotlivé země, ale nyní duch nepřátelsky jest
rozšířen po všech dílech světa, protivě se zjevení Božímu a strážkyni jeho »—
církvi svaté. Záhubné zasady hmotařství, starající se jen o pozemské věci, lpějící
jen na té hrudě zemské, na požitkářství a penězích; zásady nihilistické, kteréž
popírají všecken positivní řád Boží ikřesťanský; zásady bezbožecké,. pepírající
jsoucnost Boha samého a zjevení jeho; zasady zednářské, podvracející veškeren
řá'd společenský, otřásající i samými trůny' panovníků, šíří se jako proud lávy do
celého světa; k tomu ke všemu zvrhla a nemravná literatura a spustlý tisk:
všecko to hledá spásu svou ve ztroskotání církve katolické, ve zničení křesťanství,
na jehož místo zbudovati se má novomodní pohanstvo, horší dřívějšího ve starém věku.

Výkvět ducha nepřátelského proti církvi a její hlavě bylo zajisté o svato—
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dušních smtcích odhalení pomníku odpadlíka. nevěrce. zaryté-ho nepřítele s\. víry.
tiiordana lhuna v Římě naproti Vatikánu. Luza všelijaká veíejně pohoršení toto
oslavovala, avlada italska v ničem nezablanila, ano ona jestě podpoiujenepř.1tel_\
církve svaté. Všeobecným heslem nepřátel církve jest: »Řím musí zahynouti! :
Boj proti Bohu jest pravy pokrok. Pryč s Bohem. pryč s církví. pryc s náboženstvím!
'I'ak volají zpupní nepřátelé. Jaké budou nasledky takového si počin-ani nepřátel
nasich? Kdo je chce poznatí. vzpomeň si na hroznou revoluci l'rancoiJZskou, kterou
liberálové Oslavují letos pařížskou výstavou. Následky ducha nepřátelského již
viděti na mládeži, která si čím dále hůře počíná, kostelu se vyhýbá, za to do
hospod zalézá a nemravností všecku uzdu pouští; viděti tyto smutné nasledky i na
starších lidech, že jsou liknavi čím dále více; a vzdělanci jsou. až na nepatrné
vymínky, všiekni nepřátel.-ky smýšlejúí a dávají je. na jevo jak ve spisech svých.
tak za stolky v učírnách. Ze všech stian stahují se mračna černa, hrozící bouří
církvi katolhké a její ne_jV\šší hlavě. 37

Ale nezoul'ejme! 'len jenž založil církev svou na skále, nedají zah\nouti
ani tehdy, kdyby \šecky mocnosti pekelné proti ní se vychrlily. Nechava církvi
své zakoušetí velika protivenství, aby tím zřejmějí ukazal zaslepenému světu. jak
mocným Zakladatel její jest, že pravdiva jsou a. zůstanou slova jeho: »Aj, ja
s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.“

Velmi příhodna jsou slova žalmisty Páně za naší doby: »Proč se
vzbouřili národové, & lidé proč smyslili marné věci? Postavilise
kralove země, a knížata sešla se v jedno. proti Hospodinu a proti Pomazanému
jeho. Roztrhejme svazky jejich (\ vrzme od sebe, jho jeji(:h.<<Ale všecko do času!
»Ten. jenž přebývá v nebesích, směje se jim a Hospodin posmívá
se jím. Tehda mluvití bude k nim ve hněvu svem a v prchlivost.i
své zkormoutí jea (Žalm Z.) Ukažme nyní v bouři této věrnost" k Panu Bohu
a jeho svaté církví, a prosme vroucně nejsr. Srdce Páně, aby se smílovalo nad
chotí svou. kterou .si tak draze vydobylo na kříži. l( modlitbě vroucí napomína

Otec všech věřících, povzbuzuje k horlíve' úctě Bohorodičky, Marie Panny.
a jejího panického ženicha, sv. Josefa. by urychleno bylo vítězství svaté církve.
aby hlava její vysvobozena byla ze žaláře, a volně říditi a spravovati mohla
všecky své poddané po celém světě katoli(':l<(':m.V nejkrutějších dobách pomáhala
církví vezdy »Pomocníce křest'anúv,c a proto sv. ()tee naznačil, jakou modlitbou
nejlepe lze k Hohorodičee volali o pomoc. .lestití to »svatý růženec,e o němž praví
sv. Otec. »že si přeje, aby modlitba tato s velikou horlivostí po všem katolickém
světě pro své účinky k mocné Panně 'vysýlana byl-aa

Prosme tedy po celý tento měsíc nejsv. Srdce Páně, Bodičku Boží a
sv. Josefa, by církví svaté přispěli, aby \'1(»\.př:'itel('\,její ponížení a zahanbeni bytí
a'poznali, že proti Bohu a jeho zřízení marné bojovaní jejich.Modleme se:

O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři ohětuješ. -— Obzvláště je obětují za rychlé ponížení nepřátel 'l'vé svaté
církve, aby uznána byla prava její & svobodně mohla konati poslání své. Amen.

Pane .ležíši, zastříž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast?naši česko-moravskou !

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius- IX. 1852)

" . Michaeli archanděle, sv. .losefe, sv. Cyrille aMethode, orodujte za nas!

MollLete se Věrně po přání sVntého OtC-esVatosVatý růženec
za poVýšenÍ naši sVaté ()ÍrkVe!

__.,,... , tů__—___
r——.* ň

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brne.
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Na hřbitově na den dušiček.

Dnes šumí to tu. plane, blýská.,
a křížů les se v září rdí;

zdnž z rozpuklýcli to hrobů tryská
sen těch, již v říši klidu'spí?

Lesk očí vidim smutkem zvlhlý,
tvář citem vážným přibledlou;

dnes k duším, jež u věčnosti sklhly
svět živých přišel návštěvou.

A každý rov dnes světlem hoří,
žlme slzou aspoň jedinou;
v každý drahý krok se boří,
žhne každý láskou rodinnou.

žl.

Jak život se tu s hrobem míchá.,
vše zdá se mi tu šeptať: „Snn-ť!“

mír rovův i ta hruď: jež vzdyehá,
i srdce v bázni volat.: „SmrťW

Však světla ta, jež hustě planou,
v sluch sladce lijí: „Vzkříšeníl“

jak světla čistá mrtví vstanou! —
„Smrti, smrť! — však po ní vzkříšení !“

] '. Š. AŠ'r'nírl'y'.

.___...__%-=£_„r—— —'**.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 83 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (Č. d.)

_ Rozlimáni.
Něžnosf Srdce Ježíšova k lidem.
1. Ježiš jest přítel náš. 2. Jest bratr
náš. :). Jest náš otec. 4. Jest náš ženich.

1. Z lásky k Bohu nevyhnutelně
vzniká láska k lidem, kteřížto jsou dítky
Boží. Ježíš má pro nás Srdce přítele;
on má netoliko 'jměno přítele, nýbrž i
jeho něžnou všimavost', věrnost“ a od
danost. O přesladké slovo! O jméno mi
lování hodně! Přítel věrný jest nevy
rovnalelně vznešený statek. Nedá se od
vážili zlatem ani stříbrem. »K příteli
věrněmu žádného není přirov

! náni, & není hodně odváženi
zlata i stříbra proti dohrotě
viry jehOs (Sir. G.). 0 přešl'aslný uče
niku, jenž jsi na Srdci Ježíšově spočinul,
pověz nam, zdali nás božský Výkupitel
opravdu miluje? Ano, Ježíš jest ten pravý
přítel, jenž přátelům svým život a ne
smrtelnost' uděluje, jich chrani a háji.
»Přítel věrný jest obrana mocná.
jest lékařství života a nesmrtel—
nosti<< (Sir. 6.).

On jest přítel pravý, který
nikdy neopustí, ani v neštěstí, ani ve smrti :

nás

? jenž toliko našich prospěchů hledat. a
21
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nás miluje čistou, nezištnou láskou. Ale
jak jsem já posud božské to přátelství
splacel? O můj Bože, jak vnímavé jest
srdce mé pro stvoření, a jak nepřístupné
pro tebel O kýž bých aspoň nikdy nebyl
opustil přítele takového, kýž bých jej
nikdy nebyl zradil! Odpust, () Ježíši,
odpust!

?. Srdce Ježíšovojest Srdce bratr
ské. lx'nazvu přítele pridava Ježíš ještě
ijiný, nazev ješte sladší, totiž nazev
bratra »Nestýdí se,<<praví sv. Pavel,
»jichnazývatibra
třímia (Žid. 2.). Což
jest sladšího nad lasku
bratrskou ? Který svazek
jest užší nad svazek, dva
bratry mezi sebou po
jící? »Jdi k bratřím
mýma (rozuměj apo
štoly a učeníký Páně),
řekl Ježíš Magdaleně,
»a pověz jim: Vstu
puji k Otci svému
a k Otci vašemtíx
(Jan 20.). Ale název ten
není v ústech jeho slo
vem planým. Nikoliv!
Nýbrž on chce jako
opravdový bratr rozdě
liti se s námi o své

statky a činí nás »spolu—
dědicia svými. —- Ale v jasnějším ještě
světle ukazuje se nám láska Ježíšova,
kdýž pomníme na svou nehodnost',
nízkostí a na svou nevděčnost'. Pohrdli

jsme jim a od sebe odstrčili: ublížili
jsme jemu a na smrt“ ho vydali. A on
nas přece miloval, zase nas vyhledal a
peklu vyrval; býli jsme zavržené děti
smrti; ale on učinil nás opět dítkami
Božími & braný nebeské nam otevřel.
Cbcešli skutkem prokázati jemu vděčnost
za to, že učinil tě bratrem. svým? 'l'edý
miluj bližního svého; pomahej Ježíši
v dílech jeho těla; vždyt“ chce, cokoliv

i

jsi jednomu z jeho nejmenších bratří
ucinit, tak pí-ijmouti, jako bys to byl
učinil jemu samému (Mat. 25..) O jaké
to pro tebe štěstí, že na takový způsob
splaceti můžeš, co jsi Ježíši dlužen!

3. Srdce Ježíšovo jest nam Srdce
otcovské. Svazky, vížící otce s dětmi.
ještě užší jsou. A hle, Ježíš přijal i to
sladké jméno otce našeho; Srdce jeho
také nás miluje s něžností otcovskou.
»Učiněn jsem lsraelovi otcem, a
Efraim jest prvorozený ŠlůjJ

»Jestit' mi Efraim
syn poctivý a dítě
rozkošné<< (Jer.31.)„
chci s nim šetrně za
cházeli. '.l'ento nás mi

lování hodný otec vylil
krev svou, aby nám
život dal, ano živí nás
i tělem svým velebení
hodným; a proto mno
hem více jemu náleží
me, než dítký vlastní
matce: »Aj já, &dílky
mo_je,kteréž mi dal
Bůha (Žid. 2.). Čím
však jsou povinny dítky
milenému otci? Cim

jsem tedy i já Ježíši
zavázán? Což dnes pro
něho učiním?

4. Srdce Ježíšovo jest nám jako
Srdce ženicha. Jiný ještě převzne
šený & úzký jest svazek, jenž ovinuje
nevěstu se ženichem. Ale úzký tento
svazek spatřujeme též v tajuplném spo
jení stvoření s jeho Stvořitelem. Kdož
byl by pomýslil, že Syn Boží v lásce své
k člověku padlému tolik učiní? Kdož
byl by za možné pokládal, že srdci na
šemu, hříchem tolikráte zohavenému, ne
dokonalostí tak plnému, ve svých, na
klonnostech tak opovrženlivému a v přa
ních svých nespořadanému, že srdci

tomuto bude lze s Bohem svým v tak



úzké spojení vejíti'? A přece tomu tak!
»Ranila jsi srdce mé. sestro má,
chotix (P. S. 4.), tak mluví Ježíš k duši
naší. Prorok pak dí: »Raduje se ra—
(lovati se budu v Hospodinu:
nebot“ oblekl mne v roucho spa
sení, & oděvem spravedlnosti
přioděl mne. jako ženicha okra
šlenčho korunou, ajako nevěstu
ozdobenou zaponami svými:
(Is. Bl.). Ano, v tak srdečné spojení
vchází Srdce Ježíšovo se Sl'thGlTllidským,
a láska jest svazkem spojení toho. »Můj
milý jest můj &ja jsem jeh0<<
(P. S. 2.). Ale, () můj Bože, kdož zá i

.

1

' zručného toho spojení smí se nadíti?
Spravedlnost, čistota &pokora
nás k němu připravují, dobrota laloží
nás v ně uvadi a my se v něm udrželi
můžemevěrností nepřerušenou.
Slyš tedy, duše moje, co Pan k tobě
praví: »l zasnoubím tě sobě na
věky:azasnoubímtě sohěvspra—
vedlnosti a soudu, a v milo

. srdenství, &v slitováních. A za
snoubím tě sobě u víře: i budeš
věděli, že já Hospodina (Os.2_.IQ.).
Čtení. Z „Následovaní Krista Pána.“

(Kniha ll. Hlava 7. a B.)

(Příště dále.)

vlvDevatero služeb k uctění Božského Srdce J ez1sova.
(Část' další.)

Svatý František Saleský
jakožto patron „Rozšiřovatelů.“

_ _ ředstav si, milý čtenáři, že se ti
* v této chvíli sv. biskup tento sám

staví před oči a volá k tobě slovy
sv. Pavla: »Prosím vás, abyste
byli následovníci moji, jakož i
já jsem následovník Kristůvh
A upoutali jeho obraz a slovo pozornost“
tvou, pak ti ukáže, kterak bys službu
»llozšiřovatelex v jeho duchu a s ta
kovým výsledkem konati mohl, sjakým
ji on konal. Závisít' takový výsledek
často na maličkostech, kteréž nelze ani '
tak slovy vyjádřiti, ale spíše na doko—
nalém vzoru shlédnouti a odtud se jim
přiučiti. Proto i sv. František radí, aby
chom čítali pilně životopisy takových
světců, kteří náleželi témuž stavu, jakému
naležíme i my, a v podobných okolnostech
žili, v jakých my žijeme.

Ale buď si, milý čtenáři, kdo bud',
mašli pevnou vůli konati horlivě úřad
»Rozšiřovatelea pobožnosti k nejsv. Srdci,
pak vstupuješ tim samým v jakési du
chovní příbuzenství a podobnost se sv.

Františkem Saleským a v jistý obor kře
sťanského života, ve kterém ti jeho život
za nejlepší vzor sloužiti může. Neboť to,
co ti on postavil za úlohu celého života
svého, bylo: Ježíše ' Krista čím dále
vroucněji v srdci milovati a neunaveně
pracovati o tom, aby i celý svět jcj
miloval. A poněvadž osvícen a poučen
Duchem sv. seznal, že právě ten nej
hlavnější zdroj božské, vše podmaňující
lasky se nalézá v nejsv. Srdci Ježíšovu,
obracel vždy hlavní zřetel svůj k tomuto
Srdci.

S tímto nejsv. Srdcem pracoval
a se modlil, v tomto Srdci odpočíval od
prací svých. Píšeť sam takto: »O jak
předobré, jak přelaskavé jest Srdce tvé!
() kýž bych povždy zůstal v tomto svatém
příbytkulc A jinde opět píše: »O 'kýž by
Srdce Ježíšovo vezdy žilo v Srdci našem!<<
Podobně i řeholnice »Navštívení Panny
Mariem (kterýžto řad sám byl založil)
nazýval významně »Dcery Božského
Si'dce,a aby tak ustavičně na paměti
měly svůj cíl, anyt? prý svůj život a síly
své, svou dokonalost? a svatost, ba celé

21*
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štěstí své jediné tomuto Božskému Srdci
Páně mají co děkovati.

Jak vidíš, jest tedy světec tento
vším právem postaven za vzor »Roz- *
šiřovatelů.c Nemohu té tedy, mily čte
náři, dosti důtklivě napomenouli (jak on
sám činíval), abys tomuto čtení duchov
nímu všecku píli a zbožnost? věnoval,
abys považoval je za psaní, jež ti on
s nebo posylá a jímž ti chce ukázati
cestu, kterou se bráti máš.

Kdyby slunce nemělo v sobě světla
a tepla, nemohlo by také ani jedno ani
druhé poskytovali naší zemi, rostlinám,
živočichům a lidem, nemohlo by jim
svítiti, je zahřívati &
tak život a vzrůst jim
dávali. Nebot jest jisto,
že, ceho člověk nemá,
nemůže také dáti jiným.
Přesvědčen () pravdě
této obrátil tedy svatý
František Sal. přede—
vším všecku svou snahu

k tomu, aby ve vlast—
ním srdci roznítil a
rozmnožil oheň lásky
ke Kristu Ježíši. rl'u mu

platila zásada, již častěji opakoval: »Komu
běží o to, aby se v srdci jeho rozhojnila

, r—a “i

\\\\
, all,—'
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láska Boží, ten musí především vzbuzo- ;
vati a chovati opravdovou žádost po ní,
a aby žádost“ tato v něm rostla, musejí
nutně všechny ostatní žádosti umlkatia

Mimo tuto vroucí žádost“ po lásce
Boží naznačil sv. František tři prostředky
za nejvhodnější k rozhojnění téže lásky,
a sice za první prostředek považoval
rozjímání o utrpení a smrtí Je
žíše Krista. »Nenítť,cříkával, »mocnější
pobudky k horlivé lásce k Ježíši nad
onorozjímání.<< Ano, onje nazýval »nej
sladší a nejmocnější pohnutkou ke zbož
nosti.c A proto posylal všechny po Bohu
toužící duše do zahrady Getsemane a
na horu Kalvarii, tam že se naučí Krista

\ i

*_„n

milovati. »Viz,<< píše ve své »Filothee,<<
»jisto jest, že Srdci našeho milého Pána
Ježíše již na dřevě kříže tvé srdce patřilo
aje milovalo, a že z toho milování ti
všechno dobro vzniklo i všecky milosti.
jichž se ti kdy dostane... Nebel?jako
pečlivá matka kolébku, plenky atd. záhy
připravuje nemluvňátku svému, kteréhož
se naděje, tak Vykupitel již na dřevě
kříže nam připravil všecky prostředky
spasení, dobrá vnuknutí a milosti, jimiž

ted' duši naši vede a k dokonalosti při;
vésti chce. O jest to zajisté přeutěšená
myšlenka: nejlaskavější a nejdobrotivější
Srdce Boha mého pamatovalo na nbohou

_ . Filotheu a milovalo ji

WM |. a tisíce prostředků jí kspasení připravilo, ale
tak pečlivě, jakoby
žádné jiné duše na šírém
světě nebylo, na kterouž
by mysleti mělo! Jako
slunce nějaký kus země

] osvěcující tak jej osvě

'lllj

cuje, jakoby žádný jiný
než ten jediny osvěco
valo: podobně Pán a
Spasitel náš, Ježíš Kri

stus, o všechny dítky své takovou péči
měl, že na každé z nich tak vřele a
upřímně myslil, jakoby jen to jediné
dítko měl, ana všechny ostatní nemyslil.
»Miloval mne,<< pravil apoštol Pavel, »a
sebe samého za mne vydal; jakoby
řekl: »Na mne samého tolik vynaložil,
jakoby pro jiné ničeho nebyl učinillc
To. Filotheo, musí hluboko v duši tvé
utkvěti, abys si svého dobrého předse
vzetí (Boha dokonale milovati), jež Srdci
tvého Spasitele tak milé bylo, drahně
vážila, je milovala a živilalc

Tak uměl sv. František v trpícím a
umírajícím Srdci Ježíšovu dobývati onen
oheň, k jehož zanícení byl Spasitel přišel
na svět. Aby však toto rozjímání o Ukři
žovaném mohlo v srdci působili a ovoce
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nesli, považoval sv. biskup druhý pro—
středekza nevyhnutelný, totiž odtržení
srdce ode všech žádostí pozem
ských, které by lásce Boží na
překážku byly. »Nebotf,xpíše, »v tom
právě záleží sláva a výbornost' této lásky,
že potlačí a zničí v srdci člověka vše,
co není Bůh, a že vše na Boha vztahuje
av něho takořka přeměňuje.: Ovšem
cítil i sv. František dobře nemalé obtíže,
znal i boje, jež vedla v srdci jeho láska
k Bohu a láska k světu; ale pohled na
onu korunu, jež připravenajest bojovníku
statečněmu, podněcoval a pobádal jej ,
k vytrvalosti. Říkaval: »Kdo v boji tomto
nevyhraje, ten prohrává! Kdo na tomto
žebříku nestoupá vzhůru, ten sestupuje
nutně dolů; kdo tu nevítězí, ten podléhá. '
Žijeme se svými nepřátely, pokud jsme
na zemi, v ustavičném boji; neodpírámeli
jim statečně, jsme ztraceni! Jestliže od
píráme, přemůžeme je, přemůžemelí,
vítězíme; po vítězství však následuje
koruna slávy.a

Těmito myšlenkami nadchnut jal se
sv. František zahy očisťovati srdce své .
ode všech nezřízených náklonností &'
zejména krotil v sobě ony dvě náruži- ?
vosti, jichžto přemožení, jak sám vyznal,
největší námahy jej stálo, totiž lásku
a hněv. Důvěrný přítel jeho, Camus, _
biskup z Belley, vypravuje o tem na;
sledovně: »První z těchto dvou náruži—

vostí překonal lstí, druhou pak velikým
násilím, při čemž, jak sám říkával,
uchopil srdce své oběma rukama. Lest
pak, jíž překonal první náruživost', zá—
ležela v tom, že jí podstrčil jiný předmět.
Poněvadž srdce lidské touží ustavičně

po lásce a žádá si někoho milovati &
také milovánu býti, záleží celé tajemství
v tom, poskytnouti mu jen dobrou, svatou,
čistotnou lásku. Nebot' vůle člověka jest
vždy taková, jaká jest láska jeho. »Mi—
lujemelisvět, jest i vůle naše světská; ;
milujemeli nebe, jest i vůle nebeská;

milujemeli Boha, jest božská, berouc
v Bohu podílu.<< 'l'ak sporadal sv. biskup
první náruživost'. S druhou pak, hněvem,
k němuž byl obzvláště nakloněn, pustil
se v otevřený zápas a potíral ji s ta
kovou zmužilostí a vytrvalostí, či vlastně
s takovým násilím, že se i po jeho smrtí
ukázaly toho stopy. Nebot' při pytvání
mrtvolyjeho nalezeno množství kaménků
ve žluči, což lékaři odtud vysvětlovali, že
všelikě hnutí hněvu v sobě potlačoval“ tím

svatým násilím, kteréž nebe uchvacuje.<<

Zásady pak, které našeho světce při
tomto boji vnitřním vedly, vypsal sám ve
svých spisech k poučení jiných. Jedna
z hlavních zásad byla, již vykládá ve
sve »Filothee,< kde píše: »Obyčejně buď
na těle nebo na duši očištění a posvěcení
děje se jen pozvolnaa postupně, krok
za krokem, prací a během delšího času.
Mělit' sice andělé na žebříku Jakubově

křídla, ale nelítali, nýbrž postupovali
v pořádku se stupně na stupeň. Podobně
i duše, chtíc ze hříchu ke zbožnosti se
povznésti, podobá se rannímu svítání,
kteréž nikoliv okamžitě tmy noční pře—
máhá, nýbrž pomalu a zvolna je za—
puzuje. luzdravení těla, jak lékaři tvrdí,
jest vždy bezpečnější, když se zvolna
nabývá, než když náhle nastane. Nemoci
duchovní i tělesné přikvačí na člověka
jako poštou; ale odcházejí od něho pěšky
a krokem tak malým, že sotva noha
nohu mine. A tudíž, mila Filotheo, musíš
býti ve svem předsevzetí nejen statečna,
ale i trpělivá. Očistování &zdokonalování
duše naší má a může teprve koněíti
smrtí naší. Proto nebud'me málomyslní,
pozorujemeli na sobě ještě duchovní ne
dostatky a vady; neboť právě v odpírání
jim záleží dokonalost: naše...<< Často
uváděl i toto podobenství: »Stromy, které
své kořeny hluboko do země zapustily,
nelze tak snadno vyňati a na jiné
místo přesaditi. Kdo tak chce učiniti,
musí velmi obezřele a pomalu kořen po



kořenu ze země vytahnouti. Poněvadž
i my máme 'býti jedenkráte z této země
přesazení do »zemč živých,“ musíme záhy
své náklonnosti k tomuto světu jednu po
druhé přetrhati a přerušiti. Nepravím,
že bychom měli všechny vazby, jež nas
ke světu poutají, najednou surovou
rukou přetrhati, neboť k tomu třeba sil
obrovských, nadlidských, nýbrž máme
zvolna je uvolňovati ajich se sprostovati.a
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časté, ba neustálé vzbuzovaní
této lásky zbožnými povzdechy,
jakož i skutky, které výhradně smě—
řovaly ku cti a chvále Boží. () tom se
vyslovil příteli svému způsobem podivu
hodným a nad jiné poučným. Když se
ho totiž zmíněný již biskup Camus lazal,

, jak to má člověk začíti, abyPana Boha
miloval z celé duše své a bližního jako

' sebe samého, svatý biskup odpověděl:
Šetřením těchto zásad a zvláštním .

způsobem, jakým si počínal při odlučo- *
vání svého srdce od nezřízené lásky ke
světu, podařilo se Františkovi s pomocí
“Boží roznítiti v sobě onen oheň lásky
k Ježíši Kristu, jímžto Srdce jeho vždy
plápolalo a jehož jiskry i na své okolí
vrhalo. Jedno slovo, kteréž v zanícení
ducha svého byl pronesl k jisté důvěrné .
osobě, dává nám nahlédnouti do jeho Š
duše a poznati, jak onoho prostředku
užíval. »Zajisté,c pravil, »kdybych nalezl
v srdci svém jen jedinou žilku, jediné
hnutí citu, který by nebyl od Boha,
v Bohu a pro Boha, nemeškal bych ihned
jej vytrhnouti a raději chtěl bych se zříci
života, nežli nenáležeti cele a bezvými- ?
nečně Bohu! A kdybych nalezl na sobě

nejmenší částku, která by neměla znaku.
Kristova, okamžitě bych ji odstranil,
podle slov písma, »že máme vyloupnouti
ioko, utnouti i ruku nebo nohu, po
horšujelí nase Proto také slýchali jej
často volati: »Bud' milovali, nebo ze
mřítitc A v jednom spisu svém píše
opět: »Milovati nebo zemříti! Ano, ze
mříti i mílovati! Umříti všeliké jiné lásce,
bychom jediné žili lásce Ježíšově, bychom
nezemřelí na věky, ale žijíce v lásce tvé,
() Vykupiteli duší našich, na věky mohli
opakovati: Nechť žije Ježíš! Miluji Je
žíše, jenž žije a kraluje na věky věkův.
Amen.:

Konečně třetím prostředkem, jímžto
se snažil sv. František lásku k Ježíši

Kristu ve svém srdci rozněcovati, bylo

»Tož musí Boha milovati z celé uše

své a bližního svého jako sama sebetc
Camus však dí na to: »Teď vím zase

tolik, co jsem dříve věděl; vždyt“ to
právě chci zvěděti, jakých má člověk
užívati proslředkův, aby Boha z celeho
srdce svého a bližního jako sebe sama
miloval; to si přeji slyšetila A svatý
František znova opakuje: »Ano, ano,
rozumím; právě nejjistější, nejlehčí a
nejlepší prostředek jest: mílovati Boha

5 nade všeckoc A když byl chvíli mlčel,
vyslovil se určitěji a pravil: »Již mnozí
tutéž otázku mi předložili chtíce věděti,
jakým způsobem by dospěli k dokona
losti. ] odpověděl jsem jim: Celé to
tajemství a umění záleží v tom, abyste
jen Boha z celého srdce milovali. A nic

se nedivte; tajemství této lásky Boží
jest právě v tom: milov ati! Neboťjako
se člověk přiučí studiím studováním, řeči
mluvením, běhu běháním, plavbě plo—
váním, tak se i lásce přiučí jen milo
váním, milováním Boha i bližního, &
kdo by chtěl jinou cestou této lásky do—
síci — zbloudí! První tedy prostředek
k lásce Boží není jiný, než abyste Boha
den ode dne více milovali. Pokračujte jen
ku předu a neohlížejte se za sebe na to,
co jste již vykonali. Učeník nechť jen se
vší opravdivostí a horlivostí dá se do
díla a pilným pokrokem dospěje jistě
k mistrovství.<<

Tu, milý čtenáři, se zase pozastav
a učiň asi tak, jak dělávají ptáčkové,
když u studánky pijí. Když naberou ně
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_kolik kapek do zobáčku, zvedají pak
hlavičku- do výšky, aby jim tím lehčeji
stekla voda do hrdélka a odtud do ce
lého těla a sloužila jim k občerstvení a
posilnění. Ustaň tedy i ty, milý čtenáři,
na chvilku v dalším čtení a zvedni také

' nímu; nebot“ dobře byl pochopil a poznal,hlavu vzhůru a přemýšlej trochu o tom,
co jsi až dosud četl, a rei k sobě: »Svatý ;
František Saleský činil tak a tak ——a já ?a
A pak teprve, když příklad světcův
vzbudil v srdci tvém pevný úmysl, že
se *chcešvynasnažiti ode dneška tím aneb
oním prostředkem lásku k Ježíši v sobě
rozmnožovati, pak teprve vezmi zase
»Školuc a čti dále. Neboť dříve, nežli
začneš podle jeho příkladu v jiných *
vzbuzovati lásku k Ježíši, musí dříve
tvé srdce, jako srdce Františkovo, toutéž '
láskou plápolati; jenom tak roznítí se
od něho i jiní. A to pravé bylo tajem
stvím oněch podivuhodných úspěchů,
kterých svatý biskup ženevský u svých
spolubližních docílil k rozmnožení cti a
chvályBoží,vroucí láska k Ježíši,
jež celé srdce jeho naplňovala; ta byla
zřídlem, z něhož celý jeho život se
prýštil; a všecky prace, jež podnikal
k rozšíření této lasky v srdci jiných,
byly jen potůčky z onoho zřídla vy
tékající. Poslyš jen, 'milý čtenáři, s jakou

horlivostí se přiěiňoval, aby i jiné duše *
přivedl k poznání Bóha a milování jeho %
nade všecko.

*Jak živá byla v srdci jeho touha,
aby byl Bůh nebeský ode všech lidí
poznán, ctén a milován, jevily časté
jeho vzdechy: »Aeh, můj Bože, kdy přece
budeš poznán od lidí, kdy tě budeme
milovali tak, jak toho zasluhuješ? la Když
při modlitbě si vzpomenul na vysoký svůj
úřad biskupský a veliké povinnosti o
svěřené duše, s ním spojené, vzdychal: 1
»O Bože, () lásko, () ubohé duše, ach,
Bože, kýž by mně jakožto biskupu a ,

v úřadě mém, který mne nad anděly i jeho nalezl si brzy nové, a to v pravdě
povyšuje, popřano bylo zemříti pro tebe ' apoštolské působiště.

& pro všechny, za něž jsi umříti ráčil!
Ach, Bože, jak šťastni jsou ti, které si
vyvolíš z lidu a ke svatému úřadu kněž
skému povolašla

Hle, tak láska k Ježíši vedla sv.
Františka přímo ku pravé lásce k bliž—

že bez lásky Boží nemůže býti člověk
nikdy šťasten. A proto toužil a sténal
jen po obracení a oblažení duší lidských
toutéž láskou.

Tehdy pravě nastaly nad míru smutné
časy pro katolickou církev. Kacířství
Kalvínovo zaplavilo západní Švýcarsko
a Francii všemi hrůzami občanské války,
ohněm a mečem pustošíc celé kraje.
Kostely a kláštery byly pobořeny a kněží
pobiti nebo vyhnáni, církevní statky po—
brany, tehdejší biskup ženevský byl na—
silím přinucen opustiti sídlo své a ne
sčíslné množství lidí bylo svedeno na
scestí bludů. Při pohledu na takovou
bídu krvácelo srdce našeho světce a lio

řelo touhou pomoci. A brzy mělo se mu
dostati příležitosti ku splnění touhy této.
Již v Annecy, městě to tři hodiny od
Ženevy vzdáleném, kamž se byl vypuzený
biskup ženevský i s celou svou kapitolou
utekl, bylo Františku Saleskému dříve
ještě, než na kněžství posvěcen byl, svě
řeno místo probošta kapitolního. Již zde
pracoval s velikou horlivostí na spasc
duší, tak že za dvě leta mocným slovem
svým přečetné zbloudilce přivedl zpět
do lůna církve katolické. R. 1593. byl
vysvěcen na kněze. A teď jej bylo vídati
bez ustání brzy na kazatelně, brzy ve
zpovědnici, brzy u lože nemocných ve
městě ina venkově. Svou mírností a
laskavostí Získal si brzy lásku a důvěru
lidu. Se zvláštní zálibou putoval od
vesnice k vesnici, aby zubožený a ne—
vědomý lid poučoval a těšil. Avšak na
tom mu nebylo dosti; apoštolský duch



Vévoda savojský, který si tehdy
zpět dobyl kraj chablaiský, od Švýcarů
mu uloupeny, odkud již po sedmdesáté
let náboženství katolické vypuzeno'bylo,
žádal si a namahal se, aby sem kato—
lictví zase Zpět uvedeno bylo, ale ne
hrubým násilím, mečem a ohněm, jako
kalvínci své náboženství zaváděli, nýbrž
cestou pokoje, cestou přesvědčení. To
zajisté bylo přání krásné akřest'anského
knížete hodno. Tím ochotněji tedy vy
hověl mu ženevský biskup, Granier, a
slíbil ihned horlivě misionáře tam poslati.
František Saleský &jeho strýc, kanovník
Ludvík, vzali na se tuto úlohu. Dne
9. září 1594. vydali se na cestu do země
svých tužeb a přání. Došedše na hranice
poklekli a modlili se k Bohu, aby po
žehnal pobytu jejich v zemi této. Pěšky
se odebrali na pevnost“ Allinges, kdež od
velitele co nejsrdečněji přijati byli. Vy
vedl je na cimbuři vysokého hradu,
odkud celou krajinu široko daleko bylo
lze přehlédnouti. S hlubokou bolestí
spatřil odtud František nesčíslné spálené
kostely, zničené kláštery, zpustošena
města a vesnice vypleněné, dílo tone
zkroceného fanatismu kalvínců. Při po
hledu tom zvolal se slzami v očích

k nebesům: »Pane, národové, kteří po
vstali proti tobě a pomazaněmu tvému,
vrhli se na dědictví tvé, zneuctili chrámy,
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byla téhož roku zima neobyčejně tuhá.
Skoro již dvě leta konal šlechetný kněz
tuto každodenní svou pouť, ale, jak se
zdálo, bez všelikého užitku ;' nebol“ ani
jediné duše dosud nezískal pravdě. Ale
ani tento zdánlivý nezda" práce, ani
krutý nečas, ani hrozby &po upy, urážky
a pomluvy nepřátel nezastrašily jej a
neumenšily horlivost jeho, ba nejednou
vydal i život svůj v patrné nebezpečí.
Kázal neunavnč a rozmlouval i sou

kromně s lidem o náboženství. Když'se
někdy zloba nepřátel proti němu roz—
zuřila, tak že nucen byl násilí kacířův
ustoupiti, utíkal se do lesův & hledal
v temnu jejich úkrytu; ano nejednou, aby
ušel úkladům stíhajícich ho nepřátel,
ukryl se v pecích a v jamách. Avšak

* jakmile nebezpečí pominulo a paprsek

svatyně tvé pobořili. Povstaň & rozsud' 
při tom, ale sud' milosrdně a shovívavěla
Na to obrátiv se kveliteli, pravil: »Tak
neobyčejné zlo vyžaduje také neobyčejnou
pomoc; avšak Ten, jenž může všechno,
může i zde pomocila

Misii svou započali v Thononu, ve
hlavním městě provincie, kde tehdy pouze
sedm katolíků bydlelo. Poněvadž nebylo
radno ve městě tom přenocovati, do—
cházel František na noc do pevnosti a i
ráno zase spěchal do města dvě hodiny .
vzdáleného. Cestu tuto konal každodenně

tam i zpět, a to při každém počasí, ač

lepší naděje se ukázal, vrátil se ihned
k dílu svému.

V témže čase obdržel František od

sv. ()tce zvláštním listem rozkaz, aby se
pokusil obrátiti na katolickou víru tehdy
proslulého kazatele protestantského 'l'h.
Bezu. Uposlechnuv rozkazu papežova
odešel do Ženevy, kde se právě Beza
zdržoval, a nabídnul mu společný roz—
hovor o článcích víry, což onen sku
tečně přijal. František Saleský vyšel sice
z boje toho jako vítěz a soka svého až
k slzám pohnul, avšak nedostalo se mu
toho potěšení přiměti jej k navrácení se
do katolické církve. Bůh často ponechává
takové zaslepence, kteří bezprávně a
tvrdošíjně proti pravdě bojují, slepým
vášnímjejich srdce. Ale za bolest“nad za
tvrzelým kacířem odškodnil Bůh Františka
Saleskéhojiným způsobem. Jeho neunavná
apoštolská práce v Chablais počala vy
dávati hojného ovoce. Po čtyřletém na—
mahaní & čekání, modlení a trpění ko
runována jsou jeho slova, jeho tichost? &
láska, jižte zvláště v čas vypuknuvšího
zde moru osvědčil, takovým skvělým vý
sledkem, že mohl napsati: »V těchto



65 farách, kde dříve ani
nebylo, není ted' ani sto helvetůlx

sto katol iků vůbec v jeho svatořečení se dosvědčuje,
* navrátilo se přičiněním a apoštolskými

Mezitím vyžádal si seslarlý biskup :
ženevský na sv. Otci a knížeti země
Františka Saleskěho za svého zástupce
a také jej obdržel. A když brzy na to
stařičký biskup zemřel, byl přinucen
František Saleský nastoupiti po něm
úřad biskupský. Nyní teprve neznala
jeho horlivostí v rozšiřování pravdy a

že často v zanícení volával: »Dejte mi
jen duše, ostatní vše si ponechtela

Když se v ehoru zpíval žalm »Na
řekách babylonských sedíce...a vzpo
mínal s vřelým soucitem ubohěho města
Ženevy, bývalého to sídla předchůdců
jeho v úřadě biskupském; modlilli se
však brevíř sám aneb se svými kaplany,
zalévaly se při žalmu tom oči jeho hoj
nými slzami, poněvadž srdce jeho pro—
niknuto bylo upřímnou bolestí nad zkázou
'olíka duší!

A právě tento živý a opravdový
oucit pobádal jej k neunavné činnosti.

pracemi jeho více než 72.000 bludařů
do lůna katolické církve.

Po svých visitačnieh cestách vy
pracoval sv. František Sal. onu podivu
hodnou knihu »li'ilotheu,<<jíž se duchjeho
zvěčnil, nebot jí četníprotestanté jsou
církvi katolické získání a přemnozí vlažní

Š katolíci uprostřed světa ke zbožnosti při
lásky k Ježíši Kristu žádných mezí, tak ; vedeni. Nejsa však ani s tím spokojen

chtěl tyto své práce o rozšíření lasky
Ježíšovy i pro budoucnost pojístiti a
rozmnožiti, a k tomu cíli založil se sv.
Františkou ze Chantalů duchovní řád

»Navštívení Panny Marie._<<Údové řehole
této neměli původně'žádné klausury,
nýbrž vyhledávali a navštěvovali v do—
mech chudé nemocné, jimž tělesné i
duševní pomoci poskytovali. Teprve po—

' zději změnil sv. zakladatel původni účel

Jakožto biskup jal se pěšky obcházeti
města a vesnice celé své diecěse, ačkoli
cesty tyto s velikými obtížemi spojený
byly; nebot“ veliká část“ dědin ležela vy
soko v horách sněhem a ledem po
krytých. Na těchtocestách apoštolských
kázal, zpovídal, biřmoval a nemocné na

vštěvoval, jsa často přinucen v nejbíd— ,
nější chatrči na slámě přenocovatí. „Brzy
zase shromáždil kolem sebe své kněžstvo

k poradám & ohnivými. slovy snažil se
nadchnouti je duchem svým; tu zase
jal se napravovati pokleslou kázeň ve ;
klášteřích. Nejraději však namahal se o
navrácení oněch pobloudilých oveček,
které svedeny falešným učením Kalví
novým octly se na hezcestí, spěchajíce
jisté záhubě vstříc. Kázaní jeho, vnichž ;
více dokazoval pravdu katol. učení, nežli
vyvracel bludy kacířů, přinášela nejhoj

řeholníc těchto a zavedl přísné přebývání
v klášteře. Tu přestalo navštěvování
nemocných a řád převzal na se neméně
záslužné dílo o vychováváni ženské
mládeže.

Tím způsobem uplynul život sv.
biskupa v neunavném namáhání k tomu
cíli, aby známost“ a lásku k Ježíši Kristu
všude rozšiřoval a budil; a hle, tělo jeho
jindy dosti silné počalo velikým těmto
námahám a útrapám podléhati. Před—
časně mělo se mu dostati mzdy věrného
a horlivého »Rozšiřovatelea lásky Kri
stovy. Ve stáří 56 let přivinul jej Pán
k Srdci svému, pro něž byl na světě
žil. pracoval a trpěl.

A nyní, milý »Rozšiřovatelic úcty
k nejsv. Srdci .ležíšovu, vidělli jsi pak,
jak si počínají mladí malíři, chtějíee ná—
podobiti nějaké mistrovské dílo? Posadí
se před obraz, pohlíží naň pilně a bedlivě,
a tah za tahem přenášejí na své Plátno,
až je celý obraz věrně nápodoben.

Nuže, milý příteli, jdi a učiň totéž!
nějšího ovoce. Jak vypočteno bylo a | Vzor horlivého »Rozšiřovatelea lásky Je—
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žíšovy jsem ti tuto postavil před oči, ;

ty pak, co jsi tu četl, nezapomeň, ule ] bude odplata tva v nebesíchla
pokračuj podle sv. patrona vzdělávaje se ;

za horliveho »Rozšiřovatele.< a »hoj na

Malá procházka očistcem s nejsv. Srdcem Páně..
Od 1). Viktora Jonem, misionáře nejsv. Srdce Páně.

Uvod

Fgfg'uutete konali večer malou ob
& chhůzku očistcem s l'šožskýmSrdcem

„( . . _. .
WW'?l'ar1e,a. prikazovala sv. Marketa

Marie Alacoque svým novickam, »obětujíce ;
mu vše, cokoli vykonate dobrého, a prosíce
jej, aby přivlastnil své zásluhy svatým
duším trpícím, které zase žadati budete,
aby vám vymohly milost? žíti a zemříti
vlasce a věrnosti k Božskému Srdci

Pane-.a Čtenáři přijmou s radostí toto
nábožne cvičení, nebot:

.l e st „kr atk é — malinka prochazka
——-doba jedne modlitby, zbožného po
citu, ohnivé střelné modlitbičky k ulevě
duší v očistci.

Jest snadné — každému věku,
stavu, v každé době, na každém místě.

Jest útěchy plné — sestoupiti
v duchu na chvíli do očistce dobytí
zásluh sobě samým, milosrdenství pro
kázati nešťastným duším, nalézajícím se

něco pro sebe učiniti, pomoc jim po
skytnouti, aby brzy došly slávy. pro
kterou od Boha určeny jsou.

Jest svaté — shodujese s přáním
nejsv. Srdce, připojuje se k jeho úmyslům,
vykonava se k jeho slávě ve spojení
s ním, poněvadž se mu prokazuje, jakoby f
čestný průvod, podíl béře na jeho lasce,
a přijímá. od něho potěchy, úlevy, po
koje uvězněným duším.

J est šlechetné — obětujet'nejsv.
Srdci, cokoli dobreho po celý den vy

Kristus sám jich užije ku blahu duší
trpících.

Jest velke ceny — úpěnlivěprosí
Božské Srdce, aby_svě zásluhy přivlast
nilo duším v očistci. Kdo může vysloviti
vahu takové modlitby, takového zbožného
cvičení? '

Jest nám prospěšno; vedle
užitku duchovního, vycházejícího zespolku
s nejsv. Srdcem Páně, dosahujeme uzna
losti a vděčnosti duší v očistci, ktere se
za nás potom budou přimlouvati, až

přijdou do nebe, abychom žili a zemřeli
v lásce Ježíše Krista. Neníli to svrcho
vana milost?

Zasluhu je býti rozšířeno.
í Křesťané, kdokoli jste, at“ duchovní, ať

řeholníci, at'- zbožní lidé ve světě, kteří
čtete tato slova, pojďte, spojme se ve
svatý spolek modliteb, a ve združení
s nejsv. Srdcem a Marií Pannou pod
ochranou sv. Josefa, přítele Božského

ve skutečných plamenech, aniž by mohly ŽSrdce, a za prikladem blahOSL Markety
ustanovme se na tom vším možným způ—
sobem úlevy skýtati zarmouceným duším
v očistci. Tak z prostředka plamenů
s větší útěchou budou moci s nami usta

vičně opakovati: »At jest všude milo
váno nejsv. Srdce Ježíšovolc

První den — neděle.

00 oplakáváte, vy svate' duše trpící, ze
země, kterou jste opustily?

Oplakavam ztracený čas. Nepokla
dala jsem jej za tak vzácný, rychlý,

koname:modlitby, kající skutky, almužny, ; nenahraditelný. Sotva polovici jsem ho
všeho druhu přimluvy, spoléhajíc, _že | prožila, než kolik jsem doufala. Kdybych
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si byla tenkrate rozuměla! Kéž bych se
směla vrátiti na zemi, jak dobře bych
užívala času!

Case drahocenný, dnes si tě vážím,
jak zasluhuješ. Tyis vykoupen byl drahou
krví Kristovou. Mně se tebe dostalo,
abych lě užívala k milování Boha, ke
svému posvěcení, ku podpoře a vzdělání
bližního. Zatím však vynaložila jsem tě
ke hříchu, k marnostem, k zábavám,
k věcem neužitečným, krásným snům.
které mi nyní působí trpký bol.

Case vzácný, čase ztracený, jak
mne nyní pronásleduješ, jaký žal mi
působí svévolné zneužití tebe! Case tak
rychlý na zemi atak zdlouhavý v tomto
ohnivěm vězení, v těchto místech těžkého
utrpení! Dříve jsi plynul rychle, jako
když blesk se mihne; léta zdála se býti
dny, celý život můj- uplynul jako sen, a
nyní jeho běh jest tak zdlouhavý, že
hodiny zdají se býti roky a dnové sto
letími.

' Jest mi nyní trpěti, naříkatí a če
kati, dokud nenahradím ztraceného času
až do nejposlednější vteřiny. Ojak dlouhé ;

' jeden stupeň slávu mně připravenou najest vyhnanství mel
Case nenahraditelný! Na zemi se

mi zdálo, jako bys konce neměl. Spolé
hala jsem se na poslední léta, že budu
moci pokání činiti, a hle, nil? dní mých
přeťata v okamžiku, kdy nejméně jsem
se nadála.

Case drahý, tak vhodný k získání
pokladův amilostí pro nebe, ty's uplynul
bez naděje, že bys se kdy navrátil.

O vy dosud na světě ne—
ztrácejte času, jenž stál tolik Pána Ježíše, »
a který i vás mnoho statí může ve pla—
menech očistcovýehl

O vy, kteří živi jste v době po výtce
zasvěceně Božskěmu Srdci Páně, kdy
Kristus podati chce největší důkaz lásky
své, věnujte nám některý z těchto dní,
několik z těchto hodin, když hojných
milostí tak snadno získati můžete!

Kvítek. Tak veliký jest žal duší
v očistci, že jeden den zdá, se býti tisícem let.
(Sv. Vincenc Ferreraký.)

C v í č e n í. Zasvěťte nějakou
ncjsv. Srdci k úlevě. duší zemřelých.

Otče náš, Zdrávas, Odpočinutí věčné dej
jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Od
počiňtc v pokoji. Amen.

chvilku

Druhý den — ponděli.

Nad čím z této země, kterou, jste opustily,
lka'te, svaté duše v očistci?

Lkám nad promrhanýmí statky po
zemskými. — Bohatství, zdraví, vlohy,
důstojnost, vliv na jiné, kterého jsem
požívala, moji přátelé, služebníci, rodiče,
vše bylo by k mému prospěchu, kdybych
byla dovedla užíti toho ke cti a slávě
Boží, a mocnou pobídkou k vlastnímu
posvěcení. Kolik milostí tím způsobem
byla bych k sobě přitáhla, ale nechtěla
jsem! Všecky mé statky zmizely přede
mnou v hodině smrti jako pára. Kéž
bych dnes byla obdařena těmito statky
pomíjejíeími! Vše bych vynaložila, bych
o jeden okamžik urychlila své vysvo
bození, abych zvětšiti mohla aspoň 0

nebi, a abych rozšířila po světě úctu
k Božskému Srdci Páně.

O vy, kteří dosud vládnete bohat
stvím, užijte ho k podpoře bližního hoj
nými almužnami, vynaložte je ke slávě
Boží zbožnými oběťmi k tomuto účelu
učiněnými! Pomněte, co řekla blahosl.
Markéta Alacoque jedné nábožně osobě,
která dala malý příspěvek na zhotovení
obrazu Srdce Ježíšova: »Tímto dárkem

jste způsobila větší zalíbení jeho Srdci,
než byste učiniti mohla všemi jinými
dobrými skutky po celý život vaš.:

Kvítek. Almužně jsou brány nebes
otevřeny. (Sv. Jan Zlat.)

Cvičení. Dejte nějaký dárek na roz
šíření oslavy Srdce Páně.

Otče náš, Zdrávas atd.
Obětování. Věčný Otče, obětujeme ti

krev, umučení & smrť Ježíše Krista., bolesti



Panny Marie a sv. Josefa na odpuštění hříchů
našich, za duše v očistci, za potřeby sv. matky
církve a za obracení liřišníkův. (Odpustky
100 dní jednou za. den. Pius IX.)

Třetí den —aiiterý,

.Nnd čím z této země, kterou jste opustily,
noří/táta, duše trpící?

Naříkám nad povrženou milostí Boží.
Byla mi nabízena v hojnosti, v každé
chvíli a s důtklivostí. Křesťanské zrození

na křtu sv., povolaní do mého stavu,
svatosti, slovo lšoží, svatá vnuknutí, dobré
příklady, mimořádná dobrodiní: vyvaznutí
z nebezpečí, pomoci v pokušeních, od
puštění po pádu, odpustky tak snadné
k dosažení! Zavrhla jsem jedny, chladně
přijala jiné, zneužila Větší části jejich
ku své zkáze, k dobrému užila jsem
stěží nejmenší díl všech. Přednost jsem
dala statkům časným před nebeskými.
Jak jsem se oklamala!

Kéž mi dopřáno na okamžik utišiti
žízeň u pramenů milosrdenství, prýštících - _ , . . .

. . _ , . , : kterou ro ne míti budete v OČlStCl ale
z nejsv. Srdce Pane, ktere lidé hřišní f p "
a lhostejní zneuznávají!

O vy, kteří blízko sebe máte nevy
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Čtvrtý den ——středa.

ATM! čím z této země, .se Íctm'é'jstt: odešly,
koře/cujetc, duše zarmoucené?

Hořekuji nad spáchanými špatnými
skutky. Zdály se mi ve světě lehkými a
příjemnými. Výčitky svědomí jsem ko—
nejšila v lůně rozkoší. Dnes však mne
tíží a hořkost jejich mne trápí, vzpo
mínka na ně mne pronásleduje a srdce
mé rozežirá. Hříchy smrtelné odpuštěně,
ne však odčiněné, nedostatky všední,
menší nedokonalosti, příliš pozdě vas
nenávidím! Spravedlivý trest dochází
nyní volného průchodu. Kéž bych se
směla vrátiti na svět! Žádný slib sebe
lahodnější, žádné bohatství, žádné svůdm'
slovo nebyly by sto, aby mne svedly
k nejmenšímu hříchu. O vy, kteří dosud
můžete voliti mezi Bohem a světem,
obratte zrak svůj na trny a plameny,
které obkličují Srdce Páně, ty povědí
vám, jaký jest zármutek—Kristův nad
našimi vinami. Rozpomeňte se na žalost,

pozdě, a potom nic vás to státi nebude
' hříchu se varovati. Chceteli vždy odolati

čerpatelnou studnici milostí, proč ne-,
nabíráte aspoň krůpěj pro nás? Poslyšte
blahosl. Markétu, která totéž k vám mluví
s nebes, jako my ze středu těchto pla
menů: ».lest zřejmo, že na světě není
nikoho, komu by se nedostávalo vše—
možné duchovní podpory, lneli láskou
vděčnou a upřímnou k Srdci Kristově“

K vítek. Dar milosti nadpřirozený cen—
nější jest nad dary přirozené celého světa.

Cvičení. Obětuj dnes duším v očistci
nějaké odpustky připojené k modlitbám k nejsv.
Srdci Páně.

Otče náš, Zdrávas atd.
Střelné modlitby. Milovánobudiž

všude nejsv. Srdce Páně! (Odpustky 100 dní.
Pius IX.) Pochváleno, pozdraveno &.milována
budiž Srdce Ježíšovo v nejsv. Svátosti po
všechen čas, ve všech svatostáncích po světě
až do skonání světa! Amen. (Odpustky 100 dní.
Pius IX.)

útokům ďábelským, uvažujte tato slova
sv. Markéty: »Nemohu věřiti, že by za
hynuly osoby zasvěcené Srdci Ježíšově,
ani že by smrtelným hříchem upadnouti
mohly do tenat ďáblových, jen když ze
všech sil je ctí, a snaží se jemu se při
podobnnic

Kvítek. Co plátno člověku, kdyby
veškeren svět získal, ale na duši své škodu
trpěl? (Mat. 16, 26.)

Cvičen i, Vzbuzení lítosti před obrazem
Srdce Páně ve spojení s dušemi v očistci.

Otče náš, Zdrávas atd.

Ježíš, Josef, Maria, vám daruji srdce i
duši svou!

Ježíš, Josef, Maria, přispějte mi v po
sledním zápasu!

Ježíš, Josef, Maria, ať vydechnu duši
svou s vámi! (Odpustky 100 dní každá pro
sebe. Pius VII.)



Eto

Pátý den — čtvrtek.

ATi/(lčím z této země, kterou jste opustily,
t-ruc/zlíte, vy svaté duše v očistci?

'l'ruchlím nad pohoršením, které jsem
jiným (lala. Kéž bych aspoň jen vlastní
hříchy oplakávati mohla! Kéž bych byla
mohla v poslední hodině zameziti všem
smutným následkům všech pohoršení
mnou způsobených! Kéž by mi možno
bylo z tohoto temného místa zadrželi

. . „. !
nad otvorem do propasti tolik neslast—
ných duší, které mého špatného příkladu

a převrácenýeh zásad následovaly! Ale ,
není to možno! Mou vlastní vinou hříchy
se ještě páchají, a to trvali může po mnoha
léta a staletí.

Nyní mám ííčet skládali i z těch '
nepravostí, jichž více nebo méně jsem
příčinou.

Kéž by mi popřáno bylo 'donésti
slovo mé až k mezím světovým a celou
zemí je proněstí! S jakou neunavností

!

;L'o

Šestý den — pátek.

*Vaclčím z této země, cteroujste zanechaly/,
žalostníte, vy svaté duše v očistci?

Žalostním nad zanedbaným pOkúl'lÍlI).
Jak lehkým bylo by bývalo na zemi. a
jak trapnýín jest dnes v očistci! '/.(le nej
menší bolest? větší jest než nejkrnlější
bolesti na zemi. Na světě jsem mohla
přijímali, odevzdána jsouc do vůle Boží,
nesnáze, bolestí, nepříjemnosti. tělo své
uváděli v poddanství ducha, zříci se věci
nadbytečných a chudým je darovali.
dOSti činiti za své hříchy, užitek a pro
spěch míti z odpustkův a všech zhožných
duchovních cvičení. Což snazšího nad to?

Za krátký život kající bych se-byla uva
rovala tolika rokům očistcevým. Kéž by
mi Bůh dovolil změniti leta, která ještě

' ztráviti mám v tomto bolestném vyhnan

ehedila bych od duše k duši odvraceti l
jich od hříchův a přiváděti ke ctnostem!

() vy všickni, kteří mne navštěvujete
se Srdcem Kristovým" v mém temném
žaláři, kteří zrakům mým ukazujete zářící
paprsek jeho milostivého světla, vy v něm
nalezáte prostředek nejvydatnější a nej
jistější k obrácení všech duší, které jsem
hříchy svými pohoršila. Promluvte k nim

; požíváte chleba vašeho v potu

tato slova: »Božské Srdce Ježíšovo jest :
jistě a bezpečné útočiště všem, kteří
hledají útulek před spravedlností Boží,
jejíž hněv zahubil by všecky hříšníky
í s jejich nepravostmí pro veliký jich
počet, v jakém se páchají, a kterým spra
vedlivý hněv Boží proti sobě vyzývají.

Kvítek. Syn člověka odplatí jednomu
každému podle zásluh jeho. (Mat. 5, 26.)

C v í č e n í. Darujte dnes někomu obrázek
nebo spis jednající o nejsv. Srdci Páně.

Otče náš, Zdrávas atd.
Věčný Otče, obětují ti nejdražší krev

Ježíše Krista za zhlazení svých hříchův a.
za potřeby sv. církve. (Odpustky 100 dní.
Pius vu.)

ství, v tolik roků na světě! Žádný rozkaz
nezdál by se mi krušný, žádné utrpení
by mne neděsilo, vnejpřísnějším pokání
cítila bych jenom útěchu a radost“, na
tento plamen nenhasínajíeí pomýšlejic.

O vy, kteří dosud snášíte lehké
břímě nesnází života pozemského, kteří

tváře

vaší, plesejte: nejlehčí utrpení. které
snesete na dostiučínění spravedlnosti
Boží a smazání hříchů svých, obětované
nejsv. Srdci Páně, zbaví vás dlouhého
a krutého očistce.

Poslechněte slova, která řekl božský
Spasitel blahosl. Markétě, an jí své Srdce
ukazoval azval, aby do něho vstoupila:
»To jest očistec, v němž očistili musíš
dny života tvého pozemského, potom
v něm najdeš příbytek radostný a spojení
se mnou.<<

Kvítek. Přinášejte hodné ovoce po
kání. (Luk. 3, 8.)

Cvičení. Přineste malé sebezapření
, nejsv. Srdci k úlevě duším v očistci.

Otče náš, Zdrávas atd.
ÚJežíši, tichý a pokorný Srdcem, učiň

srdce mé podobné tvému! (Odpustky 300 dní.
Pius IX.)
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Sedmý den — sobota.

1Vnd čím z této země, kterou jste opic.—staly,
smutníte, vy svaté duše trpící ?

Lituji nepatrné lásky, kterou jsem
chovala na zemi k dušičkem v očistci.

Každý křesťan může poskytnouti útěchy,
občerstvení. pokoje těmto vězňům v jejich
trapném postaveni modlitbami, kajícími
skutky, almužnou, sv. přijímáním a ko—
nečně, jeli duchovním, obětuje nejdražší
obět mše sv., aneb neníli jím, obcuje jí.
Kdybych tak byla jednala, vyprosila bych
si milost? nedopustiti se hříchu žádného.
Zasloužila bych si menší očistec, ne tak
krutý, a nyní více by mi prospívaly mo
dlitby, které se za nás po celém světě
k nebesům vysýlají. Kéž bych se mohla
vrátiti na svět, nikdo více nade mne ne
staral by se o vysvobození duší z očistce,
vroucí modlitby bych za ně prolévala, a
jiné bych vybízela k soustrasti nad nimi!

Co činiti nyní nemohu, co jsem ne
činila, když jsem mohla, čiňte tak, 0
duše křesťanské! »Smilujte se nade mnou,
smilujte se nade mnou aspoň vy; přátelé
mojila Poslyšte zbožné pozvaní, které
vám dava blahosl. Markéta s výsostii
nadhvězdné, jako to dříve činila svým ,

spolusestrám v oktavě všech věrných
dušiček, & které jako modlitbu k vám
zočistce vysýlame: »Zdajíli se vám tyto
zbožně skutky příliš těžké, nermutte se
proto; nemůžeteli jich kon-ati jedním
způsobem, vykonejte je na jiný způsobx

Kvítek. Zaslouženč takto trpímc, po
něvadž jsme zhřešili proti bratru svému, \'i
douce zármutek duše jeho, když prosil nás
a ncvyslyšcli jsme ho, proto přišlo na nás
utrpení toto (l. Mojž. 42.). Tak volali bratří
nevinného Josefa.

Cvičení. Rozšiřujtc, pokud vám lze,
tuto knížečku, a duše zemřelých budou vám
vděčny.

Otče náš, Zdrávas atd.
Sladké Srdce Ježíšovo, učiň, abych tě

vždy více miloval! (Odp. 300 dní. Pius IX.)

Vděčnosť duši v očistci.

»Dnes (v neděli »Dobrěho pastýře,a
druhé po velikonoci) časně ráno,“ praví
blahosl. „Markéta Alacoque, »přišly se
se mnou rozloučiti dvě duše, jež dobro
tivý Pastýř s více než s milionem jiných
uváděl do svého ovčince, kamž se ubí
raly s radostnými zpěvy. A když jsem
je žádala, by nás pamětlivy byly, od
větíly: Nevděk ještě nikdy nedostal se
do nebe.<< SLIH.

Jednota Svato-Alžbětská ve Znorovách
na Moravě.

Zbožným bratřím a sestrám třetího řádu sv. Otce Františka Serafinského a všem ctitelům sv. Alžběty
podává P. Jan Mikulka, t. (5.kooperator ve Znorovách a zakladatel té Jednoty.

vdově z třetího řádu sv. Otce Františka,
obšírnější zprávu o původu a rozkvětu
Jednoty naší svato-Alžbětské podám.

Naše prastará osada Znorovy u
Veselí na Moravě, dvě hodiny cesty od
uherských hranic vzdálena, má rovněž

oufám, že se zavděčím & radost“ | prastarý kostelíček, () němž již r. 1386.
nemalou učiním všem zbožným
terciařům, když jim v tomto mě— 1

síci listopadu, zasvěcené-m sv. Alžbětě, '

zmínka se činí. Kostelíček ten jest jediný
ze všech 620 farních chrámů Páně roz
sáhlé arcidiecése olomoucké zasvěcen
sv. Alžbětě, vdově z třetího řádu. V krásné
knížce »Život sv. Alžběty,& kterou sepsal
francouzský hrabě Montalembert a kterou
pro »Dědictví Cyrillo-Methodějskéa v Brně
přeložil kněz církevní Jakub Procházka,
dočítame se, že brzy po smrti sv, Alžběty,



zemřelé dne 19. listop. 1231.. klenul se
přek'ásný, nádherný chrám nad hrobem
jejím _ve městě Marburku, & že ke cti
sv. Alžběty stavěny ijinde mnohé krásné
svatyně.

Jak již podotknuto, vystavěn i u nás
ve Znorováeh od zbožnýeh předků našich
svato-Alžbětský chrám l'áně, jediný to
v celé arcidiecěsi olomoucké: ale žel

'tohu, že není tak velehný a krásný,
jak by přece jediný sv.-Alžbětský chrám
Páně rozlehlé arcidieeése býti měl, aby
zřejmě- mohl svěděiti o naší lásce & úctě
k te velké světici Boží, sv. Alžbětě, jejíž
drahocenné ostatky u nás chováme.

R. 1880., hned po svém na kněžství

l

|

vysvěcení. přišel jsem pln prvního zápalu '
a horlivosti jako k00perator. do '/.norov :
ke starému, stále churavěmu vdp. faráři,
Janu .lanáčkt>vi.ůCítil jsem se v tomto
našem chatrném, nízkém, nevhodným
přístavkem r. 1872. znetvořeném koste
liěku velmi stísněným, asi jako když
pták, navyklý na volnou přírodu, do
malé klece uzavřen bývá. Bylo mi bolno,
že svatá patronka našeho chrámu Páně
žádného jiného, jí zasvěceného, v celé
naší arcidiecési nemá, leč ten náš, tak
nepatrný.

Bylo mi též líto našeho zbožného
lidu, jenž tak sevřen a stlačen v ko
stelíčku tomto bývá & jemuž v této
tlačenici službám Božím obcovati jest.

Proto hned prvního roku toho pojal
jsem úmysl všecek tomu se oddati, aby
u nás důstojnější a prostrannější chrám
Páně svato-Alžbětský postaven byl. Na
razil jsem však při tom na mnohé obtíže
a překážky, a tak bylo vroucí-mé snaze
jako žhavému uhlí pod popelem jen
doutnati, až konečně r. 1887. plamenem
vyšlehla.

Čta totiž poprvé pastýřský list. Jeho
Eminence nejdůst. p. kardinála & kníže
areibiskupa našeho, Bedřicha, ze dne
6. března 1887., v němž nám oznamoval,

3ššě_

jak bychom důstojně měli a mohli oslaviti
nastávající jubileum 501etého kněžství
Jeho Svatosti papeže Lva XIII., a přijda
na slova: »Pamatujme na chudé chrámy.:
umínil jsem si konečně úmysl svůj pa
mátného roku tohoto ve skutek uvésti a

po radě našeho arcipastýře k radosti
sv. ()tce i s našimi farníky nejen na
cizí — hlavně misionářské chrámy Páně
— nýbrž i, a to popředně, obětavost' a
dobročinnost? obrátili k našemu vlast

nímu, tak ehatrnémn a potřebnému ko
stelíěkn, a jubilejní rok ten navždy pa
mátným u nás tím učiniti, že vněm
založena Jednota na zbudování noveho
svato—Aižbětskěho chrámu Páně u nás
ve Znorovách.

] vymohl jsem si nejprve svolení
svého vdp. faráře, abych jeho jménem

í onu Jednotu založiti a říditi směl; načež

přednesl jsem dne 11. dubna 1887.
v pondělí velikonoční f'arníkům našim
s kazatelny přiměřenou řeč, abych seznal,
zdali myšlenka mojei u nich ohlas našla,
a jaký.

0 jak jsem byl potěšen a ve své
snaze posilněn, shledav tn všeobecnou

; a velikou nadšenost' k nové Jednotě té!
Do 3 měsíců přihlásilo se u mne a z,.
psati se dalo 709 údů s měsíčním pří
spěvkem alespoň 2 kr., a mnozí dary
značné jednou pro vždy věnovali. Tak
uštědřil jistý dobrodinec jakožto první
základ 1000 zl., a tím stalo se, že dne
11.července téhož roku měla naše Jednota

svého jmění již 1803 zl. 17 kr.
Aby pak nadějná Jednota tato i za

souhlasu církevní a světské vrchnosti

k'cíli žádanému působili mohla, sestavil
jsem přiměřeně stanovy a zaslal je ku
schválení nejdůst. kn.—arcib. konsistoři &

: vys. c. k. moravskému místodržitelství.
_ ()bě vrchnosti přijaly aschvalily ochotně

i

stanovy ony, a sice vyse. k. místodržit.
dne 29. srpna 1887., (3.25.288. a nejd. kn.
arcib. konsistoř dne-7. září 1887., č. 9553.



Podávám tuto alespoň některé para
grafy stanov těch:

$,. ]. „Jednota na zbudování nového
farního chrámu Páně ve Znorovách“ má sídlo
své ve Znordvách, a účelem Jedn y jest: na
sbírati_potřebný peněžitý fond na vystavění

3

nutného, nového chrámu Páně ve Znorovách. „
$. 2. Prostředky na dosažení cíle toho

budou příspěvky řádných přispívajících údů :
Jednoty, dary, 'fundace a. odkazy peněz aneb
movitého a nemovitého jmění.

$,. 3. Údcm čili řádným členem Jednoty
může se státi každý katol křesťan, kterého
koli stáří a obojího pohlaví; údem se stane
přihlášením se u předsedy Jednoty a zápisem
do knihy údů, na farním úřadě znorovském
chované.

%. 4. Každý úd béře na se závazek
měsíčně 2 kr. čili ročně 24 kr. na výše udaný
účel platiti. Příspěvky větší s díkem přijaty
budou. Úd zavazuje se přispívati do své smrti
aneb do ukončení stavby; avšak vystoupení
z Jednoty nikomu zabráněno býti nemůže.

%.5. Údové mají právo při ročních val
ných hromadách v účetní a zápisní knihu
nahlédali, návrhy, výtky a jiné vhodné po
známky výboru Jednoty přednésti. — Valná
hromada svolá se pravidelně jednou ročně
ke konci měsíce listopadu; k usnášení jest
oprávněna, když aspoň dvě desetiny ku hlaso
vání oprávněných údů se sejdou. Kdyby se

“jich však tento počet nesešel, svolá se druhá
valná hromada, která _pak k usnášení ne
musí se obmezovati na žádný určitý počet
dostavivších se členů.

5. 6. Mimo údy řádné pomáhají k na
značenému účelu i dobrodincové Jednoty
Dobrodincem se stane každá osoba,
aspoň 1 zl. jednou pro vždy na zbudo
vání nového chrámu Páně ve Znorovách uštědří.

%. 7. Za všecky živé i zemřelé údy a
dobrodince Jednoty bude ročně v oktáv sv.
Alžběty slavná mše svatá ve chrámu Páně
znorovském obětována; na ně denně při mši sv.

která :

novém kostele každého čtvrtletí vždy jedna..
mše sv. obětována.

&. 11. Členské příspěvky a jiné milodary
přijímají a účtují předseda Jednoty a oba
kostelní hospodáři; ostatní výbor má právo
účty ty ve schůzích zkoumati.

5.1 2. Trvání Jednoty závisí na obětavosti
členův a dobrodinců, na hojnosti a velikosti

stékati, tím spíše bude se moci se stavbou
počíti. O plánu stavebním bude se zvláštní
výbor7 údy Jednoty zvolený, se znalci raditi
a jednati. až aspoň 30.000 zl. sebráno bude.
Jednota se rozejde, když zamýšlená stavba
vykonána bude, a všecky platy a účty při
stavbě tě zaplaceny a vyrovnány budou.

Nyní teprve nastala řadna činností
Jednoty naší; údově noví neustále se
přihlašovali, dobrodincové své milodary
zasýlali & mnoho značných závělních
odkazů Jednotě se dostávalo, tak že
koncem roku 1887. bylo řádných údů
Jednoty dle %.4. stanov 1056, a od nich
a od ostatních dobrodinců dle „$.0. slo—
žených peněz 2667 zl. 22 kr.

Netušený to zdar! Když jsem Jednotu
zakládal, pravil jsem si, že, budeli nam
Pán Bůh žehnati, snad 500—600 zl. ročně
seženeme — a zatím jak mile jsem byl
zklamán v očekávání syém!

Nechyběli ovšem lidé, již mi pravili.
abych se jenom příliš neradoval ze zdaru
Jednoty, že horlivost údův a štědrola
dobrodinců brzy, již příštího roku, ochabne
a utuchne; ale Bohu díky, tací lidé ne
osvědčili se býti dobrými proroky. Novým
rokem nová horlivost, nadšená obětavostí!

Jen za měsíc leden složili údově

Jednoty 71 zl. 82 kr., dobrodincově za
různých příležitostí 259 zl. 78 kr., v ko
stelních pokladničkách nalezeno 1l zl. 2 kr.
()bnášel tedy lednový příjem celkem 342 zl.
62 kr. Údů nových přihlásilo se 105. _—
Podobně pokračuje Jednota až podnes.
tak že má nyní již 2258 přispívajících
řádných údův a od nich a od přečetných
dobrodinců složených peněz 9239 zl. 18kr.

Í _ 1 „. .
i na. modlitbách pamatováno, a v budoucím ! za 2 /2 POku tm dm SVéhO'

Jeho Eminence nejdůst. p. kardinál
olomoucký, Bedřich, ráčil naší svato—
Alžbělskě Jednotě své požehnání a za
roveň značný dar na penězích laskavě
uděliti; podobně'dostalo se jí od Jeho
Veličenstva našeho nejjasnějšího císaře
100 zl.; rovněž 100 zl. má co děkovati

darův & odkazů. Cím více bude se peněz ] dobrotivostiJehoc.k.Výsosti arcivévodovi



&polnímu maršalkovi Albrechtovi; 50 zl.
uštědřila milostivě laskavá ruka korunní
princezny vdovy Štěpánky; po 25 zl. po
skytnulí milostivě .Ieho c. k. Výsost arci—
vévoda Vilém a Rainer; a mnohé velmi
vzácné a vznešené osoby duchovního i
světského stavu prokázaly naší Jednotě tu
milost“ a čest, že se staly bud' údy, bud'
dobrodinci jejími.

Obzvláštní též přízni a lásce — což
snadno pochopitelne — těší se naše svato—
Alžbětská Jednota u zbožných bratři a
sester třetího řádu sv. Otce Františka.

.lestit“ svata patronka zdejšího l'arního
chrámu Páně, sv. Alžběta, obzvláštní cti
a ozdobou, pravou perlou svatého řadu,

£)

i

tak že láska tercii'třů k ní vztahuje sei
ku chrámu Páně, jí zasvěcenému, jedi— '
němu v rozsáhlé olomoucké arcidiecésí,
a to velmi chatrnému.

()d kollaturý třetího řádu v Uh.
Skalici přihlásilo se snahou ředitele řádu,
jenž byl zvláštním příznivcem naší svato
Alžbětské Jednoty, l). Klementa lntríbusa,
a představeného zbožného bratra Josefa
Žižky ze Strážnice na 400ří'tdnýeh údů
přispívajících. Od kollatury třetího řádu
v Uh. Hradišti přes 100 údů, zásluhou
představeného řádu Jana Němce, dp. P.
quardiana kláštera Františkánů, paní
Fr. Zelnitiusové, paní Anny Strakačove,
Anny Mazáčové a jiných zbožnýeh duší.

l.)ředstavený třetího řadu, zbožný
bratr Štěpán lšaěík z Tvarožné Lhoty,
donesl první sbírku, mezi tercíaři l'ar
nosti kněždubské pro naši sv.-Alžbětskou
.lednotu učiněnou, v obnosu 20 zl. l.)o
dobně jednají i tercíáři v Radějově a
jinde. Především bud'tež zde jmenováni
nasledující bratři a sestry: V l'iadějově A.
Salěak, v Klimkovíeíeh Anna Majevských,
ve Velkých Opatovicích Marie Rajblova,
na Velehradě hospodářský adjunkt Jan
Vítek, v Hodoníně Jan Sana a sl. Begina

7

štera llubert lilttl, v Prostějově dp. Adoll'
llonig. v Hulíně dp. h'udoll' llrdlit'1ka,
v llolešově .lan Zakopal & mnozí jiní.
Takovou lásku a přízeň ukazují-k naší
svato-Alžbětské Jednotě zbožní terciáři
v blízkém okolí; i_jsem pevně'přesvědčen,
že nejední i vzdálenější terciáři .temito
řádky, pro ně zvlášl' napsanýmí, pohnutí
a povzbuzeni budou, aby též' nějakými
milodary nebo vespolnou sbírkou přispěli
te naší svato-Alžbětské Jednotě, () níž
snad nic posud nebyli věděli. Vždyt'
posud naše Jednota působila jen zcela
skromně a v úkrytu, jako pravý kvítek
Alžbětský, bez hlučných reklam a zpráv
časopiseckých, ku cti a chvále lšoží a
sv. Alžběty, té libovonné. Íialky pokory.
Avšak povzbuzeni přízni, jakou tak mnozí
ze všech stran .lednotu naši obdařují,
vystupt'ijeme nyní z toho ukrýtn s 'na—
slcdující prosbou: Pomoz, kdo možnost“
a srdce máš, našemu nebohému lidu tak
ideální dílo provésti! Věru, nehodným
naši dobrodincové svých daru nedají; a
náš chudý a přece tak obětavý lid je
zajisté podpory potřeben a též hoden.
()dvděčí se vroucí modlitbou, kteraž za
jeho dobrodince denně vystupovati bude
ke triinu Nejvyššího, a ()n _jim to pře
hojně odmění.

Který zbožný Ierciář by také časteji
nevzpomněl sv. Alžběty, této milé dcery
sv. (_)tce lf'rantiška, které tento ()tee ve
své lásce vlastní plášt“ daroval. 'l'ato
vzpomínka bude asi pro mnohého po
hnutkou, aby nějakým dárkem naši svato
Alžbétskou .lednotu laskavě podporoval.
Neboť takto pomohou zbožní terciáří
svými šlechetnými dary nejen zdejším
farníkům, Slovákům to většinou chudým
a nemajetným, aby sobě potřebný a dů
stojný chrám Páně vystavili, nýbrž roz—
množí těž čest a chválu velké světice,
sv. Alžběty. Ostatně bude jejich obětaVOst'

Škrapkova, v Olomouci M. Nedomova, í odměněna nyní ibudoucně hojnými du
diistojný p. quardian kapucínského klá

Skola B. s. P. 1889.

chovními milostmi a dary, jichž se dle
22
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$,.?. stanov pro vždy íičastn'ými stanoói.
_Naše svato-Alžbétská Jednota jest. a iná
býti jakousi milou pomněnkou radostné '
jubiluiní slavnosti našeho sv. (_)tceLva Xlll.
On sám jest též udem a obzvlášluím pří
znivcem -—regeneransEÍ — vzkřísitelem a
obnovitelem třetího řádu. Jsem jist. že
pomněnkou touto též jemu nemálo se
zalíbíme a jeho požehnání pro naši
svato-Alžbělskou Jednotu a pro všecky
My a dobrodince její dosáhneme, ()
kteréž ho tyto dny prositi chceme. Proto
doufám, že i z té příčiny přemnozí
terciáři své obětavé srdce k naší svato
Alžbětské .lcdnotě obrátí a nějakým milo
(lárkem ji obdaří, aby co nejdříve naše
potřeba a naše přání vyplněny býti mohly.

l'otrváli nynější obětavost“ jen ně
kolik málo let., pak budeme moci v 10

jeho, přihlíživ

Řeč v pondělí velikonocní
dne ll. dubnu 1887.

přednešená ve přiěíně Jednoty na zbudování no
vého farního chrámu Páně Tit. svaté Alžběty ve

Znorovách na Moravě.

„[ přinutili llO, řkouce: Ziislaíí
snšuni! l vešel s nimi.“ Lula.2-1,29.

Dojemnou událostí vypravuje níun
dnes. nábožní posluchači, sv. evangelista
Lukáš o l'ánu .Iežíši; sotva že z mrtvých
vstal, již stará se () věrné své, aby je
bol a záru'íutek neskličoval. nýbrž aby
všeliké srdce v něj věřící radostí nebe
skou oplývalo.

Vida dva
stečka Emaus

učeníky své jíti do mě
tak zlrápené nad smrtí
se k nim, šel s nimi. A

oni nepoznali jej. Dovědev se příčiny
zármutku jejich, počal jim cestu otvírati
— vysvětlovati písmo sv. o ll'lessiáši tak
jasné & úchvatně. že, jak sami pak do—

, znalí, srdce v nich hořelo, když mluvil

letech již stavěli důstojný, nový svato—
Alžbětský chrám Páně u nás ve Zno— ,
rovách, jenž bude chloubou a záslužným
činem všech zbožnýeh ctitelů sv. Alžběty.

Casy nynější nejsou ovšem valně
příznivy ku sbírkám všestranným; ale
malá, nepatrná obětí bude snad přece
mnohému ještě možná, ao tu právě ve
jménu naší sv.—AlžbětskéJednoty laska
vého čtenáře těehto řádků prosím. ]
male částky od mnohých dané spolu
velkou sumu činí.

Případné laskavě milodary přijímám
ochotně a vděčně jakožto pokladník
.Iednoty, nebo vůbec farní úřad ve
Znorovách u Veselí na Moravě.

Přišelli jsem však někomu s prosbou
touto nevhod, nechat jen na mne se ;
nehorší! Poslechlt jsem jen Pána Ježíše
v tom, k čemu vybízí u sv. Lukáše
(ll. kap.), řka: »Proste, a bude vám
dáno; hledejte, & naleznete; tlucte, &
bude vám otevřeno. Nebot' každý (tedy
snad i já), kdo prosí, béře; a kdo hledá,
nalézá; a tomu, kdo tluče, bude ote

Vříl'lOď

jim na cestě. Plni vděčnosti nutili zato
Krista Pána u cíle své cesty. aby s nimi
v jejich domě přenocoval, nebot“ se již
připoždívalo & den se již nachýlil. A on
učinil jim po vůli. ] vše] s nimi, zůstal
s nimi, večeřel s nimi. a dal se jim i
poznati při žehnání a lámání chleba.

Nejmilejší, jaka to pocta pro onen
dům v Emausíeh, ve kterýž Ježíš Kristus,
pravý a živý Bůh, vejíti ráčil!

A hle, tutéž, ba ještě větší poctu
činí podnes tentýž Ježíš Kristus každému
katolickému chrámu Páně. Sem dává se
on též pozvati a přebývá zde ne na
chvíli jen krátkou, jako v Emausích,
nýbrž stále a ustavičně k největší radosti
„a íítěše svých věrných vyznavačů.

Když židovský král Šalomoun vy
stavěl Hospodinu překrásný chrám ve
městě .lerusalěmě a jej s velkou slávou
byl vysvětil, padl před oltářem zápalným
na kolena svá, vztáhl ruce své k nebi
a modlil se, řka: »Hospodine, Bože
israelský, nenít“ tobě podobného ani na
nebi ani na zemi. Jestliže nebe i nebesa
nebes neobsahují tebe, čím méně díim
tento, kterýž jsem vystavěl. Však přece
vystavěl jsem ho, doul'aje. že tu zvlášť
vyslyšíš modlitbu lidu svého. Kdož by
se modlil na tomto místě, vyslyš ho a
buď mu milostiv.a (lll. Kr. S.)

] ukázal se mu Hospodin a řekl jemu:
»Vyslyšel jsem modlitbu tvou a prosbu
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tvou; posvětil jsem domu tohoto, kterýž
jsi vystavěl, abych položil jmeno sve
tam na věky (t.j. aby byl příbytkem
mým ustavičně); a budou oči ně a srdce
me tu po \šecky dny, pozorujíce na toho,
kdož by se modlil na místě tomto“ ——
Ano, drazí v Kristu, chrám jerusalémský
byl vpravdě příbýlkem Boha živého; proto
také, když Pán Ježíš, Syn Boží, chram
ten od prodavačův a kupců kdysi vy—
čist'oval. řekl zřejmě: »Nečinte demu Otce
meho domem kupeckýma (Jan 2, MS.).

Avšak, nejmilejší, jakkoli krásný a
veliký byl chrám jerusalémský, přece
jenom byl slabým obrazem nasich katol.
chrámů, v nichž Bůh a člověk. Ježíš
Kristus, ve viditelne způsobě chleba usta
vične přítomen jest, a bohatě poklady
milostí svých nám rozdává. () každém
katolickém kostelu platí s'ova sv. Jana
v jeho Zjevení (21, B.): »Viděl jsem město
svaté., Jerusalem nový, sestupující s nebo
od Išoha, připravený jako nevěstu okra
šlenou muži svemu. l slyšel jsem hlas
veliký s trůnu. řkoucí: Aj. stánek Boží
s lidmi, a přebývali bude s nimi. A oni
budou jeho lidem, a sám lšůh s nimi
bude jejich Bohemia

Nabožní posluchači! ] naši zbožní
předkové před dávnými a dávnými časy
nutili, jako dnešní dva učeníci evangeliětí,
Ježíše Krista, by vše] s nimi pod jednu
střechu, aby byl jejich Bohem; vystavěli
mu tento naš kostelíěek' maličký a pro
sili ho, řkouce: »Pane, zůstaň s namila

A Pán Ježíš, dobře znaje věřící a
láskou hořící srdce předků našich, svolil
v prosbu jejich a vyvolil si toto místo
za příbytek svůj, aby tu zvláště vyslyšel
modlitby lidu sveho, aby'tu hlavně obracel
oči a srdce svě na své tirosíc-í dítky.

lptám se, nejmilejší, zdali pak byl pří—
bytek tento důstojný hosta tak vzácného?
Zdali byl on jako ten nový Jerusalem
připravený jako nevěsla okrášlená muži
svému?

Ach, nebyl! Naši nuzní“ předkové
nemohli nádherný stánek připravili hosti
svému nebeskemn. Ale Pan .ležíš, jenž
v bídných jesliěkách betlémských spo—
číval, když na svět přišel, a na tvrdém,
nahém dřevě kříže zemský“ život ukončil,
ncpohrdl nuznými předky našimi a stal
se hostem jejich i našim až na tento
dnešní den.

Avšak má snad tento stanek Boží
tak chatrným zůstati na vždy?

Byl ovšem nedavno ještě v horším
stavu, jak sami dobře víte, a jen ne
uuavnou snahou našeho \'dp. faráře a
konsistoriálnilm rady, .l. Janáčka. nabyl
tak mnohých okras iznačného rozšíření.
Přes to všecko jest však on pro nás
malý, nízký, nemluvě o té boční, před
16 lety přistavené kapli, o níž .leho Em.
nejdůst. náš p. kardinál za poslední sv.
generalni visitace r. 1882. tak nechvalně
se vysloviti ráčil; proto v nedaleké bu
doucnosti nastane í'íeodbytna'tpotřeba jej
znova rozšiřovati, přeslavovati, či lepe
zcela nově vystavěli, a to tím spíše, že
od roku 1875. ve farnosti naši přibývá
průměrně 52 duší za rok.

Abychom však sobě nebo potomkům
našim nákladnou práci tuto usnadnili a
zároveň zásluh při podniku tom bohu—
milem nezískali, uminil jsem si. drazí
farníci, založiti u nás letos Jednotu na
zbudování nového, důstojného chránm
Páně svato-Alžbělske'ho. Letos, dne 31.
prosince, připadá bOlete kněžské jubileum
sv. Otce, papeže Lva Xlll. llčiňme si rok
tento památný—tím, že v něm započneme
usilovati () nový. důstojný chrám Páně
u nás.

Veledůstojný náš p. farář a rada svolil
k tomu, abych svato-Alžbělskou .lednotu
onu založili a říditi mohl, jejíž kýženým
cilem býli má nový náš kostel! ——
Nejmilejší! Nehrozte a nelekejte se toho
slova: nový kostel!

Ten nový naš chrám Páně nebude
se stavěti ani letos, ani na rok, nýbrž
jen malými, nepatrnými dárečky chceme
na stavbu tu sbírati. A jak dlouho asi ?
Bohatý kral Šalomoun vystavěl chrám
jerusalémský za 7 let; nuzní žide však
po návratu ze zajetí babylonského sta
věli jej znova, poněvadž byl zničen, a to
46 let. Nuže, kdybychom my. drazí
t'arníci, také těch 46 aneb i 50 let sve
krejcary skládali, jaký pak krasný diim
Boží mohli bychom u nás postavili!

Že snad mnohý z nás toho štěstí
se nedočká., by budoucí ten nový chrám
Páně uviděl — to nikoho od obětavosti
neodstrašuj! Vždyť i tento dům Boží vy
stavěli nam naši předkové; a pak hodláme
přece stavěli dům Pánu Bohu věčnému;
&nebudemeli moci my v něm se modliti,

22*
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budou jistě v něm za nás se modlíti vděční
potomci. vaši. Tedy jen s chutí do toho!

' Když mi bylo asi 12 let. šel jsem
s křelovskými rodáky svými ponejprv na
pout“ k Panně Malii svato-Hostýnské. U
Bystřice pod Host. zastavili jsme se a
s úctou pohlíželi jsme na pesxatný ten
kopec, kde na přímluvu Bohoiodičky tak ;
zázračně Pán Bůh naše zbožné předky
moravské kdysi zachránil předlítými vrahy
Tatary. Náš vůdce, starší bratr, výmluv
nými a dojemnými slovy nám o všem
tom vypravoval a upozornil nás i na
onen nižší, holý kopec. který zrovna před
horou posvátnou do výše se vypíná; i
vyložil nám původ kopce onoho. Když
prý Tataři nijak sv. horu stéci nemohli,
umínili si naproti ní rovněž tak vysokou
horu nanésti, aby pak s ní na křesťanské
hrdiny hostýnské své smrtonosné šípy
metati mohli. l rozjeli prý se na svých

čepic, sypali ji před sv. horu, sypali —
a tak rostla jejich hora, — až Pán Bůh
sám práci jejich zmařil, strašným bleskem
mnohé pohubiv a ostatní rozprášiv. [
dodal náš vůdce:

z toho poznejte, jak mnoho jich bylo,

částek nanesli — ve třech dnechla

Nejmilejší, jest to ovšem jen pověst;
já však posud ji v paměti chovám a dnes

Alžbětě, a tato svatá pali-mika našeho
chatrného kostelíčka má nemálo ctitelů
zvlášt' u zbožných terciářův a vůbec u
zbožného pohlaví ženského. A pak sle
chetní lidumilové, lšohu diky, posud
všickni nevymřeli, a jistotně nám ne
jedni šlechetnými milodary svými při
spějí, jakmile se přesvědčí, že my sami
seč můžeme činíme.

Proto vybizim předně vás, nej
milejší i'arníci, abyste se v největším
počtu za údy přispívající zapsati dali.
A jaký závazek beře na sebe každý úd?
Dá měsíčně v sakristii na nový náš chrám
Páně aspoň 2 kr. Kdyby údů těch bylo
jen 1500, složili by ročně nejméně 360 zl.

To by byl první a hlavní příjem roční
nové naší Jednoty! Dále pak budou hned

. zítra u každých dveří našeho kostelička
í zavěseny skřínky s nápisem: »Milodarý

_ _ Í na náš nový chrám Páně,<< kamž by
rychlých koních, nabrali hlíny do svých '

»A každý Tatar prý .
jen jednu čepici hlíny nabral a nasypal; :

vám ji vykládám z té příčiny, abyste po- ,
znali a uvážili,
— společná — častá.

Proto vás,.drazí farníci, snažné prosím
a žádám, abyste, kdo jen může, snášeli
malé ty částky na náš nový chrám Páně.
Nenít? nás arci tolik, jak oněch Tatarů
pod sv. Hostýnem, avšak to nevadi;
budeme za to snášeti déle a častěji.

Máme v naší farnosti 3162 duší
v 651 domech. Kdyby v každém domě
jen dvě osoby staly se řádnými, při
spívajícími údy naší Jednoty,

co zmůže i malá částka '

měli by- ,
chom jich 1300; avšak časem může jich &
snadno býti 1500—2000. Jsem jist, že '
i kromě naší znorovské farnosti najde
naše npvá svato-Alžbětská Jednota dosti
příznivců, již bud' údy, bud' dobrodinci
jejími se stanou, až o ní se jenom doví.

Vždyt' náš kostelíček jest jediný ze
všech 620 farních chrámů Páně rozsáhlé
naši arcidiecése olomoucké, zasvěcen sv.

každý dle libosti & možnosti své vklá—
dati mohl svůj dárek. [ v bohatém chrámu
Páně jerusalémskem měli takové poklad
nice. Jednou, jak nám to sv. evangelista
Marek (kap. 12.) vypravuje, sedl si Pán
Ježiš. proti pokladnici tě a díval se, kterak
zástup metal peníze do ní; a mnozí

_ ' bohatí metali mnoho. A přišedší jedna
když kopec tak vysoký z malých jen ' chudá vdova uvrhla dva halíře. |svolav

Pán Ježíš učeníky své, dí jim: -»Amcn,
pravím vám, že tato chudá vdova vice
uvrhla než všickni ostatní.“

Hle, nejmilejší, jak vysoko cení Pan
Ježíš každý isebe menší dárek na dům
Boží, jeli jen z čisté lásky k Panu Bohu
daný. Doufám pevně, že i do našich
čtyřech kostelních pokladniček mnozí
budou metati haléře své; a tak zase nám
vzejde přírůstek nástavbu nového našeho
chrámu Páně. Měsíčně pak, a to vždy
první neděli, bude s kazatelny oznamo—
váno, jak mnoho peněz do každé poklad—
ničky vloženo bylo.

Dale zavedeny budou u nás — posud
nebývalé — ofěry pohřební na tento Bohu
milý účel. Staří pohané v Recku dávali
mrtvolám svých přátel peníz v ústa, by
je zaň převezl převozník Charon přes
řeku Léte do podsvětí. Kdo peníz ten
neměl, musil prý 100 let po pustém břehu
řeky té blouditi, než jej Charon převezl.

Jest to ovšem, drazí křesťané, jen
pohanská báje; to však není báje, nýbrž
svatá pravda, co řekl svatý archanděl
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Rafael Tobiášovi (kap. 12.): »Modlitba
s postem a almužna lepší jest, nežli po
klady zlata sehovávati; nebot almužna od
smrti osvobozuje, a onal'jesl, kteráž čistí
hříchy a činí, že nalezáme milosrdenství
a život věčný.a A kdo by z vás, nej
milejší, nepřál svým zesnulým život věčný
a lloží milosrdenství? Kdož nechtěl by
jim přispěti, aby jejich duše se očistily?
Nuže, 'ádi spojujte, drazí farníci, ode
dneška při pohřbech svých milých m0
dlitbu s almužuou na náš nový chrám
Páně. aby jejich duše tím spíše mohly
vejíti ve chrám Boží nadhvězdný. Proto

_při každém i malem a chudém pohřbu
bude při pohřební mši sv. ofěra na náš
nový chrám Páně. a lásky _vaše se žá—
dají, aby VŠlt'knipřátele zemřelého: dítky,
mládenci, panny, muži i ženy neváhali
ten nějaký krejcárek položili na oltář na
spasitelný úmysl nebožtíka. Každá taková
ol'ěra bude zapsána v pamětní knihu a
měsíčně s jinými ohlašována. Doufám
pevně, že i na tento způsob jmění nově
naší .ledno'ty vzrůstali bude.

Dále. když se, milí farnici, někdy
při hostinách úvodních, svatebních, ko
lz'těovýcb a jiných radujete a veselíte se.
prosím vás snažně, pamatujte i tu dle
možnosti krejcárky svými na.nový náš
chrám Páně. majíce na mysli slova sv.
apoštola Pavla (k Filipenským, kap. 4.):
»liadujte se v Pánu vždycky,: a »Bud'to
že jíte nebo pijete, aneb cokoli jiného
(Émile, všecko k slávě loži ěintela (l. Kor.,
kap. H).)Na tyto sbírky obzvláště se těším;
vždyt když jest. člověk veselýn'i, tu tež
bývá zpravidla i štědrým. Jen si vzpo—
meňte na štědrost“ krále l—lerodcsa,kterou
ukázal při hostině na den svěho í'íarození
deci-i l—lert'idiadině(Mar. (i.), řka: »Pros,
zač chceš, a dám toběc l přisáhl jí:
»Zaěkoli prositi budeš, dám tobě, byl? to
byla i polovice meho království.< l tyto
milodary budou s druhými měsíčně ozna
movány.

Take při kopech, prodejích a dobro—
volných dražbách — co tu vhodných pří
ležitostí k milodárům na nový náš chrám
l'áněl Kolikrát bývají křiky u hádky o
nějakou zlatku po celé hodiny. Nuže,
smluvle se, nejmilejší, dáti onu spornou
částku na náš nový chrám Páně, aby
nikomu nebylo líto, že není po jeho —---
a milodár ten jistě oběma stranám vý
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jedná hojného Božího požehnání. — Ne
jeden těž z nás, náhožní posluchači.
má snad na svědomí nějaký podvod.
krádež aneb svévolně poškození bližního
na statku jeho. Konečně nedá mu svě
domi dele pokoje, a on rozhodne se
k nevyhnutelně nutně náhradě; ale má—
jetník již třeba mrtev i_jeho dědici nebo
se snad ani o něm neví; v takovém
případě může almužna na nějaký bohu—
milý účel tento těžký kámen s našeho
svědomí svaliti. — Nechtějte děle za—
lvrzovali srdcí svých!

Ještě mám snažnou prosbu k vám.
nábožní manželé. kteří žádných dítek od
Pána Boha jste nebyli obdrželi nebo
kterým je vám již Pán Bůh všecky na
věčnosti odvolal: Pamatujte obzvláště vy
co nejšlědřeji na nový náš chrám Páně!
Vezměte si příklad z bohabojněho řím—
ského šlechtice .lana a jeho šlechetne
manželky, již žili za panování papeže
Liberia ve lV. století po Kristu Pánu.
Nemajíce žádných dítek ani dědiců, jimž
by pozůslavili hojně svě statky vezdejší,
obětovali celé sve jmění přeblahoslavene
Panně a Matce Boží, a vzývali _ji na
modlitbách nejvřelejších, aby jim ně
jakým způsobem naznaěila, k jakěmu
uěelu náboženskemu by měli vynaložili
peníze sve. Upřímně prosby jejich došly
vyslyšení. Dne 5. srpna, klerěhož času
v Římě a okolí panují největší parna.
v noci pokryl sníh částku hory .Cskvi
lijske. '.l'eže noci napomenutí byli šlechtic
Jan a chol“ jeho ve snach, aby vystavěli
kostel, věnovaný Panně Marii, na onom
místě, jež by shledali sněhem posypané;
nebot Mária žádá takovým způsobem
státi se jejich dědičkou. A tak oni tež
učinili, a do dneška stojí na kopci tom
překrásný chrám »Blahoslavem': Panny
Marie Většíx aneb i jinak -»Sněžmf-.e.
(Kulda, »l-lok (círk.,a V., 43)

Ptám se, nemohly by sei u našich
mnohých bezdětných manželů j.)odobne
nektere šlechetne duše najíti, kteréž by.
když ne všecko jmění sve, tedy aspoň
částku jeho věnovaly a obětovaly svatě
patronce naší Alžbětě na zbudování no
veho, důstojného chrámu Páně u nás?

Zvláště pak v těžké nemoci, v možne
hodíme poslední hled'tež, nejmilejší l'ar
níei, na náš nový kostel, pokud jen
možno, pamatovali. Říká se sice, že kdo



za živa dava almužnu, že dava zlato,
kdo pak teprve po smrti necha dali, že
již jen stříbro: uuže. třebas to stříbro!

Když, milý křest'ane, cítíš a pozo
ruješ, že brzy již z tohoto slzavého udolí
odejíti musíš, a sice tak. jak to o sobě
řekl holmbojnýJob(kap. ].) slovy: »Nahý
jsen'i vyšel ze života matky své a nahý
zase se tam í'íavratím,<< neboť, jak (.lí
sv. apoštol Pavel (|. Tim., kap. G.): »Nic
jsme zajisté na tento svět nepřinesli,
bezpochyl')y že také odnésti nic ne
můžeme; — ach, tu poruě, milý kře—
sl'ane, svým pozůstalým dítkam a přáte
lům a uslanov, co misto tebe a za tebe
na náš nový ebram Pane obětovali mají.
Vůle a prosba un'iírajíeího jest. přece
svata a nevěřím, že by ji někdo moha
splniti, nesplnil.

'l'ak. tuším. nejmilejší, dost? jsem
vám dal na ruku příkladův a vhodných
příležitostí, jak bychom snadno mohli a
měli shirati na nový chram llaně u nas;
budemeli dle toho i jednati, seženeme
lehce i 500 zl. a snad i více ročně, a
nikdo to hrubě nepocítí, že mu něro na
časném majetku jeho ubylo, ale naopak
sezna, že mu mnoho přibude na za
sluhách, na lasce a na požehm'mí u Pana
Boha. Na údy naší sv.-Alžbětské Jednoty
a na všecky dobrodince nového našeho
chramu l'aně bude po všecky časy denně
na modlitbaeh a při mšech sv. pamato
vano; za všecky živé i zemřelé údy a

dobrodince bude se v oktavě sv. patronky
naší, Alžl')ét_v, slavna mše sv. zpívali a
za ně v budoucím novém našem kostele
každého čtvrt“ roku vždy jedna mše sv.
obětovali.

Kdo by tedy chtěl přispívajícím údeni
nové naší Jednoty se stali a takto vy
datně ku stavbě nového našeho cln-amu
Paně napomal'iati, nechal." se u mne
v sakristii nebo na faře ohlasí. l bude
zapsán do knihy ítdňv. obdrží členský
lístek, totiž obrazek sv. Alžběty, a roční
příspěvek 24 kr. bude moci po celý rok
v sakristii bud' u mne aneb i u kostelníka
splaeeti třeba i po 2_kr. aneb i po větších
částkách, aneb i najednou, jak to komu'
vhodnějším bude.

Nejmilejší! Když s láskou a chuti
neocháblou na ten nový, důstojný pří
bytek pro Pána Ježíše mezi sebou sbírali
budeme, buďmež jisti, že tím raději
bude ()a s námi a mezi nami přebývati.
V poslední hodinku pak našeho živobytí,
až se nám bude připozdívati a náš po
sledni den nachylovali — kdy my již ne
budeme moci do chi-amu jeho
vejde On k nam ze příbytku svého,
z chrámu od nás vystavěného, aby nas
nejsvětějším tělem svým posilnit na cestu
k věčnosti a uvedl ve chram jiný, .ne
rukami lidskými udělaný ——ve elu-am
stavy nebeské. Amen.

[) J (m, Mikulkn,
kooperalor.

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc. Drbohlav)

Dům miru.
(K. 355.-390.)

e dvanacté čtvrti římské, pisciua
publika zvané, stal veliký, pra
videlně stavěný dům. Nazýval

se insula (ostrov) Minueiova. Zasluhoval
pravem jméno insula, nebot“ vynikal
z moře domů římských jako skalnatý
výběžek. Se žádným domem nesouvisel.
Patero mohutných svých poschodí tak
směle zvédal do výše, jakoby ebtěl sam
přes Kapitol na Tiberu patřili. Majitel

jeho byl pokládán za nejbohatšího
ve městě. Lide tvrdili, že mu tento dům
vynaší více, než dva statky v Kampanii.
kde pracovalo pro něho 1500 otroků.
V přízemí nalézaly se rozličné sklady
s purpurem, s uměleckými výrobky
z kamene, nebo korintského kovu, s kni
hami, obrazy a s mastmi všeho druhu.

Vznešený svět římský znal zeela
dobře tento dům, poněvadž vněm bylo
možno dostati nejkrásnější drahokamy a
nejznamenitější ozdoby ze zlata.



Místnosti toho domu byly shromaž
dištěm oněch lidí. kteří obyčejné nechali
otcovské dědictví v rukou potměšilého
Reka, který v obcova'iní se svými zakaz
níkv vynaložil \eškeré umění dokonalého
sofisty (n'iluvky. mudraka).

Komnaty prvého a druhého poschodí
honosily se toutéž níulherou. jako sklady
v přízemí.

Co vydalo znamitého umění narodův
na východě a na zapade, bylo ve
skvostných .místnostech zastoupeno a
vkusně urovnano.

Perské koberce a zaslony, mistrna
díla řeckých malířňv a sochařů, gallské
ocelorytiny, vzacný nabytek z cizího
dřeva, spal-lanské podušky a vyšívání,
vše bylo v lahodném souladu na svém
místě.

'i'oto vše ocoluítvalo šťastného oby
vatele rajské domacnosti, když unaven
namáhavým obchodem hledal svůj ro
dinný krb.

Nuže, kde jest. ten, jehož nadhera
ho vyznamenavala přede všemi Římany?

Marně ho hleda oko. V sale, který
by se pro něho nejlépe hodil, vidíme
sice elegantní stůl na zavity knih, bohatě
zlacené skříně s korintskými vasami a
vůbec mnoho vzácných maličkostí, ale
po starožitném krbu, po obrazech předkův
ani stopy!

Proč? ——Mladý muž, který má
_tytokomnaty najmuty, netouží po vlastní
domacnosti. Oběd 'a v taberně, kde se
schází nejvybranější společnost. Zde se
mu naskýtá příležitost utratili peníze
nejvhodnějším způsobem. Ah, což mu
jest po obrazech předkňv! Nema žádných.
Sám se stal tím, čím jest. l'roto jest na
to-hrdým, že neí'nusí'býti nikomu vděčen.
()n jest lvem dne. lšlaženě ži-je, směje
se všem pošetilcům, kteří žijí spořivě,
aby pojistili dětem svým šťastnou existenci.
.lemujest. rodina. stat blaznovstvím. Často
velebil. že jest prost všeho pouta rodin—

[

jmění.

ného a že netřeba mu vstoupiti do státní
služby, aby se uživit. Původ jeho. jak
sám tvrdil. byl temným. Výchoval ho
jakýs propuštěnez a poslal ho- do Říma
k nejznaunenilějším učitelům. Na to se
dovedl upazí'íatovati, že mu dal živitel,
peníze a poslal ho se zapečetěným psaním
do Karnanta v Panonii. '.l'unalezl dobrého

příznivce, který zbohatl tím. že prodával
podloudně zbraně Němcům za Dunajem.
'l'en ho zasvětil do toho řemesla. Aurelius.

jak se tento obchodnik jmenoval, byl
člověk neduživý. Jsa blízek smrti, usta
novil mladíka jediným dědicem svého

On však přenechal vedení ob
chodu spojencům svého dobrodince a
spěchal do Říma. 'l'u uvrhl se do náručí
rozkoší. .lcho kapitál, který půjčil na

vysoké úroky. a výdělek z podloudnictví
usnadňoval mu, že si mohl dovolovati
to,co synové nejbohatších rodin římských.
Najal si obě poschodí jen proto, aby měl 
úplný klid. Od ostatních nájemníků byl
zcela odloučen. Vyšší poschodí bylo pří
stupno toliko ze tří částí.

Tam se již jevil zcela jiný život.
Úzké světnice postrádaly potřebného
světla. Nečistota a nepořádek zíraly
z každého koutu. Zkažený vzduch, po—
divný zápach a ono tajemné šero ve
všech chodbách a jizbach prozrazovaly.
že tu bydlí lidé chudí, lidé bědní. A
v těchto spíše brlohům medvědím po
dobných děrach tísnila se rodina jedna
na druhou. Co neštěstí, zla, zkaženosti
tajilo se,-v těchto pustých zdech! Zde
nalezli-nešlíastní spekulanti, nezvedcní
synové, podvodníci, zloději, podezřelí
žebráci a jiné do kalu neřestí zapadlé
veličiny bezpečné útočiště. Za dne v_v
táhla horda tato na žebrotu a na loupež.
Doma zůstali jen neduživei. Noc je opět
svedla dohromady. Od těchto lidí bral
Minucius značný nájem, který byl placen
s dokonalou určitostí, nebot budova ta
se pro takový druh lidí nejlépe hodila.
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V tomto doupěti bídy bydlela těž
rodina, ktera zapasila s lu'oznouřnouzí.
Otec jí davno již zemřel. Matka zlrapena
dlouhou nemoci hleděla již také smrti
vstříc. Čtyry nedorostlě dcery a čtrnácti—
letý lioeh Kliment živili sebe a matku
svou prodejem květin a žebrotou. Ubohé
dítky, chu 'avěly ustavičně v tomto dusněm
pelechu. Bída a žal se ostře vtiskly do
tahů jejich obličeje. Jim přešly květy
života v žalu a stráulání. Úsměv, jenž
liba tvaře zdravých dítek, jich ani ne
poznal. Ve tvářích jejich bylo cosi ne
pochopitelného, chmurněho, vážného.

Kliment a sestra jeho Krescencie
byli často od surovýchnájemníků vy
bízeni, aby jim při zločinech pomáhali.
Slibovany jim peníze a dary, jestliže se
propůjčí jim při nočních lupech za
vyzvědače. Avšak veškeré tyto lákavě
nabídky rozbíjely se bezíiěelně o odpor
matčin a o poslušnost dítek. Za to ubožátka
trpěla. Ústrky, “any. nadávky nejhoršího
druhu musely snašeti každodenně. Ano
hrozeno jim. že je i s matkou ven vy
ženou a domů nepustí. 'l'u plakala ro
batka, ne snad proto, že snašela proti
venstvi, nýbrž ze strachu, že tito zlo—
myslní lide ubohé matičee ublíží. Často
se pozvědla zemdlena žena na svém
loži a sepjavši vyhublé ruce svě úpěnlivě
prosila tyrany, aby sirotkův ušel řili.Takove
výjevy se často opětovaly. Dítky měly
nevýslovnou bazen před svými spolu
najemníky a kde mohly se jim vyhýbaly.

Jednoho dne vracely se děti domů
ze vzdalene čtvrti městské. Byly radostí
rozjasněny; nebot dnes ulržil'y za květiny
mnoho peněz. Když se blížily k obydlí,
uzřely neobyčejný ruch na ulici. Zrychlily
své kroky. .Vlyslely, že se stalo nějake
neštěstí. 'l'u uslyšely poplašné signaly
městské stráže. V největším spěchu pá
dily blíže. Prodíraly se podivuhmílnou
zručností zástupy zvědaveův, až jim ko
nečně další postup hustou řadou lidí byl

učiněn nemožným. Pojednou spatřily me
zerou lidí, jak se hustý dým dral z oken
teehodhy, kde se jejich obydlí nalézalo.
Ach, jak se tam vedlo ubohe maličce!
Poznovu pokoušely se pro 'aziti řadu, ale
rány a hruba slova přinutily je k pokoji.
'I'řesouee se na všech udech viděly lid
vodu nositi & oheň hasiti.

() co. by daly za to, kdyby byly u své
matky, které. snad již se smrtí zúpasila!
Avšak in:.u'nějejich namahaní. Nelítoslni
lide nepustili nikoho.

Konečně kouř mizel. Povyk v domě
se mírnil. Lidé se opět brali za svým
zaměstnáním. Ano i stráž odlabla. Každý
se radoval, že neštěstí tak zahy přešlo.
Děti hrnuly se ke své matinee. V tom
Krešceneie zděšeně vykřikla a klesla jako
mrtva k zemi. Oheň řadil v jejich svel
nici. Uboha'matka stala se oběti j'ilameníi.
Mrtvola její, strašně popalena, ležela na
chodbě.

Ubozí ted' neměli nikoho na světě.

kde by se o ně staral. S matkou zemřelo

jim “jedině milující srdce! ' _
Jakoby zrakům svým nevěřily, slaly

tu děti kolem mrtvoly. Hleděly zlrnule
do zjizvenýeh tváří matčiných.

Konečně počal Kliment plakati.
Příklad staršího bral ra m'tsledovalyostatní.
Lkajíce volaly jměno drahe matky, líbaly
popálené ruce její. A jakoby v žalu lom
ulehčení nabývaly, naříkaly vždy víc a
více.

'l'u vystoupil Hulmo, nejhorší z na
'jemníkův, a poručil jim, aby utiehly.

Poněvadž slov jeho nedbaly, si'u'ovec roz
palil se tak, že uchopil hůl a počal je
bíti. Na pokřik dělí přiběhl dozorce
domu. Ten však ještě Sulma |;iochvz'tlil
a poručil svým pacholkíun, aby tu havěl"
z demu vyhnali. Ve mdloln'tohlt—lžíeí
Kreseeneie byla se svými sestrami z domu
vyhozena.

Až do vem-ira seděly dělí přede
dveřmi a plakaly. Kliment pokoušel se sice



sestry potěšili, ale i jeho bolest“ takovou
mocí přemohla, že vzlykaje ani slova
promluvili nemohl.

Za soumraku přijel pohřební vůz,
který sbíral každodenně mrtvoly ehud'asův
a na pohřebiště odvážel. 'l'yto pak byly
do společné jamy uvrženy.

Sirotci doprovázeli samojediní ne—
uhledný vůz. Ale jen na kratko. lili“
vozkův je brzy od vozu odehnat.

'l'ed' bloudily dítky bez přístřeší, bez
přítele delší dobu po Římě. Ve dne
prosily přede
spaly na tvrdé dlažbě ve sloupoví..

Jednoho dne Krescencie zmizela.

Ubolíý Kliment musil se nyní sam slarati
o své mladší sestry. Avšak malokkly
slitovalo se nad nimi srdce dobrotive'.

Chlapec hladověl a trápil se mnohem
více, jen aby sestry svě nasytil. S hrůzou
pozoroval, že. se šat na nich kus po
kuse rozpadava, že sil jejich víc a více
ubýva. Smrt'k nim pozvolna kraěela.

Přišla zima a ta je zničila všechny.
Toliko on ještě vzdychal skleslý slabostí
kdesi v koutě a ocekaval svou poslední
hodinku.

Avšak když jest nouze největší, tu
jest pomoc nejbližší.

Křest'an Minucius, utrpností jat.,_ujal
se nešťastného chlapce. Umínil si, že
mu l.)Oll'lňŽO. 'l*řil<í'oěil k němu a slovy

lilSlinVýll'll ho vyzval, aby ho následoval.
Kliment mohl sotva povstali. Jeho do
brodinec musil ho podporovali, aby zpět.
nepadL

V domě Minuciově byl pečlivě oše
třovan. Brzy nabyl opět. _sil, že mohl

vykonavali rozličné prace. Poněvadž byl
cln'tpavelm ducha a rád se učil, seznámil
se brzy s křesl'aí'iskýu'íi uěítely.

Jednoho dne Minucius mu oznan'íil,
že nalezl dobrodince, kteří ho chtějí dali
vychovali ve světských vědách. Radosti
chlapcova byla nesmírná. Padl svému
odhánět-kolem krku, líbal jeho ruce,

dveřmi bohaěů, v noci'

t
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běhal po všech chodbách a každému
sluhovi vypravoval, že bude chodili do
školy.

Kliment by chtěl rad věděti jmena
oněch dobrodincův, ale Minucius mu děl,
že pozna je tehdy, až bude křtěn. Kliment
považoval ten den za největší svátek a
nemohl se ho dočkali. Modlil se stále

k Bohu, aby jen již přišel. Ve škole
byl velmi pilným, až vzbuzoval zavist'u
mnohých bohatších sjjíolužz'tkův. Uěilel
ho velice .miloval a jmenoval ho často
svou pýchou & radostí. _

Minucius očekával od tohoto sirotka

veliké věci, nebot? jeho žízeň po vedě,_
jeho vroucuost v modlitbě a jeho dělinskí
prostota a zbožnost“ tyto naděje potvr—
zovaly.

Neznamí přátele zaOpatřili chlapci
knihy, ve kterých duch jeho nalezl nový
vzlet. a rozhled. O jak úzkostlivě" dbal,
aby se nepoškodily tyto poklady! A že
byl na knihy opati-ným, dostal ku čtení
knihy vzácnější a dražší. Jak často si
přál j'ířečteně zavity svým dobrodincům
odevzdali, ale Minucius vždy odkázal ho
na křestní den.

Konečně přišlyvytoužene velikonoce.
Pln blaženého oěekávfmí připojil se Kliment

k zaslupu katechumenů. Když;sestupoval
do'studně v I')aptisteriu,1) stali mu po
boku dva mladí mužové. Zdali se mu

býti znami. ale nemohl se na ně upa
malovati, kde by je byl viděl.

Když toto podivuhodné obrození
bylo u konce., přijali novokřtěnci svaté
biřmování a nejsv. Svatost? oltařní. Pak
se veškeren lid za ně modlil, aby je
Išůh v milosti zachoval, aby jednou obje
vili se s veselou tvaří před soudnou
stolicí jeho.

Bílý oděv, v němž stali před ol
Iařem. a svíce, jcž drželi v rukou, byly
jistým znamením, že chtějí toto opi-mii

1) Byla to zvláštní kaple při chrámě,
v níž nalézala se studnice pro svatý křest.



křesťanské obce zachovati a dobrými
skutky všem dobrý příklad dali.

Po bohoslužbě přišli příbuzní a
přatelé, vzali je do svého středu a pro
vazcli je s plesanímtk domovu.

Ku Klimentovi připojili se jeho
přátelé. 'l“u teprve zvěděl jich jména.
lšyl to Jeroným a ltuf'ín, znami učenci.
Oni požívali v učeném světě zručného
jména a v církvi veliké úcty. Kdysi vi
děli chlapce, jak v katakombách s po
chodní v ruce kraéel a snažil se nápisy
na hrobech křest. mučeníků rozluštiti.

i\iěcemu nemohl porozmněti. 'I'n obrátil
se k nim, byli právě na blízku, a prosil
je o vysvětlení. Vyhověli mu. Ze zvěda
vostí pak započali s ním rozmtnvu. Do—
věděli se o smutných jeho poměrech.

'I“akový byl počátek znamostí s ním
a příčina, Že o jeho vzdělaní pečovali.

_ Nyní dali se mu poznati, nebot“ jako
kmotrově jeho přijali na se povinnost?
nad pokrokem a ctností jeho bdíti.

'I'oho času stal v čele římské církve
Liberius, Riman, vyníkající nejen

ucenOstí, ale i svatým zápalem. Za vlády
toho papeže přijalo mnoho nadaných
jinochů, kteří v Římě meškali na studiích,
křesťanství. '.l'ím slava církve se po celé

rozšířila. Nejen pohané pěstovali
vědu a svobodné umění, nýbrž i křest.
ucitele. aby tak mladež připravili k boji,
který měla církev podstoupili na poli
vědeckém, aby i tu se stala vítězem.

Noc nařkňv & pronásledování kře
sťanského vybledla. Jasné slunko svobody
plato jako mocný vítěz nad temnotou a
nevědomostí. 'I'ed' nezbývalo nic jiného,
než prosili Pána Boha, by tento blabý
mír dlouho zachoval.

Ale bojovníci Páně zbrojili se, aby
svůdně učení pohanských mudrcův a
podvodných bludařů, kteří se neostýchalí
vědu pozrednonti proti kříži Kristovu ——
po'azilí.

Oni musili tuto zbraň nepřátelům

SV.

říši

z rukou vyrvati. kterou pokoušelíse mír
křesťanských národů rušiti. 'I'yto nadšené
muže spojovalo vespolek posvalně přatel
ství. Vzájemný vzrůst představ a badaní
vedecka urychlily jejich |:)okrok. A když
pozdeji se po celém světě rozptýlili. pa
noval mezi nimi duševní styk neustale.

'l'akové přatelství panovalo mezi
Jeronýmcm a Hufíuem. Po oné rozdíl—
nosti v í'íahledech, ktera Rufína v po—
zdějších letech od Jeronýma odpudila.
nebylo dosud žadné stopy. Oba působili
v bratrské shodě za jedním l'ttv'OlOm?oba
byli jedné my'sli, jednoho srdce, obataké
stejně brali účast" na vychovaní a vzdě—
laní Klimentově.

Jak bedlivě naslouchal“ Kliment. když
mu Jeroným při čtení sv. písma. otvíral
poklady se v něm tající; jaké nadšení
mu ostalo vsrdci, když ho Rufín uvadel
do hlubin křesťanské filosofie a tak mu
sblížení duše lidské s lšohem ohnivou

řečí vysvětloval. Tu se mu zdálo. že
duch jeho z něho vystoupil a s Rut'ínem
k výsošti nebeské zaleÍ-tal.

Kliment. děkoval Pánu Bohu každo
denně za tuto nesmírnou milost. Často

porovnával svou n'íinnlost', ty hrůzné dny
a noci v nevlídném domě se št'astnou

přítomností &tim štěstím, které mu rostlo
v obcovaní se znamenitými muži. ltylo
mu tak, jakoby náhle slepota s ocí jeho
zmizela a jakoby duch jeho spatřil po
jednou tajemství, které dlouho bylo
zrakům jeho ukryto.

Ba věru, bloudil mnoho rokův nli—

cemi římskými, ale dosud nepoznal rod
ného města svého. Teprve teď, kdy se
naučil znáti ve škole znamenité muže.

kteří řídili před stoletími osudy Říma:
kdy s Jeronýmem ponořil se do badaní
_výtečných spisů starých, aby pochopil
znamenitého ducha jejich, kterého ted'
zvrhlé pokolení sobectvím dusilo: kdy
s p:)divením slyšel. jak se vyplnil osud
sedmipaln-bkcwého města a jak za mužnou
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silou kniha se chvějící staroba. Teprve
teď, kdy ho přatele učinili pozorným na
zřícené chramý. na spustle ollaře bohů.
domníval sc, že počínat v nem nový život.
'l'o, co dříve žilím jmenoval, bylo mu
klamným snem, necinným, bezí'ičelným
živol-ením. 'l'ed' byl člověkem-; nebot po—
rozumět životu lidskému. Radost? z tohoto

l'iřesvědcení naplříovala ho jaroslí. ne
umdlévající silou a horlivostí. I'okladal
hodinu, v níž svě vědění nerozšířil, za
ztracenou.

Jeroným potěšen chlapcovou touhou
po vědě, nešetřil času ani peněz, aby
ho mohl ve vědecké snaze pOtlpOl'OVt'lll.
'I'esil se nesmírně. že-nalezl v Klimentovi

tutéž lásku k řečnielví, jakou měl Cicero,
a tutéž snahu ku kraso básnictví. jakou
inel Virgil a llorac. Nebel“ sam totež
pociťoval. A když slyšel žaka sveho o
křesťanských pravdach vzletně a basnicky
hovořili, byl dosli za své namahaní od
měněn.

Jeronýma blažila ona dětinna bazen
v Išoha, ono jaré nadšení pro víru, jaké
u chlapce pozoroval, ac liut'ín casteji Vý
slovil obavu, že se chlapec snadno může
stati ciceroniauem než křesťanem a že

ho snadno může oslnili skvělý lesk po
hanství nežli přísna, prosta pravda kře—
sl'auská.

Kliment však byl rád. že Jeroným
na uzkostlivost? Rut'ínovu nedbaluJeho
láska k němu víc a více vzrůstala, kdežto
Rul'inova mraziva važnostf zdala. se mu

býti stale tvrdší a neplodnější. Pokladal za
nemožné odloučili se jednou od Jeronýma.

».len smrt? by to dovedlau říkal.
»Pokud živ budu, budu ho následovali
třebas i do pouště africkelc

Avšak toho překvapení měl se dožíti
v přístlu'i okamžiku.

Jednoho dne mu pravil .leroným, že
odejde do Palestiny. A když Kliment prosil.
aby ho tam mohl následovali, poručil mu
v Římě zůstati a studie dokončili.

»Burlesli pak cílili nz'ikloí'inost'.<<do

ložil, „'- pustiniích palestinskýchlšohu a
vědam žíti, přijď za mnoulq

A tak se stalo, že (ll.)brodiuee jeho
v kříuku do Betléma odputoval.

Klimentovi nyní ZfllOllllilVČ míjelv
dný. Všude, dema, v kruhu přalel. v po
slucharnach, v kostele chýbel mu drahý
přítel a učitel. a právě teď, kdy ho nej
více l'iotřeboval. Ncbot' na ducha jeho
doraželý podivně otázky, na než si nc
mohl dali dostatecne odpovedi. Ponenahlu
navykal si tazati se jiných () radu. Přišel
do nového promin a tak se mu přítel
pozvolna z paměti vytrácel. Nejradeji
meškal ve společnosti mladých lidí. .ll('ll
rozmluvy, onen zvlastni vybraný způsob
mluvv, jich vtipý upoutaly jeho pozor—
nost', myšlení i ducha.

Za několik týdnů sdělil Kliment
mínění přátel svých Minueiovi. Zkušený
poručník jeho uznal řeči tý za velmi
pochybné. ,Prosil svého miláčka, bý se
jen držel p 1in sv. církve, abyv nedůvě
řoval tomu, kdo by něco proti učení
církevnímu namítal,

, Kliment, nemohl však pochopiti, jak
by řeči jeho přátel mohly zjeveným
pravdám odporovati. Naopak b'ýl pře
svědčen, že rozmluvy jich křesťanské
podaní neohrožují, nýbrž toliko ostřeji
a bystřeji výklad-ají.__Tak se dnem ode
dne jim zcela oddaval. Účastnil se jich
schůzí, jsa k domluvam sveho dobro
dince víc a “více chladnější a lupější.
Pouto lásky a bázně, které nedavno je
oba ještě vížilo. stále se uvolňovalo.

Kliment přál si, aby se již z domu
dostal prýč, nebol“ mu již ni-býl sídlem
sladké a pokojné radosti.

Minucius vida, že tyto podivně na
hledý a myšlenky v Kliment'ovi větší
půdý nabývají, umínll si, že učiní této
í'íejistolě konec. llledal radu a pomoc u
Viktorína, diakona lateránského kostela.
Ku sve nemalo hrůze zvěděl, že scho
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vanec jeho sdílí náhledy- manichejskych
bludařův.

Učený diakon mu vysvetloval, jak
si chytře tito bludaři počínají, aby si
přllúkůll mládež.

»Oni vedou,: pravil, »přísný život,
aby tak nezkušence upoutali. Cíl jejich
"esl. všlípiti mladíkům, že jest. vedle
dobreho boha také bůh zlý. Tito dva
bozi neustale vespolek bojují. Svet dle
nich stvořen jest z ("astiček, které vznikly
z dobreho boha. S nimi pomíchány jsou
castky vyšle od boha zleho. Dobré částice
pílí ku svemu bohu, ale jsou zlými
zdržovz'uiy. Bůh dohra, by zkrolil zle
částic—e,poslal Krista a svatého Ducha,
by světlo světa si získali Oni bytují ve
slunci, v měsíci, ve hvězdách a v ovzduší.
Utrpení Ježíšovo jest jen klamné, nebot
on člověkem nebyl. Spisům starého za
kona nepřikládají víry, ale za to mají za
pravé evangelium Manovo. Maues byl
zakladatelem této sekty: roku 270; byl
v Persii popraven.:

Dobrenm Minuciovi při tech slovech
ježily se hrůzou vlasy.

»Ne, to není možnalc zvolal, »ahy
můj Kliment věřil temto podlostem. Ne
věřím, že by zapřel křesťanství a stal se
tímto kacířemh

Viktorin těšil ho, že jest to pravde
nepodobné, aby Kliment tak hluboce
poklesl.

»Kliment lí"('.l*)ttS,<<pokrai'mval, »j'en

to ví, co ti doma vypravoval. 'I'o snadno
se da vlídnou výstrahou a hdeloslí nad
ním odsl.ranil.i.<<

Minucius děkoval diakonovi za jeho
útěchu a dobrou radu a rozloučil se

s ním se slibem, že vše vynaloží, aby
svého chranence na dobrou ceslu přivedl.

Avšak človek míní, Pan llůh mení.

Dříve než učinil první pokus, aby od_—
loučil Klimenta od jeho pratel, oznamil
mu tento, že se odebere v brzku do
Milána, by tam řečnictví vyučoval.

Minueius v duchu děkoval zatulo
zpravu. Doufal, že tak pouto špatných
přatel samo se rozvaže. Hned mu ochotné
povolil. A lak jednoho dne opouštel
Kliment, provazen požehnáním Miuucio
vým, krov svého dobrodince.

(Příště dále.)

Milodary Božského Srdce Páně.

Z Brna.-Jistá osoba vzdava vroucí
díky za vyslyšení modlitby v důležité
záležitosti, jakohož se jí na přímluvu
blahosl. Panny Marie Lurdské dostalo.

J. 8.
Z okoli Kroměříže. Vzdavam tímto

veřejné díky í'lejsveteišímu Srdci Pané.
neposkvrněné Panne Marii a sv. .losel'u.
Před rokem jsem považlive onemocněla.
Nejdřív obratila jsem se na pomOe
lékařskou; vidouc však, že jest marná,
utekla jsem se ve vší důvěře k Bož
skemu Srdci .ležísovu, a cítíc se nedo
statečnou, spojila jsem své prosby se zaslu
hami a prosbami nejbl. Panny Marie
a sv. Josefa. A hle, nemoc začala po
nenahlu mizeli a v druhé polovici měsíce
května, po užívaní vody lúrdské, jsem

jednou
, jsouc

na“ přímluvu »Kralovny hrajou téměř na
uždravila. 'I'ež i malinka ma

letos již dvakrale nebezpecne
nemocná, vzývajíc nejsv. l-lannu a sv.

" .lOsefa, z nebezpečí vyvazla. Chvala, (:esl'.
díkucinení lšožskemu Srdci, nejbl. l'anne
a sv. .losel'u za všechny milosti, ktere jsem
na jejich přímluvu obdržela! .la. II.

Z Chorušíc v Cechách. Vzdavam
vroucí díky nejsladšímu Srdci |). .I. za
vyslyšení, o než jsem prosil, za přímluvy'
P. Marie a sv. Josefa vjistých nokolika
záležitostech rodinných. Plním svůj slib,
který jsem při své modlitbě byl učinil.

V. .li.

Od Kutných Hor. .lista rodina vzdava
nejvrouenejší díky l-šožskémuSrdci Pane,
Matičce dobre rady a sv. Josefu za patrné
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přispění a příznivý obrat v jisté rodinné
lisni.

Z Dolních Kounic. Spěchám, abych
zadostuěíníl slibu svému, jaký jsem ve
skíícené mysli učinil. )an Bůh navštívil
mne v srpnu povážlivě těžkou nemocí,
že sam moudrý lékař pochyboval o
uzdravení mém. Vida takměř jistou smrt“
před sebou, počal jsem se hatí, zdali
dojdu milosti u Boha. ] umínil jsem si,
jakmile budu trochu jen moci, že začnu '
konali devítidenní pobožnost' k Panně
Marii [*“ilipsdorl'ské. Nemoc sice pomalu

Z Brna. Již v mladém věku svém
byla jsem velkým neštěstím stižena, že
jsem ve sv. zpovědi jeden těžký hřích
zamlčela. I—Ilasemsvědomí znepokojována,
slíhila jsem nejsv. Srdci Pana Ježíše,
jestli mně da milost“ se upřímně vy
zpovídati, že to uveřejním ve »Školev.
'l'é milosti se mně dostalo. Na slib svůj
však zapomenouc, upadla jsem opět do
tak hrozného stavu, a sice třikrate.
[ slíbila jsem opět nejsv. Srdci předešlou
vůlí svou, a tentokráte s pevnou od
hodlaností. Ano, mnohem větší milosti
se mně dostalo, totiž, že jsem mohla
dne (5. června generalni sv. zpověď vy

: jejich

odcházela z těla, ale zase noha se
rozbolavěla. Tu jsem s celým srdcem
konal pobožnostž svou. vzy 'al jsem sv.
Josefa, sv.“Antonia l.)aduanského, a ejhle,
za málo dní byl jsem úplně zdrav.
Pročež tisíceré vzdávám díky přemncné
pomocnicí Marii Panně, jejímu nejčistěj
šímu ženichu sv. Josel'u a velkému
přímluvci sv. Antoniu Pad. A. b'.

K. A. F. děkuje li. Srdci a Panně
Marii Hoslýnskě, že byla šťastně vysly
šena v jisté záležitosti, na které záviselo
tělesné i duchovní blaho.

konati. Nyní konam svůj slib a povinnost,
a vyzyvam všechny ctitele nejsv. Srdce
a též všechny ubohé hříšniky, aby ne
zoufali nikdy, nýbrž aby vroucně vzývali
soustrastiplné Srdce P. Ježíše o smilo
vaní, a neposkvrněné Srdce Panny Marie
a sv. Josefa o mocnou přímluvu a tak
se jim jistě té milosti dostane, jestliže

srdce po té milosti opravdově
touží. 'léž prosím všechny čtenáře tohoto
časopisu za laskavý »Otče náš.“ A. K.

Z Prahy. Nucena jsem třikráte díky
vzdali, poněvadž tříkráte jSem byla
sproštěna nemoci na přímluvu Rodičký
Boží svato-Horské. A. K.
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Z Kralovic v Cechách. Jistá osoba
vzdáva nejvroucnější dík liožskému Srdci
Páně, Panně Marii a sv. Josefa za tělesné
uzdravení po vylumané devítidenní po
božnosti. F.

Z Paršovic. Vzdi'tvám nejvroucnější
diky nejsv. Srdci Páně, blahosl. P. Marii,
sv. Joscl'u a sv; Antonín za vyslyšení
v důležité věci a posýlám z vděčnosti
5 zl. na vykoupení dítka pohansk(ho.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Flim & Italie. Francouzští dělníci vy

konali v druhé polovici měsíce října pout?
do _Rima v několika odděleních. První
oddělení, poutníci z Cambrai, přibylo do
Říma dne 10. října, poutníci z Paříže
až Versaillesu 21. téhož měsíce. První
poutnický průvod přijal sv. Otec 20. října
ve zvláštním slyšení a měl při té pří—
ležitosti důležitou allokuci o dělnické
otázce. Papežský okružmk o sociální
otázce, o němž jsme se již zmínili, bude
uveřejněn ku konci listopadu. Kardinál
Manning, jenž o posledních výtržnosteeh
dělnických v Anglii byl ,tak rázně za
kročil, vyzván byl sv. Otcem, aby mu
pon'al zprávu o pon'těrech mezi dělníky
a zaměstnavateli. —-Prel'ckt propagandy,
kardinál Simeoni, předložil sv. Otci
pamětní spis o katolických misiích; mají
se zříditi nové misie v Persii, Východní
Indii, v Číně, Japonsku a v Africe, a
vůbec mají býti misie znova zařízeny. —
Italie oslavila dne 20. září dobytí Říma.
Jest tomu již 19 let, co italské vojsko

Í
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Oslavu toho dne byly na veřejných budo
vách vztyčeny prapory. Purkmistr vydal
manifest a „meziškolní mládež rozdmány
premie. —- Ministerský předseda Crispi
měl v Palermu při banketu. jemu na
počest“ pořádaném, rec, v níž dle zpráv
snukromýclí neobyčejně ostrými slovy

, mluvil proti církvi a papeži; pravilj že

!

t

t

t

vtrhlo do věčného města a provedlo lup, .
jenž pohříchu až do dneška zůstal ne—
potre—tan.Starosta města Rímaa deputace
důstojníků sešli se v Pantheonu a položili
na oslavu lupiěského skutku toho věnec
na hrob Viktora Emanuela, načež ode—
brali se k porta pia, kudy před 19 lety
italské vojsko vtrhlo do Říma. Zde pře
četl starosta u přítomnosti celnych libc- ;
ralních spolkův a obecenstva odpověď
krále na zaslaný mu blahopřejný telegram.
Pravít' král v odpovědi syé': »Tento vý
roění den jest nezapomenutelný. Nehrozí
nyní naší jednotě žadné nebezpečí, kdyby
však nějaké se objevilo, budou všichni
Italové konati svou povinnost.“ Dne
2. října opět oslaveno dobytí Říma.
Bylo tomu dne 2. října 19 let, co oby
vatelé římští měli se usnešením národa
podvoliti spojení Říma s Italii. Jak tedy
si počínala vlada, všeobecně znamo. Na

papež sesazen byl tímž pravem, jako
jina knížata; národní pravo stoji nad
pravem církevním. Řeč Crispiova zna
mena namnoze nový krok italské politiky
na cestě ke zkáze. — Jak liíisj')odai-í

_ italska vlada s jměním církevním, viděti
lze na budovách, jež prohlásila za ma
jetek národní. Basilika loretská se svatým
domem (casa santa) ovšem velice se
zalíbila vládě; nebot" příjmy její činí
ročně skoro milion lir. Nádherná basilika
sv. Pavla v Římě, ktera pravem sluje
chrámem mramorovým, též byla pro
hlášena za majetek naroda. Za papeže
Pia IX. bylo založeno pro tento chrám
nadací, z ne'-hož ročně 50.000 lir melo
býti vynaloženo na dostavění chrámu.
Nadací to vlada sice si přivlastnilá.
avšak za všecka ta léta teprve 200.000
lir k onomu ítěelu vydala. Také klášterní
knihovny sicilské prohlášeny byly za
majetek narodni, ale pak většinou do
Katanie zavlečeny; tu leží knihy nepo
všimnuty v prachu a špíně. 'l'ak stalo se
také již dříve s knihovnami klášterními
v Římě.

Rakousko. Velice překvapila zpráva,
že princ Lichtenstein, jenž první byl
podepsal navrh'o zavedení náboženské
školy, vzdal se předsednictví klubu kon
servativního na říšské radě a že složil
také svůj mandát na říšskou radu. Krok
ten knížete [,ichtcnsteina přivedl židovské
liberály a jich české spojence zrovna do
blaznovske radosti, že jest již zmařen
plán l.„ichtensteint?tv v příčině změny
školských zákonů, že jest již po kleri



kalní skole. t'ravda jest, že po odstou- ma teprve 59.000_ zl. 'l'ak ovsem usku
pení knížete Lichtensteina i.inezi kon- tečněni tohoto velikolepehoplanupošinuto
sei-vativci vzniahala se obava, jakoby (lo daleké budoucnosti.
návrh o zavedení náboženské školy byl Kom-em zaří konal se katolický
utrpěl velikou Škodu. Avšak škola sjezd bavorský v lVlnichově. Na SiO-%d“
křesťanská zavedena bude, poněvadž tom rokorano o postavení církve kato
zavedenu býti musí. Známý onen navrh lickě v Bavorsku; shromáždění ocekavaji
podun take jinými poslanci, kteří zůstanou od zástupců katolickeho lidu l'iuvorského,
v poslanecké sněmovně řísskě rady a i že použijí všech pro.—tředkiizakonitých,
na dale sedomahati budou svého práva. aby cirkvi plnou svobodu vymohli a
A předlohou vládní na nepatrnou změnu patřičný vliv v oboru vychovatelství a
školských zákonů, kteráž byla podána socialni otizce. Pak přijata též resoluce,
panske sněmovně, musí se oprava dostati že katolíci bavorští sdílejí bolest & roz—
znova do proudu. —- Na schůzi katoli- hořěení vsech věrných synů katolickě
ckého spolku národního pro Herni Ra- f-íikvc nad (nažkami, jichž dostává se
kousv, odliyvané dne 15. říjnu v Linci, sv. Otci \ Římě od jcho nepřatel, a že
mluvil hrabě Brandi.—;v zahajovací řeči důstojně posta vení sv. Stolicc. jakož i
o otazce školské a pravil, že katolíci s\ob0(lu a neodvislost' ve v\kon.'iv;'iní
(lřívcneustanou,dokud seškoly křesťanské nejvyššího pastýřského iii-adu nelze za
l'letlmTtOl'tOtl;biskup linecký na to napo- bezpeěiti bez vrácení světské moci pape
minal všechny přítomné, aby vždy jen žovy. — Velka rada l'rýburkska rozhodla
katolicky smýšlející muže volili a by se jednohlasně, že nova katolická uni
všemi zakenítýn'ii prostředky domáhali se versita bude otevřena na přesrok v listo—
skoly nz'íboženskě. Pak byla přijatajedno- , padu.
hlasně resoluce v tomto smyslu, která Í Ku sjezdu mocnosti v příčině ob
zaslana bude panske sněmovně. Mohou chodu sotroky-dojde dle zprav anglických
nám i v otázce Školské býti příkladem listů ku konci měsíce listopadu v Bruselu.
katolíci jiných zemí. V llaagu na př. Dne 10. listopadu bude se ve spo
přijala druha sněmovna 71 proti 27 jených stutech amerických slavili sta
hlasům předlohuorevisi školníchzakonňv roěnice vysvěcení prvního biskupa.
& přijat návrh, aby podpory pro veřejné Slavnosti této súčastní se přes padesát
skoly obecně byly zmenšeny a dávány biskupů. V tomtéž měsíci slavnostně
na soukromé & kont'esionélní školy. —— otevřena bude nově založena katolická
Koncem zaří odbývala se v Solnohrartě universita ve Washingtonu, při kteréž
valna schůze spolku k založení svobodně slavnosti i sv. Otec zastoupen bude
katolické university, v níž stěžovano si, zvláštním delegátem.
že peněz se schází malo, že spolek nyní

V měsíci listopadu modleme se zavládu v jižní Americe.

:\.-"WO/zn _ _ ' _ ' , _

2) i _,a naší doby slaví se sama jubilea treba [ nepatrných vem & udalosti. Ale
31,3“f_njubilea', o nichž tuto čteníu'ům svým zpravu podáváme jsou důležita a„ ..'.:vawrvo-opamátná, jedno ovsem ve smyslu nepřátelském, druhé \sak ve smyslu čistě
cíike\nim. Nepřátelé Boží slaví letos stoletou pamatku odpadnutí od Boha (r. 1789),
slaví ji velikolepou výstavou v Paříži kamž se peníze hrnou z celého světa, ale
pak prý bude nasledovati pro celou Fiancii veliký »krach.c Druhé jubileum,
„\ sice 2001etě slavili zase letos přátele Je/iše Krista pamatku totiž kdy Pan sám
projevil přání, aby společnost“ lidska. jemu se zasvzětilt. iotěšitelnýni zjevem zajisté
jest, že království Kristovo počíná podle přání nejsv. Srdce, a to v jižní Americe,
v 19. století, kdy věřící i nevěřící bojují proti Kristu a jeho sv; cirkvi. Poďivno,
že právě v Americe takové se stalo projevení oddanosti ke Kristu. kdežto před
sto lety (r. 1789.) otevřeným naruěím mladé republiky španělské vítali falešné,



neznabožskě nauky revoluciona'iříi. Nikde snad í'íezakusili zle nasledky zleho ovoce
nevěry, jako pravě tyto male staty jižní Ameriky. Kain nevěra, neži'íabožství se
vloudí, tam strojí zahubu isebe většímu a mohutnějšímu narodu. 'l'ím více řadila
tato zla nemec svetova v malých statech jižní Ameriky. 'l'u svobodní zednaři
stali se téměř všemocnými, tu pokrytectví a zlomyslnost' svou projevili, jako snad
nikde jinde. Ano, až dosud ještě zednáři větší díl teto krasne země drží v ostrých
dra'pech svých. Prave když bylo největší nebezpečenství, když již každý zouí'al
nad poměry stavajicími, tu poVstal statečný Garcia Moreno, »osvoboditel svě
vlasti,<<a neohroženě počal' bojovati proti vítězně revoluci; porazil ji' a zahanbil
původce její, &na místo panství revolucionářů založil panství nejsv. Srdce Ježíšova.
Než byl od zednařň zavražděn, »prokazal. jak zastupcove lidu v Eqnadoru veřejně
pronesli, lidu svému nesmírná a nepomíjitelná dobrodiní jak duchovní tak tělesna.
jak mravního tak náboženského smět-tm Toho nemohou mu ani t'iejt'ihlavnějsi
nepřátele upříti. Před smrtí sVou, jsa těžce poraněn, pronesl Moreno proroctví,
ktere se skvěle vyplnilo. Jsa od zednaře dýkou hodnut, zvolal Moreno: »Išůh
neumírala A pravil ještě tato slova: »Srdce Ježíšovo, jemuž jsem vlast“
SVU"zasvětil, vytrhne ji ještě jednou ze jha revoluce, aby ji
přivedlo pod ochranou katolických zasad Opět k životu, ke
svobodě a ku cti, a doufam v Boha, že z Equadoru vyjde spasa
pro celou jižní Ameriku.<<

A v pravdě již druha republika jižní Ameriky, Nova Granada, mocnější
než Equador a dosud úplně v rukou zednářů, nastoupila za vedení I'lal'aeleNuncsa
cestu, kterou Moreno ukazal, a kralovstvi Srdce Páně září v nejkrásnějším lesku.

'I'ataž naděje svítá také odjinud-: v Chile, v Brasilii, v llolivii, ve Venezuele
a v jiných zemích, že opustí nejt)řatelskě zajmy a přidají se'Kristu, aby nalezli
lide pomoci v těžkých dobách těchto u nejsv. Srdce )aně.

Protož prosme všickni co nejvroucnéji nejsv. Srdce )aně, aby bojovníky
za pravo lioží ve strašlivém boji sílilo a udatně zachovalo, aby spasitelne dílo,
které Moreno začal, dokonano bylo také v jiných státech jižní Ameriky. 'I'ake my
v Evropě mame velmi potřebí milosti lloží, aby i'iarodove odcizeni llohu zase
k němu se navratili a tak zachovani byli. Podivno, u nas slunce pravdy Hoží
zachazí a v Americe počíná svítati. Dobře pravil na kongresu eucharisticke'm
v lflquadoru jistý řečník, že tentokráte příjde světlo ze západu do Evropy.

Motlleme se:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie l'anny obětují Tobě všecky

modlitby, prace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvlaště je obětuji za státy americké, aby opustivše nepřátely _
staly se právě křesťanskými, a tak rozšířeno bylo krafilovství Boží na zemi. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho Božského Srdce našeho svateho Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko-moravskou !

() přesladkě Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odestky 300 dní.
Pius IX. 1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. .loseí'e, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nas!

Všltšknl sValÍ u sVěllCe Boží, oroDujte za sVé Věrné CtlteLy,
ať on! s Vál'll jsou na nebl!

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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K neposkvrněnému početí lol.Panny Marie.

Co poutá tě k nám, dětem zemských luhů, ' Ty víš, jak p_evnou k patárn připjal
Jež sama bydlíš. v cherubínů kruhu, % stuhu _
K nám, za něž Syn tvůj tolik vytrpěl, 1 Nám Adamův hřích, zrak, jenž k nebi
Co poutá tě k nám, že své láSky duhu ! zřel,
Nám sponštíš s říše nadoblačných těl, Jak srazil k hroudě, šíji vpřáhl k pluhu;

Neposkvrnčná! Ty sama čista, znáš tu šíji dluhu,
Jež co den roste;--— proto s našich čel
Pot stíráš, mocí ťrháš od pekel
Nás bídné, na své lásky staviš _vzprnhn_

g Neposkvrněná. !

P. Š. szický.

Jak v mraku blesk, tvé nevinnosti běl
"l'u zářila vždy v stí-edu světa sluhů
V tvé početí jas slunce potemnčl,

.Neposkvrněná !

_. .—.'=L=__
_.-.

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 38 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Blut. L. (Č. d.)

ROZjÍIll'cllll. »Porušeni jsou lidé a zohaveni ve sna—
Čistota Srdce .ležíšova.' ' žení svém: není, kdo by činil dobré.,

1. Ježiš čistotu má nejvýš dokonalou. 2. 011 není ?ni jednom)“ (Žal' 13')'
jest nám vzorem čistoty. 3. On má býti pů- O můj BOŽea není u who ještě moe
' vodem čistoty v nás. že jsi člověka stvořil? Neboli na kom

1. Čistota „Srdce Ježíšova mohon'ještě se zalíbenímspočinoutinej
uprostřed pokaženého světa. Přesmutne čistší oči tvé, ony oči, jimž nelze na
.jesl. podívání na svět od padu prvních nepravosti patřili? Hle, Ježíš objevuje se,
lidi. Sotva několik věků lidských uplynulo, a jeho Srdce, obraz to božské svatosti,
a již, abych slovy písma mluvil, všeliké potahuje k sobě zalíbení Nejvyššího;
tělo bylo porušilo cestu svou na zemi. jest to ono bezposkvrnné zrcadlo, vněmž
Přišla potopa, jíž pomstil se Bůh a božství vyobráží se. "Nepřibližujte se
očistil zemí od nepravosti, kterýmiž na- ke svatyni teto,vv hanebné nešlechetnosti.
plněna byla. Avšak nešlec'helnost' róz- jimiž přirozenost“ lidska nakazila se!
plozovala se jako zárodek smí-li od po- Nikoli, Srdce loto nesmí jedovatým
kolení na pokolení, abrzyzase vzrostla: dechem vaším ovanuto býti. Jeslit' čisté
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a svaté, jako Bůh sám svaté. Jestit'
lilíum mezi trním, vzácná květina, jejíž
libovonností všecken svět naplniti se má.
O Bože, hle, tu vydala země ovoce své,
na Ježíše patř, a zapomeň poblouzení
naše; na'Srdce jeho podívej se, &odpusť
nám, že naše srdce pokaženo jest. Srdce
Ježíšovo náleží nám, my obětujeme ho
tobě; v něm hojnou nalezneš náhradu
za onu hanebnou podívanou na svět a
za ony strašlivé zhouby, jež inyní ještě
nejošklivější všech nepravosti působí.

2. Srdce Ježíšovo
jestvzorem čistoty,
již sobě osvojiti máme.
Jako světlo uprostřed
tmy, tak Srdce Ježíšovo
zjevně vystupuje proti
všem nepořádkům, jimž
se lidé jako otroci ná
ruživostí oddali. Srdce

Ježíšovo jest škola či
stoty; ona stkvěje se
v něm v celé své kráse a

připomíná ustavičně člo
věkovi svatost, k jakéž
povolán jest. Ve škole
této vzdělaly se panny.
ano i Královna panen,
kterážto příjemné půso
beni božského Vyku—
pitele dříve již pocitou
vala, nežli jej v neposkvrněném životě
svém počala.

Opojď, požehnaný zastupe, shromáždí
se v_ůkolBeránka, jehož věčně následo
vati budeš, kamkoli půjde; pojď, s pa
nenskou Matkou Boží tvořiti skvělé jeho
komonstvo. »Nebo panicové jsou. Ti ná
sledují Beránka, kamkoli jdex (Zjev. 14.).
O kdož dá mi, abych slyšel ony svaté,
podivně souhlasné Chvalozpěvy, jimiž od
rážel se nebeský Jerusalém, a kterýmžto

nevinného, čistého srdce! Vždyť jakoby

:n

i Duch svatý nenalezal dosti výrazů ku
chvále její: »O jak krásné jest čistotné
plémě ve skvělosti: nesmrtelná jest za
jisté památka jeho: neboli i u Boha
známé jest i u lidíc (Moudr. 4.).

Křesťanská duše, nejsi bez sebe nad
krasou touto? Znáš ji oceniti, zachovati
a proti četným nepřátelům, kteří ji na
odpor jsou, chrániti? »Máme,<< jak dí

Pavel, »ten poklad v nádobách hli—
něnýcha (2. Kor. AL).

Buď tedy bedlivý a věz, že sice
není krásnější, ale také,
řeklbych, nedůtklivější
ctnosti. Jediné dechnulí'
může ji zkaziti; slovo,
pohled, myšlenka do
stačuje, aby z něžné
této květiny listi otrháno
bylo a ona ke zvadnutí
přivedena byla.

3. Srdce Ježíšovo
jest zdroj“ čistoty.
Úzkým svým spojením
s přirozeností lidskou
očist'uje tuto Syn Boží,
a působí, že tím tako
řka protijed hříchů hlu—
boko v žíly naše vtéká.
Tot“ opravdu sůl země,
jenž chrání nás před
hnilobou nebo nás jí

zbavuje. Sám Syn Boží učí člověka znáti
vysokou cenu čistoty, a nejslavnějšími
přislíbeními vybízí ho, ctnost tuto do
konale provozovati. »Kdo může pochopiti,
pochopc (Mat. 19.).

Avšak ani na tom nepřestávaje,
chtěl nám ve Svátosti své lásky ještě
mocnější prostředek proti tomu zlu zů
staviti. () můj Spasiteli, jak veliká přece
jest dobrotivost' tvá, že volíš panenské

i své tělo s mým hříšným tělem, své nej
nižádná ústa pozemská naučiti se ne
mohou? 0 ano, jak skvělá jest krása &

l

čistotnějši Srdce se srdcem mým ne
čistým spojiti, a přebývati ve chrámě,
který tolikrát. již modlou nečistoty zne-_



svěeen byl! Či jsi, ó můj Bože, ne-i
skončxanou svou ošklivost“ hříchu odložil?

() můj Vykupiteli, jak dobrotivýjsi přece!
'l'ul' srdce moje, tut' me tělo, »—-posvětiž

l

|

!

i

mne, očistiž mou obrazotvornost, mé oči, '
mé myslenky, žádosti a pocity !r—Duše :
Kristova, posvětť mne! Voda z boku
Kristova, obmej mne! —- Ty jsi zdrojem

vší dobroty a krásy, _»obilí vyvolených
a víno plodící panny.: O Pane, kdy
mohl bych 'zapomenouti nato štěstí, že
jse'm údem tveho nejsv, těla?'Mohlli
bych ještě někdy těle své hříchem po—

skvrniti? »Což tedy vezma údy Kristovy,
učiním je údy nevěstky?<< (l; Kor. G.)
Bože, rač mne chrániti, abych nikdy
již toho tak nepotupil! — Nezapomínej
však, že skromnost-jest n'ejbeZpečnejší
stražkyní svaté'čistoty, a neotvírej ne
prozřetelně zlému nepříteli dveře smyslů
svých, ani vchod do duše své. Ulíkej se
také k Marii, abys ctnost“ tuto si osvojil;
i ke svému anděli strážci; Vyvol si ho
za opatrovníka této ctnosti andělské.

Čtení. Z „Nasledování Krista, Pána.“
(Knihu. IV. Hlava 2.) .

(Příště dále.)

Nebeský e_hléb.
(V rouše českém podává P. Fr. Klíma. -— Č. (l.)

5. Převeliká péče a láska Kristova, kteráž
jevi se nám způsobem, jakýmž mezi lidmi

přebývá.

%ůbjest láska,“ pravísv..lan,neJ [siee tak jakoby zároveň moudrým
WW“Wavšemohoueím nebyl s mnohými

jinými dokonalostmi. Z toho, že písmo sv.
,nepřisvojuje Bohu tou měrou moudrosti

a všemohouenosti atd., jak zřejmě dí'
Bůh jest láska. mame věděti a znati,
jak vysoce Bůh lasku cení, a že ten,
kdo Panu se chce zalíbiti, musí láskou
k Bohu planouti, a že láska lidska ro
vnati se musí lásce Boží. “Bůh jest ne
změrným ohněm lásky, a proto čím kdo
blíže k Bohu Se přitulí, tím více žárem
lasky býva roznícen, tím více bývá v lásce
Bohu připodobněn, což Pán projadřil
výrokem: »Milujte nepřátely své,
dobře čiňte těm, kteří vas ne—
návidí, a modlete se za Ly,kteří
vám protivenství činí, abyste
byli dítkami Otce svého,“ jenž
jest v nebesíehuz

Nemyltež se!

výš svatým sloučen & spojen není, a
nelzelf jinak s Bohem se spojili leč láskou,

aproto kdokoli více miluje, tent úžeji
s Bohem jeslí spojen. Laska jest. zku
šebnou síní, v níž Pan srdce lidska
tříbí, aby stupeň lasky jejich ozřejměl.
Laska jest neklamnou znamkou, dle níž
Pán nebeský jak orel pravé dítky své
poznává, tak že oči jejich duchovní
zářícími a jasnými paprsky, kteréž zBoha
na ně vyvírají, nezměrnou lasku Boží
napodobovati se vynasnažují.'1'outo láskou
podporovaní, nehrozí s_ezaehovávati při
kažaní Boží, uz11úvajícepravdivost' výroku
Páně; Milujmež Boha, který prvé
miloval nás. Takove jest přikažaní
mě, abyste jeden druhého milovali, jakož
i ja miloval jsem vás.

7, tohot“ patrno, že Ježíš Kristus,
který po přirozenosti lidské nejúžeji
s božskou přirozeností jest sloučen, také
nezměrnému ohni božské lásky jest nej
blíže a z te příčiny všem andělům i lidem
v lásce předkuje. Ajakož člověka, který
moudrostí proslul, zoveme mudrcem, tak

Šnazývame Ježíše Krista, kterýž Bohu
Nikdo nemůže výše '

prospívati ve svatosti, kdo s Bohem nej- ?
v

a

i

v lásce jest nejbližším, láskou.
, Nuže tedy všem „lidem budiž vědomo

a žnámo: Ježíš Kristus“ jest láska, a
veškerá jeho snaha i touha k tomu
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směřuje, aby miloval a byl milován, ač
nižádněho prospěchu a užitku z lásky
lidské nemá. Že pak ti, kteří Ježíše
milují, a které Ježíš miluje, vc zbožnosti
a ctnosti musejí býti utvrzeni, pretože
Bůh zlo a nepravosti nenávidí, a protože
by nikdo- ve ctnosti a v dobrém pro
spívati nemohl, kdyby od Boha ve ctnosti
nebyl utvrzen, proto Pán z hříšníků činí
sobě přátely, ovšem s nemalou vlastní
nesnází a klopotou, kteráž i k tomu
Pána dohnala, že život za nás obětoval_

(')—kéžby Bůh nám tak velké milosti
dopřál, abychom mohli vkročiti do vinného
sklepu (jenž jest Srdce Pána Ježíše Krista),
jak prorokem dávno předpověděuo, mám
za to, že bychom" lahodou a libovůní
lásky jeho tak byli opojení, že bychom
na vše zapomenuli a u vytržení volali:
o Pane, kdož jest, jenž by tobě byl
podoben! 'llehda by nám teprve ozřejměla
velikost a vznešenost tohoto tajemství,
a láskou bychom oplývali, že nám, udělen—
,závdavek a rukojmí takové lásky. .Ano
i příprava naše ku přijímání Svátosti
oltářní byla by hodna a rovna takové
lásce. A kdybychom všecko vyplnili, pak
teprve by nám ozřejměl výrok apoštolův,
»že láska převyšuje veškeren smyslm

Ono nepostihlé dobrodiní, že Bůh
sám se nám dává, abychom mohli Boha
přijímali, přesahuje všeliký' rozum lidský,
a nižádný člověk není s to, by slušně

díky Pánu za tuto milost“-vzdával, ba
ani andělé Boží nejsou tak čistí a ne- *
vinni, aby Boha přijímati mohli. »Vlíd—
nost? a laskavostc jsou po slovech apo- '
stolových, »darove' Ducha svatého.“ A
nejedni mohou se honositi první ctností,
kteráž tím se jeví, že ochotně a ráda
sklání se v dobrotě k nuzným a chudým.
Leč nebeský Pán, kterýž uprostřed nás
dlí, tent' jest'bohat ne pouze láskou,
nýbrž i, dobrotou, a nad to choť “pře
milou, naši duši, v této Svátosti oblažuje
jako vlídný Pán _a laskavý chotí.

'a zvelebujíce je zbožně a vroucně ;.
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Slušně tedy mohl volati korunovaný
pěvec, promlouvaje o této Svátosti: »'_l_'y*s,

ó Pane, nasytil chudého přesladkým
jménem.“ Žalmista Páně dí, že Bůh
chudince nasytil, ale nepraví, čím'byl
nasycen, ont? pouze připomíná sladkost?
Páně. — Tuto sladkost“ lze okusiti, avšak
nelze ji nikterak pochopiti. Kdo jest, ()
vznešený a nevystihlý Pane, s to, aby
vyjádřil vznešenost alahodu, jakou nám
tuto poskytuješ? Bys byl, o Pane, zázrak
tento pouze jednou vykonal, jakož jsi
učinil o zeleném čtvřtku, a bys ho“ byl
nikdy neopětoval: museli bychom nic
me'ně až do skonání světa zázrak takový
velebiti, laskavost“ tvou oslavovati, že jsi

. sám sebe proměnil, abys mohl býti po
travou přátelům svým, ba co dím, i od;
půrcům a protivníkům. A mzda, jakéž
se tobě, Pane, za vlídnost' a laskavost?
tvou nepochopitelnou dostalo, 'byla ta
ková, že jeden z tvých vlastních apoštolů

'tebe nepřátelům tvým zradil a prodal.
Leč my chceme vděčně a stále na'paměti
míti toto nevystihlě tajemství, oslavujíce

my
chceme památku tohoto tajemství oslavo—
vati vděčným srdcem, jakož slavíme
vděčně milostné tve' vtělení, tvé utrpení
a přehořkou smrt“ tvou.

Abys nám podal nevystihlý důkaz
své lásky.“ a abychom okusili srdečně
lahody a sladkosti tvé, nebylo ti na tom
dosti, bys pouze jednou zázrak ten vy—
konal, na nějž nikdy nemáme zapomínati:
nikoliv, jakož jsi jednou sám proměnu
vykonal, tak dánakněžím moc, by mohli
totéž činiti, cos ty, óPane, jednou učinil.
A ne pouze jednomu knězi, nebo pěti,
nebo desíti udělil jsi takové moci, abys
nevystihlou touhu dokázal, daPs tuto mec
přečetným kněžím. A kdyby kněz pouze

,jedenkráte v žití směl proměnu tuto
'vykonati, už by tato jediná proměna
byla velikou milostí, velikým divem.

A bys byl, () Pane, jenom jednou po—



celý život člověku přijímání nejsvětější ?
Svátosti dovolil, už by tím lidé nesko
nalé milosti byli účastni. Leč toho pře—
sladkého zřídla božské lásky, že přečetní .
kněží každodenně mohou proměňovati a
nesčíslní národové Tebe, () Pane, při
jímati. A zřídlo toto proudí tak nepře—
tržitě, že během čtyřiadvaceti hódin
dnem i nocí není ani jedné hodiny, v níž
bys, ()božský Spasiteli, nesestupoval s nebe
na zemi na přečetné oltáře“ nejenom na
pevnině ve chrámech, nýbrž i na moři

násobná, že se zdá-, jakobys, ó Pane,
ničím jiným se neobíral, leč myšlénkou,
kterak bys s nebe na zemi mohl sestoupiti. '
„ Avšak nesestupuješf s nebes tak na
zemi, jako bys tam neseděl už na pravici. _
nebeského Otce, nebo tak, jakoby tam
místo tvé na nebi bylo prázdné; Neboť
onou “dobou, v nížto slova proměnná se
projadřují, a ty, Pane, zde mezi námi
dlíš, — 300.000 mil vzdálen od nebe,
— jsi nicméně v nebesích, v sídle svém
přesvatém.

Čím lze, Pane, vysvětliti onu rychlost,
s jakou mnohem rychleji s nebe na zemi
sestupuješ nežli slunečný paprsek a nežli
nejvyšší nebe, jehož rychlost jest větší,
nežli rychlost šípuřvystřelene'ho a nežli
rychlost všech možných věcí a tvorů?

Jaká to touha, () .ležíši, která tě
nutká, bys osobně člověka navštívil a
v srdce jeho zavítal! Co hledáš? Po čem
toužíš- neustale s prosbou a žádostí ne
ukojitelnou? Pověz, () Pane, pro své
milosrdenství, proč tak jednaš? Ukaž nám
výheň Srdce svého, planoucího “láskou,
jemuž zdá se býti potřebou, by také
skutky konalo. Tomuto zázraku lze se
pouze podivovati. »0 toho zázrakm

-(volá sv. Basil), :o té dobrolíbeznosti
božské, že Syn Boží, jenž jest po pravici

Pánu svému se rouhal a posmíval. A
tatáž láska, která Pána 'donutila, že se
pozbavil oděvu, nutká též Krista, že
v nejsvětější Svátosti cizím rouchem se

přiodíva, by duším, jež na _kříži vy—
koupil, potřebného pokrmu opatřil.

O té přepodivné proměny, kteráž
hodna, bychom se ji stále podivovali!
Pán a Spasitel náš pozbavuje se svého
roucha, zapomíná na svou sílu nepře
možitelnou, aby mohl za nás trpěti.

: Z lásky k 'nám ukrývá a tají Pán veleb-'
na lodích. Proměna tato jest tak mnoho- :

Otcově, bývá dotýkán rukou lidskoulwí
Kristus byl o'bnažen přibit na kříž,

nost' a'slávu svou pod způsobami. chleba,
aby mohl býti pokrmem naším. Nebo
kdyby láska Kristova nebyla tak vyna
lézavou, jakž by byl mohl na kříži trpěti,
a jakž bychom mohli tělo Páně v nej
světější Svátosti oltářní prijímati? ('),
právě podivuhodny jsou tyto vynálezy
božské lásky pro smysl lidský i andělský.

Leč jedinou a_pravou příčinou těchto
podivuhodných činů jest tvá k nám
nezměrna láska. Tato láska pi'ipoutala
tě, Pane, ke způsobám chleba a vína,
by jimi hlad náš mohl býti ukojen, právě
tak, jakož jsi z lásky k nám byl spoután
způsobou lidskou v době přehořkého
utrpení, bys mohl nasytiti a ukojiti zlobu
protivníkův a odpůrců svých. Kdož jest
s to, by pochopil velikost a nezměrnost'
oné lásky,- s jakouž přicháziš k nám,
nemoha se dočekati 'oné chvíle, v níž
bychom mohli s tebou se spojiti! Vždyť
není jedinkého dne, v němž bys ob
meškal spojiti se s vyvolenou chotí svou,
5 duší křesťanskou. A nedostačí tobě,
Pane, pouze choť tuto viděti, ale chceš
býti jí na blízku, chceš ji obejmouti,
chceš s ní se spojiti.

Tyto. známky a důkazy neskonale

lásky podal nám Pán v nejsvětější Svá
tosti, jejichž rrizjímá'ní nám zračitě do—
svědčuje, že přesahují veškery jiné pro—
jevy a průkazy lásky božské. Dal nám
Pán rukojmí své lásky v onen ' den, ve

na němž nezdárn'ý syn, národ israelský, | klerémž, ač od věčnosti Bohem nicméně



v čase člověkem učiněn jest, nepociťuje
nižadného odporu vejiti v život panenský,
jakž církev překrásně pěje: »Tý's pro
vykoupení lidského pokolení nehrozil se
života panenského.4<

„Avšak porovnávámeli ěistótu a ne
porušenost“ oné Panny preblahoslavené

známe, že jakož Pán požehnaný přijímá
sladké mléko z prsou požehnané Mateře,
tak jest celý uvnitř i zevnitř pouhé mléko
a med duši lidské.

Avšak být“ i v ro'zjímání takovém
velika byla útěcha (jakž i skutečně jest),
přece nicméně větší útěchou jest pohled
na kněze, obráceného k lidu, jemuž pov
dava tělo Paně, spočívající na zlaté
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s vlastní hříšností & porušeností, tui?
třeba se tomu podiviti, že Pan Ježíš,
který vešel v život panenský, nehrozí
se vkí'oěiti v srdce hříšné. A pozírámeli
na zrození Páně, tauouli nám na mysli
chlév, jesle a chudé plénký a svaté
přesladké božské dítko, tut zajisté po

mísce (pateně), kde Pán v rukou kněž
ských jest pokrmem, abý 'nasytiti mohl
sluhy své milé.

Tuto není Pan přioděn rouchem
slávy, nikoliv, nýbrž zaStřen jest způso—
bami chleba, kteréž jsou mnohem ne
patrnější a chudší nežli plenky, jimiž
Matka Páně. Synačka svého obvinula.
V jesleeh leží božské dítko, kolébka tato
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vezpod jest užší &uzavřena, svrchu však
širší a otevřena; neboli Pan zde od!
poěívá jako 'l'vůrěe všehomíra, žádaje,
b_yod svých byl .uznán a přijat. Leč mé
srdce, do něhož Pána přijímám, neníliž
právě opakem jeslí betlémských: jestit'
otevřeno prostým a nízkým věcem,
ochotně jim průchodu poskytujíc, ale
naopak uzavřeno svému Tvůrci, jemuž
buď nikdy nebo v poslední teprve“ době
života dopřává průchodu.

Když svatí králové dítko nebeské ;
navštívili, spatřili je v rukou přečisté a
přesvaté Panny. A tuto drží kněz, křehký
a hříšný člověk, nám všem podobný,
Pana ve svých rukou.

A nelze s “jistotou určití, která
milost byla větší, zdaž ona, ze které
těšili se pastýři, kteří o půlnoci byli
svědky Kristova narození, či ona, jakéž
se dostalo'mudrcům, kteří zdaleka při
putovali, by mohli božské dítko spatřiti.
Ze svatého evangelia vímetuto událost,
že poutníci z východních krajin, padše
před dítětem, božskou poctu mu pro—;
kazovali, a bylali milosí', jakéž došli,
větší, tuť zajisté spokojili se tím, že mohli ;
líbati nožičky božského dítěte v oné
době, v níž spočívalo na loktech“ božské
Mateře. A tak i pastýři hojné došli
milosti, že ochotně o půlnoci vydali se
s chvátáním na cestu, i mudrcové za
veškerý svízele a trampoty, jež bylo jim
dalekou cestou trpěti i za nebezpečí
života, v _něž upadli, vyznavše před
Herodesem královskou důstojnost novo
rozeného dítěte. I—Iledalít'zajisté nového
krále v sídelním městě, v němž Herodes
panovat .

() přesladký- Ježíši! Čím jest naše
krátká cesta, porovnámeli ji s cestou
mudrcův a pastýřů-'? S jakou ,skrovnou
pobožnosti přicházíme k tobě, nejsouce
nikterakž vydání v nebezpečí živóta! A
nám se představuje tentýž Pán a Bůh
'v rukou kněžských, kteréhož oni na

lezli na loktech nejsvětější Panny. A
kněz podává nám nebeského Pána ne
pouze, abychom mohli líbati jeho svaté
nohy, nýbrž, abychom mu poskytli pří
bytek a útulek ve svém srdci, tak že
Pán už blíže k nám přijíti nemůže.
Přemnozí jsou-lidé za našich dnů, v je
jichž nitru se ozývá přání: kéž bych
mohl zřítí tvář Kristovu, nebo alespoň
jeho roucho, jeho obuv, jeho podobu! —
Nuže věz & věř, že patříš na Pána
v nejsvětější-Svátosti, tuto se. Pána do
týkaš, ano smíš přijr'noutiSpasitele svého '
za pokrm duchovní. ,Ty želáš, abys mohl
patřiti na roucho Kristovo-a tentýž Pán
v lásce své dopouští, že smíš na'Pána

* patřiti, že můžeš Boha svého se dotýkati,
že Spasitel tvůj jest pokrmem tve duše,
že smíš Vykupitele svého přijmouti
v srdce své!

Co jiného dal Pán na kříži za oběť,
neli svou krev, své útrapy a převeliké
milosrdenství, své, tak že Pán s kříže
k nemalé útéše lidské _mohl volati: jsem
opuštěn, nemaje nikoho, kdo by mne
potěšil. Patřiti na Pána, an na kříži
krev cedí za nás, jest velikou útěchou
každému hříšníkovi. Ze však Pan krev

svou pro všecky proléval, aby zásluhy
utrpení svého všem mohl přisVojiti, proto
třeba, bys Pána láskou i vírou v srdce
své přijal, aby duše tvá hodna byla pře-'
hojných milostí, jimiž nás Pán oblažuje.

Radujmež se tedy, že nám po
skytnul Pán ve Svatostioltářní účinného
léku, kterýmž veškerý neduhy mohou
býti zhojeny. Leč nepostačuje nikterak
tato léčebná síla, nepřijímámeli hodně
léku samotného. Neboť jinou věcí jest
připraviti lék někomu, jinou tolikéž věcí
připraveného léku dobře používati. Proto
také jest nám útěchoupřehojnou hodné
přijímání přeyelebné Svátosti oltářní. Tam
na kříži umírá Beránek Boží, podávaje
za nás cenu výkupnou, tuto pak zásluhy

! smrli Kristovy bývají nam přivlastněny,



kolikrátkoli Pána hodně přijímáme. Tam
byl Pán mučen a trápen tak dlouho
až i život ztratil, aby větší lahody &
sladkosti duše má pocítila, čím více
Kristus pro ní vytrpěl. A tuto semně
podává Kristus jako přesladký a pře
líbezný pokrm, onen Pán přesvatý, který
pro mne na kříži octem & žlučí byl
napájen. Svatým podivením vylržen, volá
sv. Jan Zlatoústý:

»Rozjímej pak zbožně a vroucně,
jaké slávy & pocty jsi účasten! Uvažuj
a přemýšlej, u jakého stolu můžeš stolo
vati, že i samotní andělé, pro velikou
záři, nemohou na stůl tento ani patříti.:

Taková vznešenost převyšuje ve
škeren smysl a rozum lidský nikdy by
tajemství takého vyzkoumati
kdyby neomylně učení církve svaté jistou
a nezvratnou záruku nám neposkytovalo.

' Komu mohlo kdy na mysl vstoupili,
že Pan, kterýž jest původem života a
jemuž vše slouží, obyčejný řád tak pře
vrátí, že umírá, umírá na kříži, aby

,mohl býti pokrmem tvorů, kteří hříchem
Tvůrce svého urážejí. *

O přesilný lve z pokolení _Judova!
O přetvrdý drahokame, tak tvrdý, že
ani bičováním, ani smrtí nemohl jsi býti
roztrolen, .jsa 'obrněn láskou nepocho
pitelnou k lidskému rodu. Jaká přesladká
útěcha řine nám z přehořkého utrpení
tvého, kdykoliv tebe ve svátosti poží—
vame! Avšak jakož jsi se změnil, ó Pane,
.ze lva v Beránka, tak nejenom sládnou
tvá ústa, nýbrž celý jsi sladký a líbezný
'oné duši, která hodně přijímá tebe v tomto
božském tajemství. »Pán nasytil lid svůj,<
tak pěje žalmista, »medem ze skály.<<

Ty's byl, "ó Pane, onou skalou tehda,
když jsi na kříži trpěl. Ty's celý medový
onomu, kdokoliv tebe v nejsvětější Svá
tosti hodně požívá.

všech, kteří k němu se utíkají, volá: !

nemohl,
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»Pojd'te ke mně všíckní, kteří pracujete
a obtíženi jste. já vás občerstvím, a učte
.se ode mne, nebot"jsem tichý a pokorný
srdcem; a naleznete odpočinutí dušem
svým. Vždyť jho mě jest sladké a břímě
lehké.<< .

Kdokoliv pekory Kristovy, jakouž
se upokořil na pozemsku, a kteréž do
posud nás vyučuje, _ & kteráž se jeví
ve slávě a velebnosti Kristově, zastřené
způsobou chleba, zastřené rouchem ne
patrné způsoby vína, pod níž k nám
přichází ve Svátosti nejsvětější, — kdo,
pravím, této pokory neznamená nebo
v oděvu se neuskrovňuje, nýbrž tělo
drahocenným rouchem _obláčí, ten není
Kristův. Vždyť blíží se člověk k oltáři,
aby přijal Pána, nuzně oděného — blíží

: se, pravím, člověk. ověšený ozdobným a
drahocenným rouchem.

Chcešli tedy, aby Pán milostivě na
tebe vzhlédl, abys hojnými milostmi byl
obdařen od Pána, kterého přijímáš, musíš
k němu jít—ido školy, musíš se v něm

_ jako v zrcadle zhlížeti, musíš vše od
straniti, cokoliv mu protivno a odporno.
Uvažujte, křesťané, pokoru &tichost Páně,
jenž ochotně vchází do srdce dobrých i
zlých. Rozjímejte poslušnost Páně ne
pochopitelnou a dokonalou, jakouž Pán
se podrobuje knězi při pozdvihování.
Chová zajisté kněz Pána nebes a země
v rukou,_a sotva že svatosvatým slovem
při proměně na Pána volá, ihned Pán
Ježíš slov kněžských jest poslušen. A
pozdvihujeli kněz Pána buď převysoko
nebo jen nízko, Pán neodpírá. Pokládali
kněz Pána z jedné strany na druhou,
slušně anebo neslušně necháválí

Pána dlouho nebo nedlouho odpočívati
na oltáři — poslouchá a podrobuje se
bez reptání, jakoby byl menším knězem

;— ano mlčky vše snáší, jakoby byl
Beránek Boží, uzavřený ve svato—

stánku pro spásu světa a pro spásu ;
němý, neuměje odpovídatí. Všemu se
podrobuje jako tichý Beránek, neodpíraje
v ničem.



O kéž by křesťané považili, že ne
změrný Bůh stal se malým dítětem tehda,
kdy z Panny Marie se narodil! Kéž by
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uvažili, že zde před našima zrakoma'jest
ještě menším a že jest známkou opo—
važlivosti a nadutosti trestuhodně a ne—

pochopitelné, chceli ubohý zemský červík
se povyšovati, "patře na krále nebeského
v nepochopitelné pokoře a poníženosti.
Nechat tedy přistupují k oltáři pokorní
s dětinskou prostotou,
korného & vlídného Pana.

bližují poslušní,
Ar se při

aby přijali po-;
|

I

i

laskaví, aby přijali převelmi laskavého.
——Kéž by zbožný život. jemuž se za
svěcují, netrval pouze jeden jediný den.
Kéž by v pobožnosti setrvali, kéž by
započaté dílo také bylo dokonáno, k čemuž
povzbuzuje a nabádá nás okrouhlá způ—
soba sv. hostie, v nížto Pán bytuje —
jelikož jest způsobou okrouhlou a do
konalou, nemající ani počátku ani konce.
»A laska zajisté,c po slovech sv. Dionysia,
»nejlépe da se označiti kruhem, vždyt?
z Boha vycházejíc, k Bohu opět se

by přijali poslušného, ] navraeím

Chodí svatý Mikuláš!
Chodí svatý Mikuláš!

Ořechy a marcipán má v koši.
Těšte se, to váš díl, hoši!
Avšak velkým, velký svatý náš,

těm- co dáš?

Chodí svatý Mikuláš!
Anděl po pravé jde s jasnou tváří.
Hle, tak v nevinnosti dětství září!
Avšak velkým, velký svatý naš,

těm co dáš?

“Chodí svatý Mikuláš!
Za ním řetězem čert šklebný ehřestí,
metlou březovou si cestu klestí.
Ach! to pro nás velké,. svatý náš,

darem máš! P. Š. Sonic/cgi.

Historické obrazy ze života římského.
(Vzdělal Vinc. Urbo/dav.)

D ů m m i r u.

(Ostatek. )
CRM-9.02

©
Miláně nalezl mladý a vzdělaný

% učitel v krátku četné posluchače.78%? Tito mu poskytli bohatý plamen
výživy.- Hned ho obklopili lehkomyslní
přátelé, kteří ho vOdili do veselé spo—
lečnosti. „

Vědomí svobody a nedostatek zkuše—
nosti, pak všude kynoueí vyražení a
jarosť věku mladického ——to vše unášelo
oslavovaného mistra do víru rozkoše,

v níž zapomněl na Řím, na své přately,
ano i na nebe a zemi.

EQ?

Jako se motýl na vlažnýeh paprs

i cích slunce radosti své poddava, tak i
Kliment vypustil zahy s očí vznešené

: ideje, které před tím dusi jeho naplňo
valy, a dal se unášeti smyslnosti.

Pil ji plným douškem a hledal úlohu

svého žití jenom v požitcích. Tak se na
něm ukázalo jak velice působily na jeho
přesvědčení náboženské zásady mani
chejs'ké. Víra v Božství Ježíšovo a_kře
st'anska bohoslužba staly se mu cizími.
Před bohem světla Manova necítil také
žádné bázně. Což divu tedy, že jen ty
moudrými nazýval, kteří užívali radostí
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světských — kteří trhali růže, dokud
kveUy.

Kliment zúčastňoval se častěji skvě
lých hoslin, při nichž se nešetřilo míry
v jídle ani v pití.

poháry pěniveho vína
sladkou, ale jedovatou rozkoší.

A při těchto hostinách hned přítel
přítele objímat ajemu lásku až do smrti
sliboval, hned zase mu pro břítkě slovo
vyhrožoval . . . . \

Takovou hostinou oslavoval“ přítel
Klímentův den svého narození. Odbývala
se ve vkusně jeho zahradě, kterou šťastný
oslavenec měl za městem.

K ní pozvání byli herci, kejklíři a
hudebníci, aby hosty obveselovali. Ba
ani sofisté nechyběli, protože jich hbitý
jazyk a záliba k hádkám hostinu oži
vovaly.

Hodovní sál otřásat se smíchem a

řečmi veselých hodovníků.

Všech přítomných zmocnil se hrozný
strach. Každý se domníval, že snad i na
něho číhá zákeřník. Rázem mnozí vy
střízlivělí. Ted' pádili jeden přes druheho

_ , k zahradním dveřím, jen aby byli na
Necudné písně, obojetně vtipy, plné :

opájely ducha '

Den hasl, ale společnosti vycházelo ?
v duši nove světlo. “Vůně šampaňského .
vína uváděla je ve sladké na vše zapo—
menutí. _

Teprve pozdě vínoci pomýšlelo se
na odchod.

Na rozkaz objevili se sluhové 5 po—
chodněmi, kteří vrávorající hosty uváděli
k povozům.

V zahradě se rozproudil nový život..

Volání, zpěv, smích, pobíhání, pra—
skot pochodní — vše neslo se nočním
tichem.

Povoz za povozem odjížděl. .
Kliment se dvěma přátely vstupoval

do vozu. V tom vyřítila se z houští za
kuklená postava a rychlostí blesku za—

šírěm poli, kde by byli jistější.
Kliment je prosil marně, aby ne

opouštěli nešťastníka. Za několik vteřin
odhrčela poslední drožka. On byl v za
hradě samojediný s umírajícím.

Jaká to změna! Předxn'ěkolika oka

mžiky žert a smích, hudba a zpěv. a
ted' — zápach z krve, sten a chrapot
skonávajícího.

Nic nebylo platno konejšení, ani
přiložený obvazek! Pozvolna mizel život
z otevřených iran — brzy doklepalo i
srdce a smrt zatlačila oči jinochovy.

1 noc smrti rozkládala se v duši
Klimentově.

Nepohnutě, ztrnule hleděl do obličeje
mrtvoly. Hrůzou mu vlasy na hlavě
vstávaly. Nevýslovná úzkost se ho zmoc
nila. Studený pot mu stal na čele.

Náhle dotkla, se obličeje jeho noční
můra. Vyskočil. Poděšeně se kolem roz
hlížel. Zdálo se mu, jakoby několik
krokův i od něho stál zakuklenec s dýkou
krví zbarvenou a jakoby v dálce ukazo
valy se postavy temně, hí-oživě, jako
příšery samého pekla.

Chtěl prchnouti. Ale nohy mu vy
pověděly službu. Kýs démon mu je k zemi
připoutal.

Postavy se blížily. _
Pojednou mu byl hozen přes hlavu

'plášt'; hlava do něho zabalena. 'I'ed' mu

sadila jednomu z hostů dýkou několik ;
hlubokých ran. _

_S hlasitým výkřikem klesl zbodaný
na zemi.

A dříve než se kdo mohl z leknutí

vzpamatovati, vražedník zmizel.

že mu hodina žití odbila.

kázal hrubý hlas ticho. Dva muži vzali
ho do svého středu a vedli ho že za—

hrady.
Tam byl povalen na zemi-. .liž myslel,

Ale slyšel
skřípání zámku a rychlé vzdalování se
kročejů. _

Po dlouhém namahání podařilo se
_,mu vyprostiti se ze zakuklení.
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Zahodiv daleko plášt, utíkal jako
běsy štván do svého obydlí.

Zbytek noci měl strašný. Příhoda
noční nedala mu spáti. Ještě ráno byl
na lůžku, když bylo ná'dvéře jizby jeho
zaklepáno.

Ve dveřích se objevili soudní zří
__zenci,kteří ho vyzvali, aby se dostavil
k. tribunálu císařského místodržitele.

Uposlechl.
dovníky. Nejsa si ničeho vědom, vstoupil
před soudce s plnou důvěrou.

Soudce se tá'zal, kam se poděla
mrtvola Thrasyllova, jenž byl v jeho
přítomnosti zavražděn.

Kliment nečekal této otázky. Udiveně
patřil na své přálely. Ale v jich tvářích
byla chladnost', ba u mnohých pozoroval
podezřelý úsměšek.

V tom vstoupila mu do duše strašná
myšlenka. Bylo by to možno, aby on
byl považován za spoluvražedníka?

Chvějícím hlasem líčil celý výjev.
Místo však, aby soudce uspokojil, slyšel
hrozné slovo, že je tu obžalObce, který
tvrdí, že ho viděl, jak.se zakuklenými
muži mrtvolu ze zahrady vynášel. Skvrny ,
na jeho oděvu a výpovědi více svědků,
že přišel pozdě domů, že byl viděn sám
v zahradě a mnoho jiných okolností,
vrhalo na hlavu jeho nejtěžší podezření.

A výsledek toho soudu byl, .že byl
odsouzen na pět let na galeje v loděnici
ravenské. .

Kdyby snad .
vedle něho udeřil, Kliment “by se tak
nelekl, jako slov soudcových.

Jaká to změna osudu!

Nalezl tam včerejší ho- i

blesk z čista jasna ,

Jaká hrůza ho pojímala! I—llavou
-vířily mu strašné myšlenky. Již myslel,
že se ho zmocňuje šílenství a těšil se,
neboť život v takové potupě zdál se mu
býti horší, nežli šílení, o němž mnozí lidé
deli, že-jest to nevyzpytatelné obcování
s bohy. Dobrotivá prozřetelnost“ sice od
něho toto zlo odvrátila, ale nebezpečná

, nemoc připoutala ho na několik týdnů
k vlhkým zdím věžení.

'Dlouhý čas “ležel bez vědomí. Duše
jeho bloudila ve víru divokých fantasií.

Přece však zvítězila jeho přirozenost!
Jednoho dne vrátily se mu smysly.

i. Pln udivení ohlížel se po svém příbytku.

Včera ještě oslavovaný, náviděný -_
učitel a teď— bídný galejní trestanec; do '
nedávna obklopen vědychtivou mládeží
— v málo okamžicích ve společnosti
vyvřhelův a zločincův! Odsouzen vláčeti
těžkým kormidlem v moři adriatickém a
dnem i nocí býti připoután k“ lodní
lavici!

Trvalo několik okamžiků, než se na své
postavení rozpomněl. Studem a hanbou
dal se do pláče. Neštěstí ho tížilo znovu.
Smrť se mu zdála tak drahou jako mi—
lený přítel. Uzdravení bál se jak ortele
hanby. Často vzpomněl si na Jeronýma
a Rufína. Jakýsi záblesk naděje zdál se
mu ze jmen těch vycházetil Avšak jak
mohli tito zbožní muži poskytnouti úlevu
odsouzenci, který víru katolické Církve
cizími články zaměnil?

Jaké to byly zásady, kterými za-_
měnil učení církve?

Neštěstí ho poučilo, že ten bůh
světla, jehož pokládal za původce všech
věci, byl pouhou modlou, že byl duši
lidské zcela cizí, že nemohl mu dáti
útěchu ani naději. O jak těchyplný zjevil

'se mu Vykupitel na dřevě kříže, jehož
rány jsou nejpádnějším důkazem ne—
konečně lásky, spravedlnosti a naděje
k Bohu, jenž tak miloval svět, že Syna
svého na smrt vydal. Žádné rouhání
nebylo mu tak protivné, jako tvrzení,
že Kristus není pravým Kristem, nýbrž
že jen zdánlivě trpěl a že na místo něho
zemřel zcela obyčejný zločinec.

S opravdovou lítostí se přiznal, že
se proto manichejského učení- přidržel,
aby mohl volněji a “nevázaněji žíti. Do
mníval'se, že Kristus je Bůh světla a



364

jako takový veškeré světelně částečky
v člověku k sobě vzíti a oblažiti musí,
a nikoliv, aby soudil živé a mrtvé, a ne *;
aby jedenkaždý bud'věčnou odměnu nebo
trest obdržel.

S lítostí přišlo i upokojení do srdce
vězňova. Teď uznal, že svůj trest za
sloužil pro své odpadnutí od víry a pro

_ svůj prostopášný život v Miláně. Poprvé
za dlouhý čas sepjal ruce a vroucně se
modlil. Byla to modlitba ztraceného syna, ,
který se polepšil a domů se navrátil.

kroky oznamovaly, že dostane návštěvu.
Dveře se otevřely a do vězení vstoupil .

se žalářníkem lékař.

Tázal se ho na jeho zdraví. Na to

ního sálu přiveden, kde mu bylo ozná—
meno, že se podařilo pravého vražedníka
zatknouti, že se mrtvola nalezla a že
novým vyšetřováním nevina “jeho se'ob—
jevila. Na to byl ve vší slávé za-nevinna
prohlášen a se vší ctí z vězení pro
puštěn.

Před soudní budovou čekali ho jiní
přátelé a,obsypali ho blahopřáním a.
výrazy soucitu z přetrpéných strasti.

Kliment maje-dobře v paměti obo—

;jetně počínání svých upřímných přátel
Ještě se modlil, když mu blížící se ;

* děkoval jim za jich zdvořile namáhání

!

bylo vězení prohlédnuto. Když se vzda- '
lovali, slyšel Kliment zcela dobře slova
lékařova, že ve čtrnácti dnech bude
moci do Ravenny cestu nastoupiti.

Dlužno říci, že úřednici s_ním vlídně
nezacházeli. Konali svou povinnost“ledové
a přísně, starajíce se o. vězně potud,
pokud to výslovné zákon nařizoval.

zdlouhavé a jednotvárné míjely dny
u vézení.

Kliment byl stále v napjetí, kdy _
ř dosud žádného ze svých přátel v nouzipochod již nastoupí. 'l'u objevil se v kobce

jeho vyšší úředník, jenž mu se zvláštní
zdvořilosti dveře otevřel, řka, že nabývá
plné, volne svobody." Tato zpráva byla
tak náhlá, že ji považoval Kliment za
potupný posměch. Potom se domníval,
že to jest mýlka v osobě.

Ale dříve ještě, než se mohl tázati,
otevřely se poznovu dveře a do vězení
vstoupil — Minucius, provázen několika %
úředníky a přátely Klimentovými.

Objevení se jeho živitele rázem mu
vše objasnilo. Takového shledání se žádný
z nich při odchodu jeho z Římane
nadál. Oba byli velmi pohnutí. Objali se.

Chvilku to trvalo, než se myslí
jejich utišily. '

Kliment byl u vítězoslávě do soud—

při prvém jeho výslechu, s úsměvem

a ihned litoval, že nebude míti nyní to
potěšení, jich upřímného přátelství déle
požívati, ježto umínil si Milán opustiti . . .

Za dvě hodiny opouštěli tři jezdci
Milán: Minucius, Kliment a Plancian

právník, který přišel s Minuciem, aby
k vysvobození Klimentovu pomáhal. Tento
mu vysvětlil výmluvným způsobem vše,
co pro něho podnikl. Neboť jakmile
Minucius od jednoho žáka Klimentova
zvédél o neštěstí jeho, hned se k němu
obrátil, aby vyšetřil, co by se dalo učiniti.

»A to také učinil dobře,<<pokračoval
zběhlý-právník dále, »nebot' Plancian

nenechal! Hned jsme cestovali do Milána.
Přišli jsme již pozdě. Ty's zatknut a
přístup k- tobě nemožným. Nám nezbylo
nic jiného, než vyhledati tve přátely a
dáti si místo zločinu ukázati. Pak bylo
nutno, nalézti místo, kde byla mrtvola
pochována. Prohledal jsem zahradu'velmi
důkladně.. Ale veškerá stopa po vraždě
zmizela. Cesty zahradní byly posypány

novým pískem. Vše uvedeno do pořádku.
Marně by kdo pozoroval, že se tu něco
podivného odehrálo. Když jsem však
bedlivěji křoví prohlížel, viděl jsem, že
větve na jednom místě byly jaksi zahnuty,
k jedné straně pošinuty, jakoby se tady
někdo prodíral. Přistoupil jsem blíže a
pozoroval jsem listy a větve. K nemalé



radosti jsem uzřel, že spodní strana
některých listů měla tmavě skvrny. jako
od uschlě krve. Dobře.

lezena cesta. po které se ubírali vrahové
s mrtvolou.

až k zahradní zdi. Hůře bylo pátrati po
stopě na zoranem poli, které se právě
za zdí nalézalo. Tázal jsem se, kdy bylo
zoráno, zda před vraždou, nebo po ní.
Zvěděl jsem, že majetník toho pole od

Snadno nalezl jsem stopu

'l'ak byla na- ;

O

asi přijemno nebude. Senator obávaje se
buď prozrazeni anebo z vydíračstvi, od
hodlal se každým způsobem mladého
muže se zbavili. K němu přidružili se

;i ti, jimž hrozilo podobně nebezpečí.

poledne, kdy byla hostina v zahradě, =
první brázdu vyoral. Na to jal jsem se
zkoumati hloubku brázdy na rozličných
místech. Učinil jsem tak na druhé a třetí.
Ve čtvrté brázdě přišel-jsem na místo,
kde byla brazda hlubší. Pro jistotu zkoušel
jsem pole i na místech jiných. Sdělil
jsem to Minuciovi. Nařídil jsem mu, aby
tu zůstal a dával na vše dobrý pozor.
Sám jsem spěchal k soudu a tam jsem
své podezření vyslovil. _Na místě tom

bylo kopáno a — mrtvola senalezla a :
zároveň s ni pečetní prsten, který musel
jeden z účastníků při tom ztratiti. Vinník
byl nalezen. Nyní přikročeno se vší
opatrností k zatčeni vraha. Ten však
dostal nepochybně výstrahu, neboť v oka
mžiku, kdy jsme do domu jeho veházeli,
vymkl se rukoum spravedlnosti samo—
vraždou. Zabavené listy objasnily tuto
zaležitost. Mnoho osob bylo zatčeno a .
pře znovu zavedena, v níž nevinnost“
tvoje se. objevila. A chceš věděti příčiny i
smrti 'l'hrasyllovy? Nuže, slyš! On byl
nejhorlivějším stoupencem maniehejských
i ten senátor, jemuž prsten náležel. Oba
se zúčastnili spiknutí—»-proti Antoniovi,
nejslavnějšímu učiteli & největšímu od—
půrci manicheismu.- Dýka zjednaného
bandity zprovodila ho u vlastního domu
se světa. 'l'hrasyllus na to vynaložil
hezkou sumu peněz a tak upadl do nouze. *
Vypůjčil si u onoho senatora, ale na
splacení dluhu nepomýšlel. Ano prohodil,
že, kdyby to přišlo k soudní při, že se
zmíní o smrti Antoniově, což mnohým

Brzy svůj úmysl provedli. A tak mnohé
z tvých upřímných přátel čeká smrt', kterou
ti dříve sami za své zločiny postoupiti
přáli. Znáš přece Albína, Siricia a
Gabianala '

Kliment napjatě poslouchal. Hděl se
studem slyše, jak si vyvolil za přátely
tak bídné osoby. Ustanovil si pevně, že'
příště u volbě přátel bude opatrnějším.
'l'ed' nenáviděl manicheismus a děkoval

Bohu za zasloužený trest, jaký se mu
dosta1;- děkoval, že šupiny s. oči jeho
spadly a že poznal jed, který na venek
zdál se býti lesklým kovem, ale uvnitř
byl schránkou prabidne smrti.

Jakmile přišli do Říma, usmířil se,
číně tuhé pokání, s církví. Prvním ukolem
jeho bylo shromažďovali kolem sebe
jínochy, jim přednášeti a vyvraceti bludy,
které v sobě tajil manicheismus. Říkal,
že jest to poslední zbraň dokonavajicího
pohanství proti všemocnému vítězi: víře
Kristově!

Jak radoval se, vida blahodárný
účinek svých vřelých, přesvědčujicich slov !

_Jednoho dne procházel se v sloupoví
foru Trajanova, by se poněkud zotavil.
Tu spatřil u jednoho sloupu květinařku.
Tato postava dívčí přivedla mu na paměti
doby mládí. Květiny, které spatřil v ko
šíku, přinesly mu trapně vzpomínky.
Tak i on druhdy seděl maje před sebou
kytice iialek, růži, hyacintů, karafiátův
a nabízel je kolemjdoucím ku koupi.
Ostatně zdálo se mu, že obličej proda—'
vačky byl mu jaksi známým. Ano, tak
asi by vypadala jeho sestra Krescencie,
kdyby. ubohá byla na živu. Slzy se mu
draly do obličeje při vzpomínce na ty
všechny strasti. Chtěl odejíti, aby se
vyhnul dalšímu pohnutí. Ale nevysvětli
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telný jakýsi pud nutil ho, že zůstal. i děkoval za dobrodiní prokázané sestře
Sleduje tento tajemný pud srdce při-Ž
kročil ku květinářce a ptal se po ceně
jedné kytice z růží. Hlas dívčín ho ještě ,
více v tom pesiloval. Bez rozpaků tázal
se, jestli se jmenuje Krescencic a jestli
má bratra Klimenta.

Udivcněpohlédla na něho prodavačka.

Ale co to? [ jí vzpomínka mládí
hlavou zavířila a — v okamžiku bratr se
sestrou byli 'v objetí. '.I'u zvěděl Kliment
osudy své drahé sestry.

»Nemohla jsem již déle bídu a bo—
lestí svých mladších sester snésti. Jak
ráda byla-bych pracovala, vám pomáhala,
ale nikdo nechtěl přijati do svého domu
tak otrhaně a zbědované děvče, jakým
jsem tehdy byla. Marně pro::ila jsem o
nějakou službu, každý se mi vyhýbal.
Konečně mi jista rozlobená paní pravila,
bych šla k Paule, u které nalézá prý
taková čeládka přijetí. Tato tvrdá řeč
zdala se mi býti pokynutím s nebes.
Ptala jsem se, kde bydlí ona Paula,
která se smilovává nad chudými. Za ně
kolik dní objevila jsem se před svou
dobroditelkou. Byla to paní mírná, jemná.
'.Ifázala se mne po mýclr osudech se
vřelým íičastenstvím. Mně se zdála býti
skoro světící. Pověděla jsem jí svou
bídu; ničeho jsem nezatajila. Nemohu

!

vylíčíti onen pohled „plný výčitky, jaký _
na mne upřela, když zaslechla, že jsem *
vás opustila. Přijala mne. Dlouho jsem
vás potom hledala po ulicích římských,
avšak marně. Zmizeli jste mi na dobro.
Ach, často pohled Paulín zdál se býti
pro mne vyčítavým, dnes však bude
usmířen. Můj život byl jednoduchý, ale
šťastný. Pomocí Paulininou obdržela jsem
zaměstnání v zahradě jakéhosi Majorina
v albanském pohoří. Po smrti jeho jsem
se odebrala se vdovou za Tiberu, kde
s ní pracují v zahradě a výtěžek z ní
prodávám v Říměm '

Kliment by rád Paule osobně po l

jeho." Ale Krescencie-namítla, že Paula
nerada přijímá návštěvy v klášterním
tichu svého domu a zvláště prý nerada
slyší díky za prokázané dobrodiní, prolože
pokládá za povinnost dobrodiní toto pro
kazovatí z lásky k Bohu & ku svým
bližním. — Kreseencie vypravovala mu
mnoho krásného a dobrého o Paule a

její družkáeh, () horlivosti, s jakou se
ujímala chudých a opuštěných dívek.
Líčila mu štěstí tohoto klidného domu

a/těch rodin, které se daly pod její
ochranu. Dále zmínila se o přísném ži
votu & stálosti ku katolické církvi.

Kliment žasl. Nemohl pochopiti, jak
mu tato činnost mohla zůstati utajena.
Poznal na novo mocné působení církve
ve skrytosti. Viděl, že tímto způsobem
společenský .život valně se zušlechtfuje.
To ho povzbudilo, že pilněji pozoroval
život v nižších vrstvách společenských.
Viděl, že v chudých rodinách křesťan
ských panoval takový soulad, taková
ušlechtilá svornosť, jaké nikde nespa
třoval. Kde byli křesťané, tam zaniklo
otroctví. Starý, pohanský zákon, dle
něhož ženy a děti byly považovány za
zboží mužovo, _ponenáhlu mizel a ustu—

-_poval oné svobodě. dle níž všichni jsou
dítky jednoho Otce a spoludědicové Ježíše
Krista — oné svobodě, která považuje
poslušnost pro čest Boží a spásu duší za
nejlepší přednost,“ všech křeštanů. Ne-'
cudnost' a její družka ukrutněst' byla
křesťanským rodinám neznámou. Na po
hanech již se ukazovala potřeba evan
gelické soli,“ která mohla jedině hnílobu
srdce zastaviti..

Kliment musel se _příznati, že na
stala nová doba, která nevzala tak po
čát'eks kazatelny učitelů, jako z tohoto
působení církve v ústraní a z této kře-'
sťanské lásky ke bližnímu.

Takové spolky zbožných matron
udržovaly, rozšiřovaly a upevňovaly kře
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sťanství prospěšněji často než učené
slovo s kazatelny.

Toto pozorovaní Klimenta učinilo
pokorným a ještě více horlivějším. Avšak
i v jiném ohledu získal na duši. Dříve
se domníval, že nelze tak vlastním silám
důvěřovati, teď viděl velikou odevzdanosť
&obětavosť těch, o nichž až dosud nemel
žádného tušení. Neboť když se za nějaký
čas Jeroným, ted' věhlasný a velebný,
do Říma vratil, spěchal k němu i Kliment
a tak pomocí jeho dostal se do domu
nábožné Pauly.

Něco podobného se mu ani ve snu
nezdálo. Pokoj, čistota, míra svěží duch,
jejž každý všude cítil —činily dům tento
něčím nepochopitelným. Nikde nádhera,
ale prosta, mila, taj'eplna všude lepota.
Těžko bylo nalézti toho, kdo tu vládl.
Všechny paní, jejich přítelkyně a seho'
vanky závodily v důkazech lasky; všechny
byly šťastnými, kdyžmohly přání někoho
vyhověti. A přece ani vážnost, ani přísný
pořádek tu nechyběly. Kliment se divil,
sjakým sebezapíráním toužily tyto zbožné
duše po svém božském choti, jak byly
ochotny přísné předpisy svého rádce
Jeronýma vyplniti. Zde viděl “zásady
Jeronýmovy ztělesněny, zde viděl je žíti,
zde cítil jejich léčivou moe.

Tak se Kliment přesvědčil na vlastní
oči, jak mohutně působí-pro blaho lidstva
dobrý a šlechetný příklad.

Dům Pauly byl toho nejjasnějším

důkazem. Zněho šlo požehnání a spása
duší lidských do celého kraje.

Duše jeho bezděky poddavala se
vlivu tohoto dojmu. On svůj život podrobil
témuž pořádku. Veškeré konání jeho
směřovalo k úctě všemohouciho Boha.

On své dny považoval za svěřený ka—
pitál, z něhož mu jednou počet bude
klásli. Jeho horlivost rostla s čislými
íímysly a nebeská radost“ rozlěvala' se
mu v srdci, když sebe sama překonav
Bohu a bližnímu sloužil.

'Již dávno opustily Paula a Eustacliie
se svými družkami tento dům áodebraly
se do Betléma, by tam poslední dny ži-_
vola svého dokonaly — již dávno Jeroným,
tento věrný strážce jeslí Ježíšových, tak
k věčnému spánku uložen ——když Kliment,
kmet sněžných vlasů, s jedním svým
žákem přicházel sem, aby tu poděkoval
llohu za milosti, které vycházely z tohoto
.domu nejen Římu, ale i celému kře—

sťanství. ,
Tu vypravoval pohnutou myslí žákům

svým o pohanském domě Minuciově, kde
život byl rozharaný, neplodný, nepořádný
a pro společnost“ lidskou zhoubný, a po—
rovnával jej s křesťanským domem ná
božně Pauly, kde život byl klidný, spo
řádaný a pro společnost lidskou nejvýš
užitečný. Tam pracovalo pohanství na
zkáze lidstva, tu působil duch křesťanství
ku blahu a štěstí člověčenstva!

Apoštelát modlitby v církevních dějinách.
(Část: další.)

Svatý Tomáš.

“MĚ“ azvalili jsme středověk jasným

. "Ě “%dnem křesťanské víry a křesťan; „„ ského života, pak jest jedním
z nejjasnějších světel sv. Tomáš Aquínský,
světlo nauky křesťanské, slunce
k ře sťan sk é š k oly. Slyšme, kterak se

©

ve svých čelných spisech o modlitbě,
zvláště přímluvné. vyjadřuje.

Modlitba jest výron naší rozumné
přirozenosti, jest to činnost“ rozumu,
který svého účelu, zdola ,poroučením,
shora prosbami, snaží se dosíci. Zvíře
se nemodlí, neboť nemá rozumu; není



svobodno u volbě svých prostředků, nýbrž
řídí se zákonem nutnosti, chceli do
sáhnouti, k čemu je příroda pudí. Nej
vyššímu také netřeba modlitby, poněvadž
ničeho nepotřebuje a svou vůli pouhým
nařízením plniti dáva; Každý konečný,
obmezený duch, člověk obzvláště, je
sobě sám nedostatečný a proto prosebné
obrací se “k 'l'omu nad sebou, od něhož
má svůj původ, aby týž ve své štědrosti
dobré dílo na svém t—vorudokonal.

A tak to žádá rozum; nebot“ On,
který je nad námi, od něhož pocházíme,
slyší nás skutečně a stará se o nás; bez
vůle jeho ani vlas s hlavy naší nespadne.
Modliti se je rozúmné; vždyt' naše časné
blaho jest v naší moci, a prosímeli a
hledámeli je,
Prosbami totiž, praví sv. Řehoř, za—
sluhují si lidé, aby dosáhli, co
jim všemohoucí Bůh“ dáti od
věčnosti si umínil; ne sice tak, že
by naší modlitbou Boží vůle se měnila,
nýbrž že k naší modlitbě vůle Boží se
děje, an my se měníme a jeho svaté
vůli se podrobujeme, »že totiž modlitbou
sami, již jsme měnitelni, přicházíme,

i

také ho nabudeme. — !

abychom na božské prozřetelnosti účast ;
měli, aniž bychom se domnívali, že
bychom Boží prozřetelnost“ mohli změniti. a

Modlitbu lze přirovnati lesklému ře
tězi, který s nehybné výše nebeské visí
dolů & nás vybízí, abychom se po něm
vzhůru vyšinuli; aneb ochrannému lanoví,
které lidé s nehybné skály k nějaké lodi
házejí, aby lodníci pomocí tohoto lanoví
sebe a loď na břeh přivezli. Ovšem ví
Bůh, čeho se nám nedostává, netřeba
mu toho povídati; ale nám je to uži
tečno, pakliže se v modlitbě zřetelně vy
jádřujeme, abychom lépe poznali, čeho
se nám nedostává atím účinněji cítili se
povzbuzeni, k němu se utíkati. Mnohé
věci uděluje nám přeštědrý Bůh, aniž
bychom jej o ně prosili; jiné však dává
nám, jestliže „modlitbou jej o ně žádáme,
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a to proto, abychom jej lepe jako zdroj
všeho dobra poznávali. více v něho dů—
věřovali & vždy více k němu se při—
bližovali.»Neboí' modlitba jest dle
sv. .lana Damascenského pozdvižení
srdce k Boh u, a když modlitbou
kBohu voláme, přicházíme k němu ne
skrytým duchem, jak praví Dionysius.
K tomu třeba tří věcí: předně, aby naše
smyslná přirozenost“ byla prosta těles
ných a světáckých žádostí, které nás
dolů táhnou; dále, aby rozum náš ne
zatemňoval se tmou obraznosti, jak se
děje .u těch, kteří duševní věci pro
tělesně nemohou pochopiti a Boha tělesně
si představují; konečně, aby vůle láskou
a. zbožnosti k Bohu směřovala, jsouc
schopna s ním se s-pojiti.< ,

Pak jest modlitba také uctíváním
Boha; nebot? modlící prokazuje Bohu
úctu a čest, an se jemu podrobuje a
svou odvislost? od něho a svou nedosta—

tečnost uznává, & mimo to výslovný
rozkaz plni: »Proste, a obdržíte.;z Mo
dlitba je popřední úctou Boha, poněvadž
modlící se v úctě Bohu rozum svůj

podrobuje a jej jemu jako v obětí přináší.
Rozum daleko předčí všechny tělesné

[ a zevnější věci, které jinak Bohu voběíí

i

i

i

přinášíme, abychom jej uctili, proto tím
výtečnější úctou Boha jest modlitba. Proto
praví se v žalmu: Jako zápal ka
didla vstupujž modlitba má před
tvou tvář. Modlitby svatých výslovně
nazývají se kad'idlem ve zjevení sv. Jana
(8, 4.):'I vstoupil" dým zápalů
z modliteb svatých z ruk anděla
před Boha. Tou příčinou máme také
svatých jako prostředníků používati a
k nim horlivě se modliti; »nebot' čím
dokonalejší je láska svatých, kteří již
přebývají v otčině, tím více modlí se
za ty, kteří jsou ještě na cestě a kterým
jejich modlitbou může býti spomoženo;
a čím vroucněji jsou s Bohem spojeni,
tim účinnější jest jejich modlilba.<=_Proto 



se pravi o Kristu v listu k židům (7, 25.):
»Je vždycky živ k orodování za
n áSc; a proto praví sv. Jarolím: ».Iestliže
apoštolové a mučeníci, dokud jsou v těle
živi aještě sami o sebe musí míti starost,
za jiné se modlí, čím více tak činí, když
dosáhli koruny vítězství a oslaveníic

.lest tedy modlitba, at' ji k Pánu
nebo k jeho svatým konáme, velice pro
spěšná a spasitelná; a mimo to, po
něvadž duši zdokonaluje a těší tím, že
ji k Bohu povznaší a s ním spojuje,
jest také záslužným skutkem jako každý
jiný dobrý skutek a neklamné dosahuje,
oč prosí, konáli se náležitě. ] modlitbu
hříšníka slyší Bůh, pro
síli nábožně a vytrvale
oto, co k spaseníjest.

Máme proto vždy se
modliti a nepřestávati:
bez přestání máme se
modlití, tak alespoň, aby
touha lásky, z níž mo—
dlitba vzniká, byla ne—
přetržila; »nebol' právě
touhou u víře, naději a
lásce nepřetržitou mo
dlíme se neustálec praví
sv. Augustin. A zevně i ústně máme se
modlití, abychom, jak podotýká svatý
Augustin, »slovy a jinými znaky účinněji
se povzbuzovali ku zvětšení naší svaté
touhy,a abychom Pánu i oběť rtů při
nášeli a aby plnost srdce z úst vycházela ;
avnitř máme se modlili pozornou myslí,
aby snad duch, když se rty modlí, ne
zůstal bez užitku.

Co se však máme modlili, ukazuje
nám Otčenáš.

»Modlitba Páně jest nejdokonalejší
modlitba; neboť, jak sv. Augustin praví,
chcemeli se dobře a přiměřeně modliti,
nemůžeme nic jineho llohu přednášeti,
leč co v modlitbě Páně obsaženo jest.
Poněvadž totiž modlilba jest takořka vy
_jádřováni našich přání Bohu, proto mů

Škola B. s. P. 1889
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žeme jen oto řádným způsobem prositi,
co si řádným způsobem smíme přáti.
V modlitbě Páně však nejen o vše to se
modlíme, co si řádným způsobem smíme
přáti. nýbrž i v tom pořádku, vjakém
si to máme přáti, tak že modlitba Páně
nejen nás učí se modliti, nýbrži veškeré
touhy našeho srdce pořádaa

Napřed máme toužití po cíli, potom
po prostředcích. Naším cílem jest však
Bůh, a dvojí jest touha srdce po něm,
totiž že toužíme po jeho slávě skrze
lásku, kterou Boha o sobě milujeme. a
že toužíme, jeho slávy požívati skrze
lásku, kterou sami sebe v Bohu milujeme.

'.I'omu přiměřeně jsou
dvě první prosby Otče—
náše: »Posvět' se
jméno tve, přijď
království tv_ě.<——
K tomu cíli však vede
nás vůle Boží; proto se
modlíme: »Bud' vůle
tvá, jako v nebi
tak i na zemu Na
cestě k tomuto cíli třeba
nám chleba života, který
krmí duši, nadpřirozené

milosti, jakož i chleba pro tělo, a proto
se modlíme: »Chlěb náš vezdejší
dej nám dnes.<<

Od tohoto díla odvádí nás hřích,
chce pokušení nás od něho odvrátití,
brání nám vjeho dosažení rozmanitá
zla životní, která jako trest za hřích
nás tíží; proto se modlíme: »Odpust'
nám naše viny, jakož i-my od
pouštíme našim vinníkům, a ne
uvod' nás v pokušení, ale zbav
nás ode zlého. Amen.c

Protož tedy bud'tež podle přání sv.
apoštola(Tim.2, l.), »činěny prosby,
modlitby, žádosti, díkůčinění
za všecky lidi.c

Vzýváním hledáme cestu k mo
dlitbě, pokoušíme se o pozdvižení ducha
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k Bohu, 0 přiblížení se k němu; pák
přiblíživše se k němu, nabýváme smě
losti, abychom prosili, a konečně ocitu— '
jeme se na cestě k dokonalé modlitbě a
k dokonalé prosbě, k modlitbě přimluvné
a k díkůčinění za všechny lidi.

Neboť o to musíme se mo-i
dlili, čeho si musíme přáli.Avšak
máme nejen sobě dobré věci přáli, nýbrž
také jiným, neboť to patří k podstatě
lásky, kterou bližním prokazovali jsme
povinni, a proto žádá to láska, bychom
se za ně modlili. Svatý Jan Zlatoústý
praví: Za sebe se modliti, žádá nutnost,
za jiné se modlili, požaduje láska bratrská.

'Avšak příjemnější“ jest Bohu modlitba,
kterou nevysýlá nutnost, nýbrž odporučuje
láska bratrská. Proto praví sv. apoštol
Jakub (5, 16.): Modlete se za sebe ve
spolek, abyste byli spasení. Proto také
poznamenává sv. Cyprián ve své knize
o modlitbě Páně: Nepravíme Otče můj,
nýbrž Otče náš, aniž dej mi, nýbrž dej
nám, poněvadž učitel jednoty nechtěl,
aby se modlitba odděleně děla, aby každý
jen za sebe se modlil, nýbrž chtěl,

_ i nepřálely milovati.a

shromážděni, stávají se velikými, a ne—
možno, aby modlitba mnohých nebyla
vyslyšena. Dále, aby od mnohých za
dobrodiní, která Bůh spravedlivým udě
luje, díky vzdávány byly; vždyt dobro
diní la právě také mnohým jsou ku
prospěchu. Konečně, aby představení nc
slali se pyšnými, poněvadž vidí, že jim
modlitby jejich podřízených jest třeba.
»Tak jest dobře apříjemnoSpa
siteli, Bohu našemu, který chce,
aby všichni lidé spasení byli a
ku poznání pravdy přišli; který
také svým svatým dává chtíti se modliti.
aby všichni spasení byli.:

A konečně, »poněvadž, jak již pra—
veno, modlitba přimluvná za jiné je po—
vinnost lásky, proto máme se i za
nepřálely modliti, protože jsme povinni

A jako nepříteli
Š obyčejnou lásku prokazovali je přikázáno.

abychom jeden za všechny a všichni za ;
jednoho se modlili.

Máme se tedy za všechny modlili,
»lakě za hříšníky, aby se obrátili, a za
spravedlivé, aby vytrvali a pokračovali.<<
Proto praví sv. .lan (1.5, 16.): Kdo ví,
že jeho bratr hřešil, modli se, a bude
mu dán život hřešícímu. Tak jako ne—
máme nikomu, dokud jest živ, odpírati
dobrodiní napomínání, podobně nikomu
nemáme odpírati pomoc skrze modlitbu.
Za spravedlivě však má všeobecně m0
dlilba konána býti z trojího důvodu:
předně, poněvadž modlitba mnohých
snadněji bývá vySlyšena; proto praví
vysvětlovač toho,. co apoštol k Římanům
píše (15, 30.): Pomáhejle mi svými mo
dlitbami! Právem prosí apoštol své pod
dané, aby za něho se modlili, nebot

jej však zvláště milovali a jemu pomá
hati dokonalostí jest, podobně je třeba,
u všeobecnou modlitbu, kterou za jiné
konáme, i nepřátely zahrnovali; za ně
však obzvláště se modlili, jistě případy
vyjímaje, není třeba, ale je to dokonalost,
jak stojí psáno :—»Modlete se za ty, kteří
vás pronásledují a utrhají vám.<<

Kde se však nedostává dokonale

lásky, tu se také nedostává dokonalé
: modlitby, a taková modlitba nebývá také

vyslyšena. »Tot' podle sv. Jarolíma při—
čina, proč naše modlitba nebývá vyslyšena,
že nejsme na zemí ve všem jednomyslni.
ani ve víře ani v jednání. Neboli jako

, nebaví posluchače zpěv, neníli při něm
soulad hlasů, podobně nemá Bůh své
zalíbení na shromáždění věřících a ne

slyší jejich vzývání, nejsouli jedne inysli.<<
Naopak »nemožno, aby modlitba

mnohých nebyla vyslyšena, když z mno
hých modliteb takořka jedna se stává
páskou pokojec Tot“ dokonalá modlitba,
společná modlitba mnohých, kteří jedno

mnozí, i nejmenší, jsouli jednomyslně | jsou s láskou Pána. O ní stojí psano:
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Jestli dva z vás na zemi usjed— . raduje se sice, sám se sebou spokojen,
notí se o nějakou věc. o kterou že Ježíši Kristu, Panu našemu, mnoho
chtějí prosili, dat“ vam ji Otec, , dítek porodit; ale pak shledá, že má
který v nebesíeh jest. Neboť kde ; ruce p'azdně a pozná, že ty dítky ne
dva nebo tři vej měnu mém shro— patří jemu.a<
maždoni jsou, tu jsem ja tipro- Mnozí se všemožně přičiňují,aby
střed nicim Každé jejich prosbě bude si vědomostí zjednali, na pokoru a
vyhověno, poněvadž mají u sebe toho, modlitbu zapomínají a vnitř i zevnitř
ku kterému se modlí, a proto může se jsou roztržitými. Jestliže uslyšeli, že
touha těch, kteří jedné mysli jsou, jako někteří z posluchačů jejich kazaním se
za vyplněnou považovati, poněvadž Bůh poučili a byli dojati, tu se vynášejí &
s nimi přebývá. Jakmile totiž několik vychloubají příznivým výsledkem, aniž
stalo se jednomyslnými, ocit'uje se mezi pomýšlejí, že Bůh“ tak učinil na prosby
nimi Kristus; nebot" týž, který jest pokoj a slzy několika chudých, pokorných a.
a lásku, uhos'tí se v dobrých a pokoj- prostých bratří. Ano, to jsou moji praví
ných srdeích.<< (Cat. aur. in Ev. Math. IE).) bratři, mojí rytířové, kteří v tiché samotě

Ku konci budiž nam dovoleno, světlu se skrývají, aby vroucněji mohli se
anděla, školy připojili plamen sei-ata modliti,ajejichžt'o svatOstT,ačlšohudobře
z Assisi. 'l'ak pravi sv. František () znama, lidem přece někdy neznamajest.
slovech: která byla neplodná, viděla se Ale jedenkrate andělé představí je Panu
matkou mnoha dítek &která měla mnoho a on řekne k nim: Moje milované dítky,
dítek, viděla se neplodnou: »neplodná tu jsou ty duše, které jste svými- mo
podoba se chudému klaštei'nimu bratru, dlitbami, svými slzami, svým příkladem
který, ač nekonaje úřad, jímž se církvi zachranili. Přijmětež ovoce z prací těch,
dítky rodí, přece v den soudu nebude kteří ničeho jiného tam nepoužívali, leč
bez dětí, poněvadž mu Kristus, nejvyšší svých vědomostí. A poněvadž jste byli
soudce, ke cti přičte ty, které svou věrni nad malo, nad mnoho vas usta
skrytou vroucí modlitbou obrátil. Ona nevím. A tak vejdou v radost? Pana,
pak, která měla mnoho děti a pak byla = nesouce si ovoce svých ctností, kdežto
neplodnou, jest obrazem marnivěho ka- ti druzí objeví se před Pánem nazí a
zatele, který nema nic lcč slova. Nyni prázdni, plni zmatku a bolesti. J.“1).

Třetí řád premonstrátský.
(Část: další.)

=G\Í£'A'.5D'DG

svedli jsme posud nejdůležitější časti, kterých potřebí k nabytí potřebné
&: známosti o třetím řadě sv. Norberta: pravidla i obřady při oblékání a při

\' prot'essí; pak listinu papežskou, kteraž jest zakladem téhož díla zbožného
v nynější jeho podobě; potom některé poznámky k dějinám třetího řadu našeho
po r._175l. až do naší doby; a posléze jsme podotkli, z jaké pohnutky byl nově
zaveden i ve vlasti naší. l-lřistupujeme nyní k bližšímu vysvětlení pravidel třetího
řadu tohoto, při čemž spravújeme se příruční knihou terciařů našich ve Francii,

Nejprve tedy několik slov k onomu úvodu, kterýž v listině Benedikta XIV.
předeslan jest pravidlům samým a kterýž jest obsažen v čísle 7., str. 211. tohoto
časopisu až ke'slovům řehole samé; potom stručný výklad jednotlivých pravidel.
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Onen tedy úvod v listě sv. “Otce Benedikta XlV._není ničím jiným,
leč stručnými dějinami třetího řádu. Snadno vněm poznáváme dvé hlavnich
myšlenek. Nejprve, že třetí řád nikterak není smyšleným přídavkem, později při
pojeným k dílu sv. Norberta: slavný otec náš jest jeho zakladatelem. On to jest,
jenž k žádosti četných věřících jej vyzdvihl a založil ku prospěchu osob dobré
vůle, kterýmž jest žíti ve světě. Podle jeho úmyslu třetí řád nebude životem
řeholním v pravém smyslu slova; nebot stav řeholní nezbytně vyžaduje tří slibů:
chudoby, čistoty a poslušnosti. Na rozdíl od třetího řádu sv. Františka a sv. Do
minika, kdež jedna zvláštní větev má povoleno společně žíti po řeholnicku, zde
není možno, míti sliby některého druhu, leč jediné smlouvu křestní, jejížto plnění
stává se tu zároveň i přesnějším i také snazším. Terciáři jsou lidé světští, při
vtělení k řádu vlastnímu, jak dalece to možno, kteříž mají zachovávati pravidla
zvláštní, nezřeknouce se při tom života občanského. Sdružiti se na modlitbách,
v dobrých skutcích, u stolu Páně, ve víře křesťanské a v životě náboženském:
tot třetí řád premonstrátský.

Ostatně však není to nikterak pouhá jednota či bratrstvo, nýbrž mnohem
více: jesti to, chcemeli tomu, odlesk ducha norbertského, způsob zvláštní, avšak
přesný a snadný ducha sv. evangelia. A Benedikt XIV. ve svém listě z r. 1751.
nenazývá to jinak leč posvátným třetím řadem premonst-rátským.

Třetí řád jest sdružení církevní, zakonitě uznané a schválené od církve
svaté, to jest od'nejvyššího biskupa římského, jenž jest hlavou její.

List apoštolský shrnuje v několik slov trvání třetího řadu. Založen byv
od sv. Norberta přijat byl od četných osob světských ve Francii, v Brabantu,
v Německu a ve Španělích. Prvotní ochota národů přídi-užití se k ústavu řeholních

kanovníků jest zajisté povahy takové, že vzbuzuje a vzmužuje horlivost“ terciářů
našeho věku. Vznešené příklady měly vždy tu přednost, že povzbuzovaly k do—
konalosti ty duše, kteréž lační a žízní po spravedlnosti.

Avšak jedna překážka se naskytla těm, kdož nad jiné jsou odhodláni
uchvátiti království Boží. Když byl sv. arciotec premonstrátský ve 12. století
otevřel brány řádu svého světským osobám, bylo tělo lidské povšechně silnější a
tudíž i vůle rozhodnější. Ve století 18. soustava tělesná byla seslabena, povahy
ochábly. Ani nejlepší necítili již v sobě odvahy vzíti na se onen přísný způsob
života, v němžto měly zálibu věkové předcházející.

\ Benedikt XIV. z nejvyšší moci své zmírnil přísnost? postův a zdrželivosti,
hledě však nicméně zachovati ducha sebezapření a odříkání, kterýž jest podstatou
veškerého života křesťanského.

Věk náš, ještě slabší na těle i na duchu nežli století předešlé, může
vážiti si tohoto zmírnění jakožto potřebného. Pravidla třetího řádu'nemají v sobě
ničeho, což by mohlo ty odstrašiti, kdož jsou zdraví nejslabšího, a dobrá vůle
zde může zaujati místo veškerých úkonů vnějších.

Dlužno bylo zajisté postaviti úvahy tyto v čelo pravidel pro terciáře a je
zpředu hned upamatovati několika slovy, čím jest třetí řád sv. Norberta v lůně
církve katolické.

Mohou od nynějška se povzbuzovati k tomu, aby pozorovali a v sebe
přijímali ducha tohoto řádu, majíce na paměti, že to jest dílo světcovo a že dílo
světce přináší s sebou stále požehnání zcela zvláštní. Ano více ještě: terciáři mohou



se roznítiti k přesnému plnění těchto pravidel pozorujíce širé pole, jež se před
nimi otevírá. Následujíce ony horlivé zástupy terciářů, kteří krášlili řád premon
strátský, mají to právo a povinnOst', tím že užívají zvláštních prostředků družstva
svato-Norbertského, aby snažili se po nejvyšším stupni dokonalosti evangelijní. A
vskutku na ně se vztahuje přede všemi ostatními křesťany ono vznešené heslo
Božského Mistra: »Bud'te dokonalí, jakož Otec váš nebeský dokonalý jesta

Pravidla posvátného třetího řádu premonstrátského,
založeného sv. Otcem naším Norbertem.

Předním účelem tohoto posvátného třetího řádu jest, aby bratři a sestry
horlivě následovali ctnosti sv. zakladatele našeho. .

5. I. Nejsv. Svátost a nejblahoslav. Panna.

At?pěstují s veškerou horlivostí a zvelebují, pokud to jest v moci jejich:
úctu k nejsv. Svátosti oltářní a pak úctu k nejblahosl. Marii Panně; nebot? laska
vostí této uznán byl sv. Norbert za hodna obdržeti bělostné roucho řádu svělit).a

Výklad.
Apoštolská listina jde přímo k cíli. Beze vší okliky ukazuje čekatelům

třetího řádu, kam směřovati mají všechny snahy jejich. Mají se posvěcovati den
ode dne. A kterým způsobem? Když si “osvojía konali budou ctnosti sv. arciotce
premonstrátského. Údy jedné rodiny poznáváme podle společných tahů v obličeji;
a záležíli štěstí otcovo v tom, že sebe vidí ve tváří, v chování a v povaze
vnitřní svých dítek. jesti to též cti dítek, aby na sobě okazovaly výrazné tahy
původce žití svého. Totéž, co platí v řádu čistě lidském, objevuje se platným ještě
daleko zřejměji v řádu nadpřirozeném a náboženském. Každý křesťan má na sobě

Avšak dokonalosti Spasitele ělověčenstva jsou tak obdivuhodný a povzneseny nad
síly naše, že si je musíme rozložiti a rozvésti, abychom je mohli vystihnouti.
Světci jsou takovým prostředím, kteréž nám rozkládá &předvádí podle naší skrovné
chápavosti nezměrné paprsky věčného Slunce spravedlnosti. Odtud v církvi katolické
ta veliká & obdivuhodná rozmanitost milostí, darů, povolání, úkolů, stavů, prací:
jakož o tom píše sv. apoštol Pavel ve svých listech. — Ale každý světec má
svou zvláštní povahu a svůj vlastní ráz. V podstatě to jest jedna a tatáž svatost,
jež záři svou po světě rozlévá; ale paprsky její mají rozdílné odstíny podle
zvláštní způsobilosti každého, čili spíše podle věčného uradku moudrosti božské.
Na každý pád jest pravda, řeknemeli, že všichni svétcové jsou si podobní láskou,
kteráž je rozněcuje, ale zároveň jedenkuždý má svůj vlastní ráz podle zvláštního
povolání, jehož se mu dostalo od věčné prozřetelnosti.

Pročítámeli dějiny sv. Norberta., poznáme zahy dvě základní myšlenky,
v nichžto zahrnut jest celý život jeho: jesti to hohonadšená horlivost pro čest
Pana Ježíše Krista, přítomného a žijícího v nejsv. Svátosti oltářní, a dále pro
uctu Panny neposkvrněné. -— Bůh v nejsv. Svátosti! První kázání sv. Norberta
dalo se při samém oltáři v den jeho prvotin kněžských. Jeho první zázrak stal se
u oltáře. llludař v Brahantsku zapíral skutečnou přítomnost Páně: Norberta
zvolil sobě Spasitel nás, aby porazil kacířství 'l'anchelinovo &obnovil v Antverpách
úctu k nejsv. Svatosti. Prvé což doporoučel svým žákům bylo: aby ukazovali svou
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víru a úctu k nejsv. Svátosti tím, že pečovati budou stále o čistotu a stkvělost'
posvátných oltářů. Hle, tot“ výrazný tah v mravní povaze sv. zakladatele — a týž
jesti to, kterýž má býti podle jeho úmyslu duchem vlastnim jeho dítek.

'l'ěrciáři mají tudíž slavně Osvědčovati za všech okoanstí víru svou ve
skutečnou přítomnost Boha lásky v našich kostelích katolických. Jejich horlivost“
v plnění náboženských úkonů ve vlastní farnosti, jejich \uctyplně chování. jejich
upřímná zbožnost, prostá ohledů lidských jako _vší chlubně okázalosti, jejich čas-tě
návštěvy před svatostánkem: tyl? okáží všechněm, že terciáři mají pravou víru a
jasný názor duchovní v to vznešené tajemství eucharistická.

'I“o však není ještě všechno: aby dosti učinili zvláštnímu povolaní svému.
přičiní se terciáři, aby rozšiřovali vůkol sebe slovem i příkladem úctu k Bohu
tomu, kterýž má své zalíbení v tom: prodlévati mezi syny lidskými. ()blíbí sobě
státi se misionáři nejsv. Svátosti. A tak na př. se vynasnaží konati co nejslavnéji
ustavičně klanění se nejsv. Svátosti a pobožnosti 40hodinnou. Podle stavu svého
budou pečovati o výzdobu chrámů Páně, o slušnou a vhodnou upravu všeho, což
se vztahuje ke službám Božím.

Úcta vnitřní a vnější k nejsv. Svátosti oltářní jest tedy, jakož patrno.
první a základní povinností terciářů premonstrátských; čili spíše: není to ani tak
povinnost zvláštní, jako spíše cit, kterýž má proniknoutí veškerý život bratři a
sester třetího řádu. Veškerá milostí prýští se nám z nejsv. Svátosti a splývá na
nás: každý skutek, každé slovo vycházející z úst našich, každé hnutí srdce našeho
má směřovati přímo ke svatostánku, či jinak: ku Pánu našemu Ježíši Kristu.

Jmenovali jsme již i druhou pobožnost' třetího řádu: jesti to úcta k Panně
Marii, Matce Boží a matce lidí. Vskutku zvláštní pojítko slučuje řeholi premon
strátskou s Královnou nebes. Onat? to jest, kteráž ve_zjevení ráčila ukázati
přesvatému zakladateli barvu a Způsob roucha, kteréž mají nositi jeho žáci.

Dějepisci věrohodní potvrdili a schválili tuto událost, velice čestnou pro
sv. Norberta i pro dítky jeho. Jsou to mezi jinými: Bruchius, Le Paige, Van der
Sterre atd. A novější Bollandiste, opírajíce se o zřejmý v'rok v životopise
bl. Ludvika z Arnsteinu (psaném r. 1198.) ujištují. že bílé roucho bylo sv. Norbertu
skutečně ukázáno nebeským zjevením. l slavný I.lugo, dějepisec řádový. viděl se
nucena říci, jako všichni bratří jeho řeholní: »Věříme, spoléhajíce na stále
podání, že sv. Norbert přijal bílou barvu na rozkaz přesv. Panny same.<< (Martyn-o
logium římské, čili seznam svatých & světic Božích, vyd. v Římě 1873., uvádí tuto
událost? v oddílu pro řeholní kanovníky str. 26. ke dni :"). srpna následovně:
»Zjevení nejblahOslavenější Panny, kteráž okázalá bílé roucho řádově sv. ()tci
Norbertu v kapli sv. Jana Křtitele v Premonstrátě.<<)

Není rodiny, kteráž by neměla svých podání, těchto památek domácích.
kterýchž úcta k nim chovaná och 'anuje proti veškerým změnám podstatným:
Zjevení přesv. Panny, jehož se dostalo sv. Norbertu, jest zajisté poklad nejvzácnější
rodiny sv.-Norbertské. Díky této slavné víře “může si každý nový čekatel tohoto
řádu v den své obláčky představiti, jakoby nebeská Královna k němu pravila tato
slova památná: »Synu můj, dcero má, přijmi z ruk mých toto roucho bělostněla

Bratří a sestry třetího řádu mohou se od toho dne považovali za dítky
Marie Panny. Budou rádi pronášeti jméno její, slaviti zbožně její svátky, modlili se
jejírůžener. Budou šťastni a' blaženi, že smějí nosili její roucho bělostné a že
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jsou přidružení k řádu,
Panny.
alespoň jednou v témdni,

kterýž se může vším právem nazývati řádem přesvaté
Dovolujeli jim to zaměstnání jejich,

v sobotu nebo

k Panně _Marii, jsouli jenom schváleny od církve, budou jim milé.

budou se modliti její male hodinky
v neděli. Všechny druhy pobožnosti

Tato zbožnosti

synovska bude terciařům takměř ohniskem ctnosti křesťanské, zárukou vytrvalosti
a pro věčnost? vzácnou jistotou spásy. EVF.

Vánoce v cizině.

Vánocc vánoce, jiskiivé vánoce!
K nim se zas shromáždí lodina po 1000.

Mně vás již, vánoce, zavály závčjc,
mně již váš jasný blesk nesvítí, uchřojc.

Vánoce, vánoce, jiskřivé vánoce,
samoteu propláči vás tak rok po roce.

Blíž a. blíž tlačí sc ledové závěje —
daleký domov a cizina nehřeje.

Vánoce, vánoce, jiskřivé vánoce,
šťasten, kdo slaví vás s milými po roce!

P. Š. Senický.

Naše milá „Královna nejsv. růžence“ v Pompejích.

Wáwpěsto Pompeji, na pobřeží blíže
$< krásne Neapole položené, bylo
I' r. 79. po Kr. náhlým výbuchem

Vcsuxlu zasypáno a zůstalo až do 10ku
1784. pod lávou a popelem pohrobeno.
'/míněného právě roku podařilo se vinaři
jednomu město náhodou objeviti, které
nyní docela jsouc již vxkopáno, hojné
těší se návštěvě přečetných cestwovatelů

římské nadhery, nádherné domy, chrámy,

se puste nyní ulice ruchem nejbujnějšího
života.

A uprostřed truchlých těchto zřícenin,
na půdě starOpohanské, zlíbilo se panenské
Matce trůn svůj zbudovati, odkuď by
naslouchala prosbám dítek svých v nouzi
a soužení svém důvěrně k ní se obrace
jících. V posledních letech zbudována tu

%Matičce Boží nádherná, zlatem a stříbrem
Navštěvovateli objeví se celý obraz slam—.*

divadla, vodovody a nejrozmanitější díla ;
umělecká naskytují se tu udivenému oku.

Jednotlivé domy vystavěny jsou
v římském slohu a různými malbami,
arabeskami a nápisy bohatě ozdobeny.
Neobyčejnou prostornosti a nádherou
slynou budovy veřejné. Tak v Pantheonu
nalézá se dvůr 76 m. široký a 60 m.
dlouhý s oltářem, na němž sídlo mělo |

měl .12 hlavních. božstev; amlitheatr
30 řad sedadel a mohl pojmouti 20.000
diváků.

To vše ovšem nyní truchlý poskytuje
pohled; činit“město na poutníka dojem
zříceniny, z níž dávno již pestrý, mnoho
tvárný život uprchl. »Tak zachází sláva
světal<< vzdychue bezděky pozorovatel
kráčeje mrtvým tím městem a vmýšleje
se do dávných oněch dob, kdy ozývaly

bohatě ozdobená svatyně. Obraz, pod
' nímž nebeská Matka naše se tu uctívá,

představuje milou naši »Královnu nej
světějšího Růžence.: Od té doby častější
a častější zprávy slýchati jest o zázračném
vyslyšení proseb křesťanů stísněných,
kteří před trůnem Matky Páně pomoci
a přispění vyhledávali. Nejvíce do očí
bijícím zázrakem jest bez odporu náhlé
uzdravení umírající již skoro dívky z La
cedonie, Antonie příjmímBalestrieri, které
událo se v červenci "roku 1888.

Rodiče Antoniini náleželi k nej
váženějším občanům Lacedonie. města
položeného v pohraničním okresu pro
vincie avellinské Jsoucještě dítětem sotva
tříletým ztratila Antonie úmrtím svou
milou matku. Na místo její nastoupila
macecha. která však k sirotkovi lnula
s láskou a něžností v pravdě mateřskou.
Antonie vyspělá v útlou a sličnou pannu.



Tu dostavily se osudné pro ni Velikonoce
r. 1888., kdy stižena. byla nebezpečným
zánětem plic. [ osvědčené prostředky
nespon'iáhaly, nemoc neustále se horsila,
ha na konec přidal se ještě k zánětu
bolestný rheumatismus kloubů. Na nejvýš
trapná nemoc proměnila celé vzezření
divčino způsobem hrozným. Veliké bolesti
v zádech nutily Antonii dolů tváří léhati:
pravá noha tak se zkroutila, že kolenem
dotýkala se brady. Ochromené ruce při
tisknuty byly těsně ke-hrudi & nedaly se
odtáhnouti. zároven byly ruce tak křečo—
vitě v pěst“ sevřený. že nehty do dlaní
se zarývaly a bolestné, léčení skoro ne—
přístupné. rány tvořily. Na zuboženém
tomto těle. jehož každý úd byl nešťastné
trpitelce sídlem nevypsatelných bolestí,
byla to hlava. která směle nazvána býti
mohla korunou„všeho mučenictví. Utvo—
řilat?se v ústním otvoru rána, následkem
které jícen dívce tak se zúžil. že již
skoro ničeho polykati nemohla. Přítomní

!

lékaři Dioferia a Palmese prohlásili stav ._
dívčin za nezhojitelný. ] zaopatřena byla
nemocná svatými svátostmi a s bolestí
očekávána p0slední její hodinka, která
jižjiž zdala se blížiti. Majíc již skoro
před soudnou stolici Boží předstoupili,
obrátila se se smrtí zapasící dívka k srdci

nebeské Matky, jíž ku poctě před týdnem
devítidenní pobožnosti „byla započala,
s úpěnlivou prosbou: »O neposkvrněná
Panno. Královno nejsv. Růžence v Pom
pejích, přispěj mi ku pomocitu Sotva
slova prosby vyřkla. spatřila pojednou
v nebeské záři Matku Hoži z Pompej.
ana k loži jejímu se blížila & hlasem
nebeskou lahodou dýšícím' pravila: »Po
hleď, jsi zdrava. Zítra budeš moci po—
vstati a chrám Páně navštiviti.a_ Na to
rajský zjev zmizel. Antonie od toho oka
mžiku pociťovala vždy větší a větší úlevu,
tak že následujícího dne ponejprv po,

;

!

!

4 měsících lůžko sama 'opustiti mohla.
Vsichni. kteří ji viděli. žasli a sotva očím
svým věřili — nemocná však volala:
».lsern úplně zdráva a půjdu. do kostela.
Matka Páně z Pompej mne uzdra\'ila.c
Na to vypravovala noční své vidění
užaslým okolostojícím. kteří jedněmi ústy
jali se velebiti divupli'iou moc Královny
nejsv. růžence.

Hned potom odebrali se do kostela.
kde z hloubi srdce nejvřelejší díky vy—
sýlali k nebi za zázračné uzdravení. Ještě
téhož dne bleskorychle rozšířila se zpráva
o nevídaném divu tom po celém městě,
a kdo jen mohl, pospíchal do domu.
v němž zázrak se udál, aby na vlastní
oči viděl nad slum-e jasnější důkaz moci
Boží a síly přímluvy neposkvrněné Boho—
rodičky. Lékaři Dioferia a Palmese ne
váhali uzdravení dívčino za nadpřirozené
veřejně prohlásiti a dosvědčiti. 'l'otéž
stalo se také se strany mnohých hodno
stářů duchovních & předních města. čímž
jasný důkaz podán všem nevěrcům &
lidem pochybujícím o, mocnosti Marie
Panny a z čehož také jasně viděti jest,
jak vznešená, prospěšná & na nejvýš
oprávněna jest úcta mariánská.

Uzdravená Antonie přebývá nyní
v domě Matky Boží v Pompejích, opa
trujíc opuštěné dívky &sirotky ve službě
své velemocné uzdravitelky. Zázrak, který
na ní se stal, naplnil mnoho trpících
důvěrou k milostné Panně a přivedl
veliký počet nešt'astníků do Pompej před
trůn Královny nebeské a nikdo v důvěře
své nebyl sklamáu. Chrám Páně v Pom
pejích stal se takto oblíbeným místem
poutnickým a bohdá, že se vyplní slova.
která nade vchodem jeho lze čísti: »Elegi
et sacriticavi locum islum, ut solium
gloriae tencat.: Vyvolila jsem si a_po—
světila místo toto. aby na něm byl trůn
slávy!

Aphorismy z denníku P. Bedřicha Birma., T. J._
(Část další.)

Soud. »Vyjdou andělé, a oddělí zlé
z prostředku spravedlivýchc' (Mat. 13, 49.).
Prchej tedy už nyní přede zlem, jež
lichocením a marnou chválou lidskou
zlákati tě chce na stranu nešťastnou. A

žiješli uprostřed spravedlivých, neoddávej
se bezstarostlivosti. Přijdoutí andělé; ti
lépe umějí rozeznávati než lidé: ani
šatem, ani jménem, ani přetvářkou'ne—
dají se zmásti.



Příprava k soudu. Onic nemas;
takpečovati, jak o toto. V této příčině :
žádná obět', žadná námaha. žádne stra
dání, žadné utrpení nemají ti těžkými
býti. Vše maš dle toho po'suzovati. kja
kěmu prospěchu ti bude při soudě. Pří
prava k soudu jest. táž, jako příprava ke
smrti; nebot?smrt' dobra jest. nebo špatna,
dobřeli. ci špatně soud dopadne. Přece
však zmiňujeme ještě toto: ]. »Kdybychom
sami sebe rozsuzovali, nebyli bychom za
jisté souzenic (l. Kor. 11,31.). Co jest:
sebe sama rozsuzovati ? Ze všeho upřímně
se vyzpovídati: zadosl'činiti, seč jsme;
dobrovolně se kati; skroušeným srdcem
za odpuštění prosili: když vše jsme vy
konali, co jsme mohli, míti se za »služeb
níky neužitečnée; život 11 svatém za—
rmutku tráviti. Tak si vedl celník ve
chrámě. 2. »Nesud'te, a nebudete sou
zeni: nepotupuj-te, a nebudete potupeni:

odpouštějle, a bude vám odpuštěno. ..
'.l'ou zajisté měrou, kterou měřiti budete.
bude vám zase odměřenm (Luk. 6. 37. BB.).
3. »Blahoslaveni milost-dní: nebot oni
milosrdenství dojdou<<(Mat. 5, 7.). Konej
co nejhorlivěji skutky tělesného i duchov
ního milosrdenství, konej je ve jménu
Pana Ježíše; nebot" až přijde soudit,
řekne: »Byl jsem lačen. a nasytili jste
mne.a 4. Miluj obraz Ukřižovaneho; toto
znamení ukáže se při soudě. Trpímeli
zde s Pánem, budeme s ním tam oslaveni:
nebudeme souzeni, nýbrž budeme sami
soudíti, a tož i anděly; budeme věčnému
Soudci podobní. »Služebník zajisté ten,
klerý poznal vůli Pána svého, a nepři—
pravoval se, a nečinil podle vůle jeho,
bude bit. mnohými ranamic (Luk. 12, 47.).
() Ježíši. má jedina naděje. v tobě, ve
tve krvi jest hojné spasení! Nehudiž na
mně dílo tvé zmařeno!

Zprávy z misií katolických.
Čína. Apoštolské vikář-ství

Korea. Následující soudní výslech kře—
st'anky máme z dopisu misionáře nejdůst.
apoštol. vikáři v Korce, msgr. Blancovi,
poslaneho.

Posledního zaří zaslal Han Tomaš,
muž křesťanky, jménem Kolumba. opět
žádost guvernérovi, aby propustil ubohou
_ženu Kolumbu, jež skoro dvě leta uvěz
něna byla. Po dvou dnech podrobena
Kolumba novému výslechu.

Soudce: Jak dlouho jsi v žaláři?
Kolumba: Od prvního měsíce

minulého roku, t.j. 20 měsíců.
S.: Byla bys spokojena, kdybych

tě propustil?
K. : Ano; velice ráda bych tomu byla.
S.: Chceš zůstati vždy v cizím na

boženství? '

K.: Až do smrti; avšak náboženství, ;
jež vyznavam, není

každého.
S.: Vypočítej mi předpisy tvého

náboženství.

cizí, nýbrž jest pro

Kolumba mu odříkala desatero

Božích přikazaní.
8.: Co jsi řekla, jest dobré; avšak

křesťané nectí ani krale ani mandariny.
K.: ,'l'o není pravda; neboli každý

den přidáváme k obyčejným modlitbám
prosbu za krále a mandariny. — Na to
odříkala modlitbu, v níž stojí: »Všemo—
houcí, milosrdný Bože, z celeho srdce
modlíme se k tobě za našeho krále a

všechny mandariny celé říše . . „<
S.: Co mi pravíš, jest též dobré;

ale zdá se “mi, že zapomínate na své
rodiče. *

K.: Nic není přirozenější, že po
Bohu nejvíce ctíme a milujeme rodiče,
kteříž nám živol dali. Na. důkaz po—
modlila se obvyklou modlitbu za rodiče.

S.: Po smrti však rodiče nectíte.

K.: Jak by bylo možno, abychom
zapomněli na ty, již po celý život nám
byli předmětem úcty? Mame mnoho mo
dliteb za duše zemřelých rodičů, jež za
ně k Bohu vysýláme.
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8.: Proč jim neobětujete potraviny? ,
K.:

požití.
S.: Má člověk duši“?

K.: Člověk má duši, která s tělem
neumírá. Dokazuje to i soudce, jenž

Poněvadž nejsou schopni jich

, msgr. Cousin,

l

mne vyslýchá; neboť v domě svém scho—
vává tabule duší předků, jimž každo
ročně oběti přináší. To však nikdy ne
činí, pojdeli mu pes nebo kůň. Myslíš, že
zvíře jest rovno člověku? Bylo by, kdyby
neměl člověk duši.

S.: Kdo udělal nebe i zemi?
K.: Bůh stvořil nejen nebea zemi,

nýbrž všechno, co na zemi jest.
S.: Nebe &země povstaly samy ze

vikářství ani jediného kněze; r. 1865.
, byl poprvé udělen sv. křest pohanům;
? sotva se však církev japonská zmáhati

sebe.

K.: Chceš říci, že dům, v němž
bydlíš, povstal náhodou?

S.: Guvernér odcestuje;
jen slovo a jsi na svobodě.

K.:_,_Nebylo mi třeba 20 měsíců se
děti v žaláři, kdybych byla chtěla od—
padnouti od víry.

S.: Nebojíš se smrtí?
K.: Již jsem ti řekla: usmrt' mne,

mašli rozkaz od krále; neli, pak mne

propusť. Proč mne vězníš, když křesťané

promluv

v Sčulů a v osmi provinciích mají pokoj?
Myslíš, že má smrti je od konání po—
vinnosti odstraší? Máme přísloví, jež se
vždy osvědčilo : »Vedeli se křesťan k smrti,
přichází deset na jeho místo.“

8.: Budeš i dále činiti zlé věci, když
tě pustíme na svobodu?

K.: .lak pak bych mohla něco zlého
učiniti, když mi to mě náboženství za
povídá? '

Po tomto výslechu byla Kolumba
opět odvedena do vězení, z něhož ji
29. října propustili. Svědci při posledním
výslechu dokazují, že ještě nikdy podobné
ženy neviděli, ani tak mluviti neslyšeli;
její náboženství musí býti pravě. Když
Kolumba odcházela z vězení, plakali spolu
vězfiově, a několik žalářníků jí slíbilo. že

'; počala,

se dají od ní v náboženství křesťanském
vyučiti. Výsledek byl překvapující.

lap0n3k0.Apoštolskě vikářství
v jižním Japonsku. »Nagasaki,apiše

»byla kolébkou starého
náboženství; odtud se i za našich časů
církev katolická vždy víc a více rozšiřuje,
neboť země ta jest krví mnoha mučeníků
zkropena. Minulého roku bylo v celém
vikářství 17.675 zpovědí a 15.417 oby
vatelů přistoupilo ke stolu Páně; 1428 lidí
bylo pokřtěno, mezi nimi 350 odrostlých;
257 vstoupilo do stavu manželského. Ve
svých školách vyučuji misionáři 1500 dítek
především ve sv. náboženství a vydržují
250 sirotků. Před 30 lety nebylo v celém

nastalo jí pronásledováni, po
několika letech bylo 4000 křesťanů vy
hnáno, uvězněno nebo mučeno. Nyní
máme asi 25.000 katolíků v jižním .la
ponsku, kteříž si vystavěli 60 kostelův

_ a kaplí. Letos bylo ze 60 seminaristů
8 vysvěceno na kněžství a na rok, dáli
Pán Bůh, bude jich opět 8 vysvěceno.<<

Východni Afrika. Apoštólske
vikářství v severním Zanzibaru.
l). Le Boy píše dne 9. května 1889. ze
Zanzibaru :

»V lednu rozkázal náš apošt. vikář.
msgr. de Courmont, P. Karlu Gommen

, gingerovi a mně sestavili karavanu, jež
: měla míti trojí účel: 1. osvobodili stanici
_ Bagamoyo od některých uprchlíků, 2.
Í měly stanice Mandera a Mhonda opatřeny

býti zásobami, a konečně mela nova
stanice Kilima—Ndžaro založena byli. —
Jak se nám to podařilo, chci krátce
vyložiti.

Stanice Bagamoyo stala se následkem
války Němců s povstalci útočištěm znač—
ného počtu Arabů, Hindů, černochů,
pak obyvatelův Uniamvesi, Usuku'my a
Manjuemy, kteřížto přišedše prodávati
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slonovinu, byli Valkou' zadrženi. Když se
později Arabové &Hindu opět do Zanzibaru '
odebrali, museli jsme i ostatní uprchlíky
domů dostati, což nebylo tak snadno.

Dne 10. ledna byl jsem v ležení
Buširiho, náčelníka povstalcův, obdržel
jsem povolení. že jedna ka 'avana může
naše stanice v Ukami Urugnru a Usagara
zásobami opatřiti, druha smí nás pro—
vazeti do Mandary a Mhondy a konečně
mohou obyvatele z Uniamvesi k nám se
připojiti a tak do své země se navrátili.

Za dva dny jsme. se vydali na cestu.
Cesta naše vedla přesiUdoe, nebezpečnou
to zemi, obydlenou lidožrouty;
15. ledna přišli „jsme do první jejich
vesnice. Druhý den před odchodem přisli
k nám 'tři náčelníci s velkým zastupem
ozbrojených vojínů, pozdravili nás a po
znavše misionáře z Bagamoya, pravili.
že nám ani vlasu na hlavě nezkřiví.

Něco však přece chtěli; »myama.c pravil
konečně jeden z nich s takovým mla
sknutím, jaké jen lidožrout napodobiti
může; »maso;<< t. j. lidske maso chtěli
a měli jakousi oprávněnost.
Udoě. jež lsmaěl k povstání ponoukal,
ztratili několik vojínů v bitvě proti oby—
vatelům Uniamvesi, kteříž bojovali na
straně Němců. Když pak od lsmatšle
žádali zadost'uěinění, pravil tento: »Nic
nemam, ale všechny Uniamvesi, které
potkate, vam přenechanm Mezi nosící
našimi nalezalo se _69 Uniamvesů, sami

velicí, tlustí lidé. Celý den jsme lvy
jednavali s náčelníky, konečně „se nám

podařilo zachraniti vsechny až na
jednoho; ten totiž dal se ze strachu na
útěk, nepřišel však daleko, jak jsme se
dověděli. byl chycen a upečen.

Byl již večer, když jsme se vydali
na další cestu pod ochranou starého
náčelníka. Kolem půlnoci jsme se za
stavili, abychom si trochu odpočinuli;
odpočinek náš netrval dlouho.; asi o třetí
hodině zpozorovali jsme tlupy lido

dne ?

; jinou

žroutů kolem našeho ležení. Poslali jsme
tedy napřed 68 Uniamvesův, aby život
svůj zachránili; dali se na útěk a brzy
dostali se přes řeku Vami, odkud již
není daleko do Mandery. Naše další
cesta z Mandery do Mhondy vedla kra

misionářům nakloněnou; vsude
' jsme byli vlídně přijati a tak dostali jsme

Obyvatelé .

větším nepřítelem

naše stanice.

Nastavala třetí cesta do Kilima—

Ndžaro. Brzy po našem odchodu z Boga—

moya byl klášter bavorských benediktinů
v Dar-es—Salaamu zbořen. týž ()stld stihl
protestantskou misii-*tamtéž a vůbec
misie v Ugandě. Za takých okolností nebylo

i druhému úkolu. zasobiti

radno na další cestu se vydati, nebot“
vsude zuřila valka, proto nam psal
msgr. de Courmont, abychom ostatní
zasoby v Mhondě zanechali a se vrátili.
Po několikadenním odpocinku vratili
jsme se stastne do Bagamoya a nalezli
týž stav. jaký byl před naším odchodem,
valku totiž, které nebylo třeba; nebol“
co žádají náčelníci? Stara práva a cla,
jež měli od Arabů; chtějí žíti dle svých
zvykův a zákonů. Nemohlo se jim to
prozatím povoliti? Později, až by něco
pro lid učinili, až by silnice a mosty
vystavěli, obchod a průmysl povznesli,
pak by mohli smlouvy změniti & kani—
balství konec učiniti. Buširi nestane se
Abd-el-Kadereí'n, jeho ležení nema veli
kého významu, vojsko jeho sestává
z několika set černochů, již ani pořádně
stříleli neumějí; síla jeho pozůstáva
v tom, že celé pobřeží při něm stojí,
nebot“ všichni míní, že Evropa jest nej

Ah'iky, proto ne
přátelství proti Evropanům se vzmahn.
nikoli však proti křesťanům. Kdežto
Evropan, »jenž lloha nemá a se ne
modlí,a ani kroku učiniti nesmi, aby
nebyl zabit, může misionář, kamkoli

' chce, jíti, vsude býva laskavě přijat a
křesťané, nosili nějaký křížek na krku,

_jsou bezpecni, že nebudou do otroctví



prodáni. Avšakjak dlouho bude přátelský
ten poměr trvati? V Ugandě a na břehu
'.l'anganjiky počínají štvanice proti kře—
sťanům. 'l'éž lšuširi dostal novou posilu
od Arabů z Maskatu, svarlivýchfanatiků,
tak že musíme i na nejhorší býti při—
praveni.a

SeverníAmerika. Aljaška »Zroz
ličných příčinm píše P. Robant, »přeložil
jsem své stanovisko z Nulata do Koso—
ril'ska, zvláště však proto, poněvadž jsem
tam seznal hodnější lid; dne 23. října
1887. přijel jsem do Kosorifska. kdež
jsem byl od Indiánů s velikou radosti
uvítán. Když uslyšeli, že se k nim ubírám,
poslali mi naproti troje saně s osmnácti
psy. V dědině jest 200—250 lidí, kteříž
po celý rok osadu svou neopouštějí; asi
20 mil jižněji jest opět osada, čítající

dinka se 60—70 obyvately; asi 4 míle
jest ústí řeky Chageluk-River, kdež se
nalezá pět osad, z nichž jedna jest dosti
veliká. Všechny tyto dědiny patří pod

380

mou správu. Ruský kněz velice se na
máhal. aby mne vypudil, což se mu.
Bohu dík, nepodařilo. nebol? skoro všichni
Indiáni stáli při mně. Po dlouhé řeči, již
měl k lndiánům, odpověděli všichni, že
ho dele poslouchati nebudou., aby raději
odešel. Není též divu, že k němu ne

přilnutí. nebot“ jest více kramářem než
knězem: křtí každého a prodává křížky
za kožešiny, v tom pozůstáva celá jeho
kněžská činnost?; jeho Indiáni neznají
ani nejhlavnější články víry, ani kříž
neumějí dělati. Mohl bych ještě mnoho
jiného o něm vykládali. — Všichni Indiáni
tamnější velice dbají, aby každé dítě co
nejdříve bylo pokřtěno, a kdybychom od
vlády americké byli podporováni, mohli
bychom hned otevříti školu, měli bychom

] jistě kolem sta žákův. — Asi dva dny
300 obyvatelův, a 20 mil k severu dě- : cesty leží větší osada, indiánská, v níž

by se mohl druhý kněz usaditi, jelikož
Rusové. jak se zdá, kněze tam poslali
nemíní.<

„ Kat. misie.“

Milodary Božského Srdce Páně.

Od Sv. Hory. Vzdávám tímto veřejné
díky nejsv. Srdci Páně, neposkvrněné
Panně Marii, sv. Josefu a velikému "pří—
mluvci sv. Antoniu. Castokráte ocitli
jsme se ve stísněných poměrech a ne
snázích a od žádného jsme se nemohli
nadíti pomoci. V bídě této obrátili jsme
se s důvěrou k nejsv. Srdci Páně. nej
blah. P. Marii, sv. Josefu a sv. Antoniu,
konajíce několikkráte devítidenní. pobož
nost'. Byli jsme vyslyšení & z neblahých
poměrů vysvobozeni. Pročež za všecky
milosti veřejné vzdáváme díky a prosíme.
abychom i budoucně ode všeho zlého
chráněni byli. Budiž ctěno. velebeno a
milováno ode všech po všecky časy nejsv.
Srdce Pána Ježíše a 'nejcistější Srdce
Panny Marie. F. B.

Z Dublovic. Minulěho roku v pro
sinci onemocněl drahý otec můj zápalem
plic. Přivolaný lékař nedával docela žádné

: diní.
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naděje na uzdravení, poněvadž otec je star
a sláb. ] obrátili jsme se s vroucí prosbou
k nejsv. Srdci Páně 'a neposkvrněněmu
Srdci Panny Marie. A ejhle, kde lidská
pomoc marná, osvědčila se moc Boží.
Dali jsme otce zaopatřit sv. svátostmi
a mši sv. sloužit s tím slibem, že ozdra
-ví|i otec, uveřejníme to ve RSkole R.
S. Pa Otec náš zachován na životě a
my nyní vzdáváme tisíceré díky nejsv.
Srdci Páně, Panně Marii, sv. Josefu a
sv. Anně za všechna prokázaná dobro

Z Předmostí. 'l'rápen jsa těžkou
nemocí, myslil jsem, že již nevykřeji.
! utekl jsem se k Panně Marii svato—
H0stýnské slíbiv modlili se sv. růženec.
Brzo po tom slibu jsem ozdravěl a proto
děkuji Pánu Bohu, Matce Boží svato
Hostýnské a sv. Josefu za úplné zdraví.

—Ic.



vvv:
Prosba z POI'ICI. .lsem dosud po

časnou nemocí stižen, ale doufám, že mi
Pán Bůh navrátí bývalé zdraví. když mi
čtenářové »Šlioly,a údové apoštolátu bu
dou nápomoc-ni modlitbou; snad nás Bůh
vyslyší. Prosím tedy () obětování bolest
ného růžence s růžencemk sedmibolestné
Matce Filipsdorfské za vysvobození z dlou
holeté nemoci. Kněz církezmí.
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Z Pecky. Vroucí díky vzdávám Bož
skému Srdci Páně a neposkvrněnému
Srdci Panny Marie7 sv. Josefa a sv.
Alojsiovi za vyslyšení prosby. Po delší
čas byl jsem trápen nečistými myšlen
kami a teď po nějaký čas cítím se osvo
bozenu & poznávám, že jsem neprOsil
nadarmo. 'l'éž vroucí díky za všecky jiné
mi prokázané milosti. V.

, \ge mně, r .

Z Uher. Hradiště. Konal jsem devíti—
denní pobožnost s tím úmyslem, že,
buduli vyslyšen v jisté záležitosti. uve—
řejním poděkování ve »Skole [š.—S. P.“
a že obětují 3 zl. na pohanské dítky.
Byl jsem vyslyšen á konání slib svůj, ac
dosti neskoro. Budiž pochváleno & vc
lebeno Božské Srdce Pána Ježíše a ne
pOskvrnéné Srdce Panny Marie. T. V.

Od Přerova. 'Físíceré díky vzdávám
Božskému Srdci Pane. Rodičce ttoží &
sv. Peregrínu za zhojení nohy své milé
matky. „ 0. K.

Ze Zdánic. Jistá osoba vzdává tímto
vřelé díky nejčistéjšímu Srdci Panny
Marie Žarošické &sv. Josefu za přímluvu
v těžké záležitosti. M. H.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Také biskupové irští

podali společný list ku sv. Stolicí, v němž
odsuzují jednání zednářň vlašských proti
sv. Otci a zároveň (tů'azné vyslovují

nutnost" světské moci papežovy. — Spolek
pro rozšíření sv. víry měl v posledním
roce příjmů 2,544.857 zl. r. č.. a to
z Eerpy 2390288 zl. Nejvíce, jak oby



čejně, přispívala
nejpi>slcdnějším
s 28.618 zl.,
1682 zl.
misie

Francie; skoro na
místě jest Rakousko

L'hersko přispívalo jen
l'oděleny z peněz těchto byly

jak evropské v Něn'íecku, na lšal—
káně, ve Švýcarsku a v Anglii, tak i
misie v Africe, v Australii i Americe.
-——<.lak oznamuje dobře zpravený list
římský »Civiltá cattolica,<< byly z vat-i—
kanských archivů vyhledány veškeré pa—
pežováni Pia lX. se týkající listiny a
důvěrné zpravy, jakož i listy císařův a
králů vyslovujicích papeži své přátelské
pocity a ubezpcéujících jej, že dbáti
budou práv jeho neporušitelných, pod
rukou však k tomu pracujícím, aby svržen
byl s trůnu a oloupen o svou moc. Kdy
a jak věci ty uveřejněny budou, není
ještě ustanoveno, nebot“sv. Otec vyhradil
sobě určení příznivého okamžiku. 'I'akto
papež odhodlal se k odpovědi na usta
vičuá vyhlášení svobodozednářská a oh
sazení Říma; i možnost odjezdu papeže
z Říma, jež stala se snadnějším následkem
zjevného nepřátelského chovaní italské
vlády, učinila krok ten nezbytným. —
Dne 26. října odbýval se v t. zv. Borgo
di San Spirito, v protiklerikalním, revo
lueionářském spolku, protipapežský vý—
roční den. U této příležitosti byly ony
dítky z městských škol. kteréž »vyzna
menalyc se tím, že vzpírály se vyučování
v katolickém náboženství, slavnostním
způsobem obdařeny premiemi. Hlavní
odměny, spořitelní knížky na 20 lirů,
dostalo se třem děvčatům, mimo to bylo
ještě na 50 cen. Hoj, jejž opověděl Crispi
v řeči své učiněné v Pálermě, zdá se,
že již začal. l'ellegrini, jenž v Acquavia
vykonává pravomoc biskupskou, byl se
sazen z úřadu svého pro zneužívání
hodnosti svě. Jest to první případ od té
doby, co vlašské vojsko vtáhlo do Říma.
Dále oznamuje se, že Crispi hodlá před
ložiti sněmu návrh na změnu ústavy.
který prý již schválil král. První totiž
článek ústavy této za Karla Alberta vy
dané a r. 1870. na celý poloostrov roz
šířené, jenž ustanovuje, že náboženstvím
stálním jest náboženství katolické a že
jiná vyznání jsou jen stí-pěna, má mimo
několik jiných změněn býti.

Rakousko. Dne 9. listopadu odbývala
se ve Vídni první všeobecná biskupská
konference. Na počátku zaslán byl telegra—
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tický projev oddanosti sv. Otci. llšiskupově
hodlají vydati společný pastýřský list
ku katolíkům rakouským. —-—'l'yrolsku
dostalo se dne 14. října liberálního zem
ského výboru. 'l'edy i tato země, která
nejdéle protestantismus a liberalismus
od svých hranic byla odpudila. podlehla
konečně v boji proti liberalismu. —Dne
16. října byl slavnostním způsobem
otevřen a vysvěcen dům misionářský
sv. (tabriela v Dolních Rakousích, odvětví
to známého již misionář-ského ústavu ve
Steylu v Holandsku. Kongregace těchto
n'íisionářů založena byla roku t875. a

_má již tři domy: ve Steylu, sv. Rafaela
v Římě a nyní sv. Gabriela v Rakousích.
Uěel kongregace jest vycl'íování němec
kých misionářův. a odkázána jí za pů

Šsobiště hlavně Čína, kdež kněží její
blal'íodárně “působí. — Zájem pro hnutí
protiotrokářské v Rakousku stále jest
čilý. Zvláštní zásluhy získaly sobě šlech
tické dámy, které ve vsech větších městech
rakouských snaží se založiti spolky proti—
otrokářské. 'l'aké biskup Sehlauch hodlá
v Pešti založili takový spolek. Obě—
tavostí dvou dobrodincův umožněno jest
katolickému školskému spolku již zjara
r. 1890. započiti se stavbou katolického
učitelského semináře ve Wahringu u
Vídně. Ovšem k dokončení díla toho
třeba ještě vydatné podpory katolíků
rakouských.

Německo. Kdežto veškeré ostatní
návrhy strany středu (v otázce řemesl
nické, v ochraně dělnictva atd.) jeste
v posledních schůzích říšské sněmovny
podany byly, nebyl návrh'na zrušeni
zákona o vypovídání kněží ze země
podán říšské sněmovně od roku 188-1.
'l'cnto bezpříkladný zákon znešvařuje
stále ještě německý zákonník, udržuje
tak vzpomínku na kruté pronásledování
církve v době, kdy tento stát znova
počíná vymýšleti nejostřejší výmineěné
zákony, aby se ubránil proti socialistům.
Říšský sněm vyslovil se již několikráte
pro zrušení tohoto zákona, v leté 1884.
s většinou sedmi osmin členů. ——Kon
servativní většina bavorského sněmu vy—
slovila žádost, aby bylo ustanoveno, že
ústřední spolek starokatolíků byl po
kládán za různou společnost náboženskou
od církve katolické, a aby zákon vydaný
proti jezuitům pozbyl své platnosti proti
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řádu redemptoristů. Ministr liutz odpo— ství na stoleté slavnosti založení prvního
věděl, že přeje řádu ligorianskěmu, že katolického biskupství ve Spojených
však tu jedná se () říšský zakon. Dle _ Státech. Dále list ten praví. že počet
nedávného výroku německého císařem lzc ; katolíků vzrostl z 40.000 na 9 milionů,
očekávati příznivého vyřízení této zá- * kněží pak z 30 na nejméně 8000. Nyní
lcžitosti. . jest ve Spojených Státech 13 arcibiskupův

Portugalský král Ludvík Filip zemře a 71 biskupů. Zvlášť blahodárně působí
dne 19. října po delší nemoci. Král tam synové. sv. Benedikta.
Ludvík nastoupil trůn dne 11. listopadu V Brasilii vypukla revoluce. Císař
1861. Nástupcem jeho stal se syn jeho ' brasilský, Don Pedro ll., syn prvního '
Karel, vévoda braganzský. Dejž Bůh. císaře brasilskeho, nastoupil vládu dne
aby za jeho panování církev katolická tai.dubna 1831. a vždy celou silou svou
v Portugalsku z kýžené svobody rado— věnoval se blahu lidu svého. Domnívají
vati se mohla. ' se, že povstání to Způsobili l'armeři,

Kardinál—arcibiskup v Baltimore vy_- - kteříž o loňského roku nespokojeni byli
dal pastýřský list, z něhož dovídáme se: ; s vládou pro zrušení otrokářství.
že již 73 biskupů připovědělo své účasten

V měsíci prosinci modleme se za hlasatele sv. evangelia.

Úřad kazatelský jest velmi důležitý, protože má učení Ježíše Krista hlasati
a lid k zachování učení toho naváděti. Proto sv. 'I'omášAkv. nazývá úřad kazatele
»povinností ne_jhlavnčjsí.a Má tedy kněz kazati, učiti především za rozkazem Páně:
».lděte do celého světa a učte všecky lidi.<<Bez tohoto ponaučení nebylo by žádného
života duchovního; nebot“ slovo Boží v evangeliu porovnáno jest se semenem,
rosou a chlebem; jest tedy nevyhnutelně potřebí k začátku a k dokonání duchovního
života hlásání slova Božího. ».lděte a kažte evangelium všemu stvoření,<<pravil
Kristus Pan apoštolům svým. 'l'ito pak dostavše milost“ a dary Ducha sv., rozešli se
po všem okršku země a všem národům přinesli radostnou zvěst“ o učení Pána
Ježíše a o vykoupení všeho lidstva. A když ústa apoštolův umlkla, hlásali dále
sv. evangelium jejich nástupcove, biskupové a kněží, níajíce tentýž rozkaz l.)áně
plniti a evangelium Kristovo hlásati, tak že mohou říci se sv. apoštolem Pavlem:
»Na místě Kristově poselství konáme, jakoby Bůh skrze nás napomínala (2. Kor. 5. 20.).

Toto hlásání sv. evangelia otevírá dospělým nevěřícím cestu ku pravé
církvi Kristově, v této pak bývají údove dále poučováni, aby si pravdy sv. víry
vštípili do srdce, a život svůj dle tohoto učení spravovali ke spasení svému. Slovo
Boží působí jako ostrý meč, obrací zbloudilé i hříšné, povzbuzuje ku pokání a
napravení života: Že však jest úřad kazatelský tak důležitý. jest potřebí kazateli
také zvláštní milostí Boží, aby tento úřad sobě svěřený náležitě zastávati mohl.
Zbožna mysl, zbožný duch poskytují kazateli pravého osvícení u sv. pravdatch
víry katolické. Svatost života naplňuje kazatele důvěrou v Boha, dodává 'mu síly
a nadšenosti u vykonávání úřadu jeho. Pak naplněna budou slova písma sv., kdež
psano jest: »A oni šli, akázali vsudy, aPán jim pomáhal &potvrzoval řeč (jejich)
následujícími (na to) divyc (Mar. 16. 20.). Mnoho jest ctností, jichž úřad tento na
kazateli vyžaduje, jenž také jest člověk křehký, a proto tím více milosti Boží
potřebuje k úřadu svemu. Zvláště musí býti proniknut živou věrou. Jest apoštolem
víry, má zakládati, rozšiřovati, upevňovati víru a věrou ma přcínahati všeliký blud
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a nevěru. Musí mluvití od srdce k srdci. Této víře předchází pokora. A o víře
pokorné praví Pán: »Chválím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi skryl tyto věci
před moudrými a opalrnými a zjevil jsi se maličkýmc (Mat. 11. 25) Dále má býti
kazatel proniknut duchem nábožnosti a modlitby, aby také věřící k nábožnosti a
modlitbě slovy svými pohnul. A chceli vzbuditi v srdcích věřících lásku k „Bohu
a ke bližnímu, musí ji sám proniknut býti. Láska tato dává hlasateli dar výmluvnosti
mocné, at“ mluví vzdělaným nebo nevzdělaným, at? učí, káže nebo napomíná.
Takovou láskou“ dýše výrok Páně: »Lítost' mám nad zástupém.: Takovou láskou
naplněno bylo srdce apoštola národů: »Svědek mi jest zajisté Bůh, kterak po všech
vás toužím v útrobách Ježíše Kristaa (Filip. 1. 8.). »Nebot' miluji vás. milováním
Božím: (2. Kor. ll. Ž.). '

Mimo to jest potřebí vzdělání vědeckého, obzvláště. nyní, kdy třeba jest
bojovati proti ivšelíkým bludům novověkým, proti zásadám nevěreckým, proti duchu
světskému, jenž zapuditi chce všecko, co svatého & Božího jest. Kazatelovi třeba
jest všestranného vzdělání, jehož, Bohu díky, v hojné míře se mu dostává
v přípravných studiích na bohosloveckých ústavech. Zajisté nyní více než jindy
řídí se kazatelé slovy sv. Vincence Paulánského: »Kdo jiné učiti chce, ten prve
sám dlouho se učiti musí; jen takto bude slovo „Boží, ano z úst našich vychází,
stonásobný užitek přinášeti.. _

Že hlásání sv. evangelia tak důležito jest, že k tomuto úřadu je potřebí
zvláštní milosti, uznával již sv. apoštol Pavel, prose věřících, aby se za něho
modlili. Napsal v listu k Efesským: »Všelikou modlitbou a prosbou modlíce se
každého času v duchu, a v tom bedliví'jsouce se vší ustavičností & prošením za
všecky svaté, i za mne, aby mi dána byla, řeč v otevření úst mých s doufanlivostí,
abych oznamoval tajemství evangelium: (Efes. 6. IS.—IQ.). Uznávajíce potřebu
horlivých kazatelů sv. evangelia ve všech zemích celého světa, žádáme všech údův
apoštolátu modlitby, aby tento měsíc své modlitby a dobré skutky na tento úmysl
obětovali, aby slovo Boží horlivě hlásáno bylo, na dobrou půdu padlo a stonásobný
přineslo užitek.

Mod_leme se:
O lcžíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, piáceca utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. ——Obzvláště je obětují za kněze, vyvolené hlásati slovo Boží, aby
je hlásali s mocí & líbezností Tvého učení a s pomocí milosti Tvé. Amen.

Pane .ležíši, zastříž ochranou svého Božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852) _

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille'á Methode, orodujte za nás!

Bosu Dejte, nebesa, s Výsost! &obLakoVé Dštěte spraVeDLI
Vého: I neChťvypuCí SpaslleL svět-a,Krlstus Ježiš, Syn Boží,

kníže pokoje!
_ . —\

Tiskem benediktinské“knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštolatu modlitby.
Prvni čtvrť dne 6. — Úplněk dne 12. ——Poslední čtvrť dne 19. -— Nový měsíc dne 28.

V měsíci červenci modleme se za zpovědníky & duchovní vůdce.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII,

6110l Na slavnosti : _ Úmysly: \

1- Sv.- Theobalda, poust. — Díky B. Srdci P. za obdržená dobrodiní. Za
apoštolát modlitby. Za duchovní řády. Za sv. Otce. Za milost povolaní.

Navštívení Panny Marie. ——Za zvelebení poutnických míst marianskych.
Za bratra a jeho rodinu. Za bratrstva růžencová. Za horlivé knéze.

Sv. Phoky, muč. (303) — Za obrácení Slovanů na víru kat. Za dědictví
Sv. Cyrilla a Methodéje. Za české bohoslovce. Za katolické misionáře.

Sv. Prokopa, op. 0053). ——Za národ česko-moravský, by zůstal věrným
víře katol. Za řád benediktinský. Za jistého váženého muže. Za přítele.

Sv. Cyrilla & Methoděje, ap. slov. (869 a 885). — Za uctu sv.
apoštolů našich po všem svété. Za horlivé kněžstvo. Za biskupy naše.

Sv. Bohumily, manž. kř. (1070). — By se Božské Srdce smilovalo nad
duchovními potřebami jisté osady. Za Svornost"domací. Za spolek panen.

Nejdražší krve P. n.l. K. — Za náležité svěcení nedél a svátků. Za
pravou zbožnost? k umučení Pane. Za napravení dvou osob. Za %otce.

& Sv. Alžběty král. (1336) — Za císaře a krále našeho a jeho vznešenou
choť. Za spolek sv. Vincence Paulánského. Za 4 nemocné osoby.

9. Sv. mučeníků Gorkumských 0572). ——Za brzké urovnání smutných poměrů
jisté osady. Za řeholní dům. Za Boží požehnání pro důlež. praci literární.

10. Sv. Oldřicha bisk. (973). — Odporučení jisté osady v Božské Srdce Páně
v důležité potřebě. Za živé i zemřelé příbuzenstvo. Za české bohoslovce.

11. Slavnosť sv. Benedikta a sv. Norberta. — Za obe rodiny řeholní. Za sv. Otec
a jeho časné potřeby. Za požehnání katol. podniku. Za vdovu a její děti.

12. Sv. lana Oualb., op. (1073). — Za smíření nepřátel. Za odvrácení malo
myslnosti. Za dosažení horlivého faráře do jisté osady. Za dar mírnosti.

13. Sv. Markéty, p. m. (260) — Za křesť. panny. Za poražení nepřátel církve
svaté. Zn spisovatele křest. Za bratrstva růžencová. Za ubohou vdovu.

'svsiesosv
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14. Sv. Bonaventury, řeh., uč. cirk. (1274). — Za katol. učence. Za ducha
křest. na vysokých školách. Za SV. čistotu a mravnost. Za bohoslovce.

10. SV. Jindřicha, cis. (1224) — Za císaře a krále našeho. Za křest. manžely.
Za obrácení manžela svetu oddaného. Za tři dítky. Za dítky pohanské

16. P. Marie Karmel. — Za úctu, důvěru a lásku k Rodíčce Boží. Za mládež
křest. Za bratrstva sv. škapulíře. Za obracení manžela. Za tři dítky.

17. Sv. Alexia, vyznav. (417) —-Za svornost? domácí. Za napravení dvou osob.
Za dobrodince chudých. Za ducha katolického mužům vynikajícím

18. Sv. Kamilla,rzaklad. ř. (1614) Za 4 nemocné Osoby. Za duchovní řády.
Za rozkvět dobročinných ústavů. Za misionáře v zemích pohanských.

19. Sv. Vincence 2 P., zaklad. ř. (1660), — Za spolky sv. Vincence z Paula
a za dobrodincejejich. Za lásku k chudým. Za řadmíloSrdnych bratři a sester.

20. Sv. Eliáše. pror. patr. Chorvatů. — Za obrácení rozkolných Slovanů. Za
církev katolickou v Bosně a Hercegovině. Za živé a zemřelé příbuzné.

21. Sv. Praxedy, p. ||. stol. ——Za spolky panenské. Za odvrácení malomyslnosti.
Za Boží ochranu křest. mládeže. Za duchovenstvo. Za kajicnou hříšníci.

& Odpustký100 dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J
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22. Sv. Máří Magd., kajic. _—Za napravení manžela. Za “ducha kajicnosti.
Za obracení hříšníků. Za bratrstvo Cyrillo-Methodějské. Za křest. mládež.

23. Sv. Apollinaria, bisk. m. Za svěcení neděl a svátků. Za poražení nepřátel
„ náboženské školy. Za nemocného kněze. Za naše biskupy. Za sirotky.

24. : Sv. Kristiny, muč. (300) — By se Božské Srdce smilovalo nad duchovními
potřebami jistéosady. Za naše dělnictvo, by se drželo zásad křesťanských.

25- Sv. Jakuba, apošt. (43). ——Za misionáře. Za naše duchovenstvo. Za dvě
farnosti. Za dosažení horlivého kněze do osady. Za novosvécence.

26. Sv. Anny. — Za úctu sv. Anny po všem světě. Za bralrstvo sv. Anny.
Za důvěíu křest. matek v mocnou přímluvu sv. Anny. Za křest. školy.

27. Sv. Pantaleona, lékaře, muč. (303). — Za ducha křesťanského všem
lékařům. Za svornost' domácí. Za napravení dvou osob. Za nemocnice.

28. Sv. Innocence, pap. ——[.a sv. Otce a pokoření nepřátel jeho. Odporučení
_ jisté osady v B.Srdce P Za jednotu křest. matek. Zai-P. Placida Mathona.

29- Sv. Marty, p. ——Za všecky, kteří se starají jen o věci vezdejší, aby
nezapomněli na duši svou. Za křesťanské ctnosti v životě rodinném.

30- Sv.Abdona &Senena, muč. — Za naše učence, by si vážili víry svaté. Za
křesr. ducha na vysokých školách. Za ústavy boh0slovecké. Za sirotky.

31- Sv. Ignáce, zaklad. ř. (1556) — Za sv. Otec a Tovaryšstvo Ježíšovo.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

L . Odpistký 100 dní ia každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Novověká společnost“ poskytuje nám v duchovním ohledu velmi případný
obraz onoho pole mrtvých. na němž kosti oživly, jak víme od proroka Ezechiele.
Učením, spisy, kázaním a jinými duchovními prostředky mohou kněží, jak to
andělé učiní v poslední den, spojiti kosti a prach rozptýlený; avšak zpovědník
působí bezprostředně s Bohem, vlévá nový život do duše, vrací tuto ctnosti,
obnovuje duše hříšné. A to jest větší zázrak, než tělesně mrtvého vzkřísiti, dí
sv. Řehoř. 7. bezbožného učiniti spravedlivého jest větším dílem, než stvořití nebe
a zemi, praví sv. Augustin. Že nesmírnou mocí jest odpouštěti hříchy, pochopili
sami židé; vždyt mysleli, že jen Bůh sám odpustiti může, a proto obořili se na
Spasitele, v němž viděli jen nějakého proroka, řkouce: »Kdo může odpustiti hříchy,
leč sám Bůh?a (Luk. 5. 21.)_ Z toho vyvozuje sv. Klement, že kněz v tu chvíli,
kdy uděluje rozhřešení, zastává místo Boha. vykonává nejvyšší soud Boží.

K tomu ke všemu potřebuje zpovědník milostí Boží, kterouž chceme
vroucnými modlitbami všem zpovědníkům a duchovním vůdcům u Božského Srdce
Páně vyprositi. Moclleme se:

O .ležíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky
modlitby, piace a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za zpovědníky a vudce duší, abys je
naplnil milostí svou, by úřad svůj ke svému & bližního spasení jak náleží
vykonávali. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev," říši rakouskou &vlast“naši česko-moravskou!

přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852) \

Sv. Michaeli archanděle. sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
wear—&%F— —

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštolátu modlitby.
První čtvrť dne 4. — Úplněk dne 11. -— Poslední čtvrť dne 18. — Nový měsíc dne 26.

V měsíci srpnu modleme se za zrušení ' otroctví.
Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

l Dne Na slavností: Úmysly: ?

1. Okovů sv. Petra. ——Za sv. Otce. Za biskupy katol. po všem světě. Za
rozkvět katol. časopisectva Za ponížení nepřátel církve sv. Zal- syna.

Sv. Alfonse Lig. (1787). —-Za kongregaci nejsv. Vykupitele. _Za duchovní
správce. Za bohoslovce ve vlastech našich. Za odstranění otroctví.

3. Nalezení ostatků sv. Stěpána, m. _——,7,aneohrožené vyznání víry. Za
apoštolát modlitby. Za Boží ochranu. Za naši mládež. Za umírající.

E\?

4. Sv. Dominika, zaklad. ř. (1221). ——Za řád sv. Dominika jmenovitě ve
vlastech našich. Za bratrstva sv. růžence. Za kazatele slova Božího.

5- Panny Marie Sněžné (352) — Za zdar poutního místa marianskeho. Za
vychovávací ústavy ženské. Za jistou farnost. Za obrácení nevěrců.

6. Proměnění Páně. — Za putující na sv. Hostýn. Za naše novosvěcence.
Bychom hledali více věcí nebeských. Za obětavost' křesťanských mužů.

7. Sv. Kajetána, zaklad. ř. 0547). Za smíření dvou manželů 14 let od sebe
oddělených. Za misie tu a za mořem. Aby dělnictvo drželo se zásad křest.

8. Sv. Cyriaka a soudr. m. (303) — Za horlivost“bratrstva Cyrillo-Methodějskeho.
_ Zavnalezení'hodné manželky. Za obrácení nevěrců. Za lásku k chudině.
9. Sv. Stěpána a soudr., m. ř. benedikt. (824). — Za řád benediktinský.

Za noviciáty řádu. Za rozkvět katolického tisku. Za apoštolát modlitby.
10. Sv. Vavřince, m. v II. stol. — Za rozkvět křest. spolkův & bratrstev. Za

školní mládež. Za naše duchovenstvo. Za" dar horlivosti v dobrem.

11. Sv. Filomeny, p. a m. v III. stol. — Za panenské spolky. By si mládež
vážila nevinnosti. Za nalezení hodné manželky. Za vdovu a její děti.

12. Sv. Kláry, zaklad. ř. (1253) Za kláštery panenské. Za rozšíření úcty hl.
Anežky české. Za povolání hodných dívek slovanských k životu řeholnímu.

13. -Sv. Hypolita, m. v |||. stol. ——Za smíření dvou manželů 14 let od sebe
oddělených. Za rozmnožení úcty sv. patronů našich. Za dar mírnosti.

14. Sv. Eusebia, kn. m. v |||. stol. — Za naše duchovenstvo podle Srdce Páně.
Za osvěžení ducha křest. u mužů. 7,11příznivce naše. Za cliuravého kněze.

15. Nanebevzetí Panny Marie. —-Za úctu, důvěru a lásku k Rodičce
Boží. Za poutní místa marianská. Za novosvěcence a jeho příbuzné.

16. Sv. Hyacintha, vyzn. (1257). — Za národ Polský. Za vážení sv. křest.
ctností. Za duše v očistci. Za příbuzné. Za matku. Za družstvo mariánské.

17. Sv. Rocha, poust. (1327). ——Za nemocnice. Za řády obětavě v ošetřování
nemocných. Za ochranu Boží. Za churavého kněze. _Za duše v očistci.

18. Sv. Joachima. Za císaře a krále našeho. Za sv. Otce, by chráněn byl"
před nepřátely. Za křesťanské rodiče, h_vdobře vychovávali dítky své.

19. Sv. Ludvika, bisk. 0297). _ Za pomoc R. S. P. v potřebách tělesných
iduševních. Za ducha apošt. nasim kněžím. Za nemocného spolubratra.

20. Sv. Bernarda, op. (l_513). — Za řádcisterciácky. Za benedikt. tiskárnu.
Za představené. Za dobrodince sv. I-Iostýna. Za Boží ochranu. Za přítele.

21. Sv. Františky ze Chant., vdovy (.1641). — Za křesf. matky & vdovy. Za
ochranu sv. Otce. Za ponížení nepřátel církve. Za smíření nepřátel.

L _ Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonán—ýna tyto úmysly. ;
\



G :. Na. slavností : Úmysly :

22. Sv. Timothea, bisk. ——7a pravé povoláni ke stavu duchovnímu. Za obnovu
duchovní. Za jednotu a svornosťškřesťanského lidu. Za duše v očistci

23. Sv. Filipa Ben., řeh. (1285) — Aby si věřící vážili oběti mše sv. a spo
lečných modliteb ve chrámě. Za dělnictvo, by zůstalo věrno zásadám křest.

24. Sv. Bartoloměje, apošt. —' Za misie tu a zámořní. Za přemáháni světa
a marnosti jeho. Za jednotu a svornosť knížat křest. Za bohoslovce.

25. Sv. Ludvika, krále (1270) ——Za císaře a krále našeho. Aby duch křest.
zavládnul v rodinách našich. Za naši mládež a jeji vychovatele. Za sirotky.

26- Sv. Genesia, m. (286) ——Za zdar a Boží požehnání křest. podnikům.
Za muže věrnOsti proslulé. Za trpělivost. Za jistého kněze Za 1- otce. '

27. Sv. Josefa Kalas., Žaklad. ř. (1648) — 7a řád piaristův. Za křest. lásku
a obětavost' potřebnou všem vychovatelům. Za ochranu křest'. mládeže.

28. Sv. Augustina, bisk. (430) —. Aby naši učenci měli katol. přesvědčeni.
Za biskupy v říši Rakouské. Za vysoké školy. Za obrácení hříšníků.

29— Stětí sv. lana Křtit. — Za horlivé kazatelé. Za ducha kajicnosti. Za
' pravé povolání ke stavu duchovnímu. Za jistého kněze. Za 1- bratra.

30- Sv. Rosy z Limy, p. (1617) — Za katol. bratrstva. Za naše školy. aby
v nich duch křest. zavládnul. Za křest. panny. Za lásku k čistotě.

31- Sv. Raimunda, kardin. (1248) — Za posvěcováni kněžstva apoštolátem.

Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

Odpustky100 tlni za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Dlouho hyzdilo otroctví jak západní Ameriku, tak zvláště na východě
Afriku a Asii. Na západě již není této nevolnosti lidské, neboť. císařovna brasilská
zrušila ve své zemi otroctví a přičiněním biskupů jest i v jiných zemích zrušeno.
Toť byl nejkrásnější dar sv. Otci Lvu Xlll. k jeho kněžskému jubileu. Ale bohužel
v Africe kvete obchod s otroky, kde lidé bezcitní je jako zvěř chytají, dědiny
jejich páli a na tisíce po lodích do Asie dopravují. Dokladem jest dopis, který
zaslal Msgr. Bricloux, apoštolský vikář, kardinálu Lavigeriemu, ze dne 27. srpna 1888.
Znít': »Vystupuje z lodi, první divadlo, které jsem spatřil, byly hrůzy otroctví.
Smutné tyto karavany sestupovaly u větším počtu; jsou to snad poslední krůpěje
krve nešťastných černochů. Jeli jsme mezi dvěma lodicemi,.na nichž naloženi byli
otroci. Byli nakupenijako slanečci, hledi, vyzáblí jako kostry, oči zapadlé, z nichž
vyzíral hlad a zoufalství. Nic strašnějšiho nad tyto nešl'astníky nemocné, pokryté
ranami, nesoucí na svých rukou a zádech známky kožených provazů, jimiž byli
„rozedíráni na dlouhé své cestě, téměř otupělí strádání—ma bolestic

Kdož by neměl útrpnosti s těmito ubohými lidmi! Kdož by n'epřispěl jim
ku pomoci buďto oběti nebo aspoň vroucnou modlitbou k nejsv. Srdci Páně, aby
vzbudilo hodně dobrodincův a statečných bojovníků, kteři'všemi silami se namahají,
aby otroctví vůbec zrušeno bylo.

M 0 (l l e m e s e:
0 Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za vysvobození oběti otroctví a za
zdar křížové války proti hanebnému'obchodu s lidmi. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce '.lezíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-mmavskou!

() přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustkv 300 dní.
Piule1852.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!“MMB“——
Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



" Kalendář apoštolatu modlitby.První čtvrť dne 2. — Úplněk dne 9. — Poslední čtvrť dne 17. — Nový měsíc dne 25.

V měsíci září modleme se za církve na východě.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne Na. slavnost': Úmysly: Á '

1. Sv. lilji, op. (700) Sv. Andělů strážných. — Za zdar duchovních cvičení
kněží a řeholníků. Za školní dítky a jich učitele. Za jistou Íal'nOSlÍ.

2. Sv. Stěpána, krále uh. (10238) — Za utiskované Slováky. Za brzke vítězství
cirkve nad nepřátely. 7,a větší úctu sv. patronů našich. Za nemocnice.

3. Sv. Serapie, p. (120) —- Za kongregace ženské a jich chovanky. Za
dobrodince sv. Hostýna. Za rozšíření apoštolatu modlitby v zemích našich.

4. Sv. Rosalie, p. m. (1160) -7a spolek sv. Anežky. Za lásku knevinnosti.
_ Za jisté panny. 7a horlivost“ ve službách Božích. 7a ducha kajicnosti.

":). Sv. Vavřince Just., bisk. (145)) — Za vrchní pastýře v Čechách a na
Mmavé. Za učitele náboženství. Za bázeň Boží dítkam potřebnou.

6. Sv. Magna, ep. (655) ——-',a duchovenstvo řeholní podle B. Srdce Páně.
Za řády v zemích nasich a jejich noviciáty. 7.a dobrodince chudých.

Sv Reginy,pp. m.(251) ——7a pobožnosti k sv. andělům strážným. Za
' Malianské dlužiny a jednoty. 7a zvelebení poutnických míst Marianských.

B.) Narození Panny Marie. — Za uctu, duvéru a lásku k PanněMarii.
Za bratrstva růžencová. Za zpovědníky na poutních místech. Za i_-otce.

9. Sv Gorgonia, m. —-Va ducha apošt. všem správcům duchovním. 7a jistou
lodinu 7a vyslyšení a vysvobození z jisté nesnáze. 7a 2 nemocné.

10. VSV-Mikuláše Tolet. (1308) — 7a včasné zaopatření nemocných. lly B
Srdce Páně obíátilo nevěrce. 7a reálné školy. 7a tipélivost mnohým.

11. Sv. Pulcherie, p.'(4635). — Za svornosti a snášelivostt v rodinách křest.
Za školní mládež a její učitele. Za zdar kal. tisku. Za duše v očistci.

12. Sv. Valeriana, m. ' '
nedělí a svátkův u vojska. Za bohoslovce nase. Za smíření manželů.

13. Sv. Notburgy, p. (1313) ——Za křest. služebnictvo. Za služebné praci
hledající.' Za délnictvo naše, by zůstalo věrno zásadám křesťanským.

14. Povýšení sv. křiže. -— Za uctu sv. kříže doma i u veřejnosti. Aby se
mužové nestyděli za. víru- svou. Za spolek sv. Vincence Paulánského.

15. , Jména Panny Marie. — ',a vítězství sr. církve nad nepřátely. Aby zmařeny
“ byly snahy zednářů. Za poutní místa Mariánská. Za smíření manželů.

16. Sv. Ludmily, patronky země české (927) — Za jednotu křest. matek.
Za spolek sv. Ludmily. Za uctu sv. dědiců našich. Za matku. Za sv. Otce.

17. Sv. Hildegardy, abat. (1179) — La přemožení rozkolu mezi Slovany. 7.51
misie tu- a zámořské. Za vychovávací ústavy ženské. Za panenské kláštery.

18. Sv. Tomáše z Villanovy (1555) — Za studující mládež. Za školy národní a
jich učitelstvo. Za smíření manželů. Za vyslyšení a vysvobození zvelké tísně.

19. Sv. lanuaria a Spolumuč. (305) — Za neohrožené vyznání víry. Za
povolaní hodných jinochů do stavu duchovního. Za naše spolupracovníky.

20. Sv. Eustachia a Spolumuč. (120) ——Za národy slov. od církve katolické
odloučené. Za požehnání lšoží podniku katol. Za obrácení vlažných.

21. Sv. Matouše, apošt. P. ——7a ducha apost. vrchním pastýřům ajich
duchovenstvu. 7.a apoštolát modlitby v zemích našich. 7a lllnllaJIP

) Odpuslk—yliilildní za každýdelky ski-itek—vykonány—natyto úmysly. „ J



' Duel Na. slavností : Úmysly:

22. Sv. Timothea, bisk. ——Za pravé povolání ke stavu duchovnímu. Za obnovu
duchovní. Za jednotu a svornosť'křesťanského lidu. Za duše v očistci.

23. Sv. Filipa Ben., řeh. (1285) — Aby si věřící vážili oběti mše sv. a spo—
lečných modliteb ve chrámě. 7a dělníctvo, by zůstalo verno zásadám křest.

24- Sv. Bartoloměje, apošt. —'-Za misie tu a zámořní. Za přemáhání světa
a marností jeho. Za jednotu a svornosť knížat křest. Za bohoslovce.

25. Sv. Ludvika, krále (1270) — Za císaře a krále našeho. Aby duch křest.
zavládnul v rodinách našich. Za naši mládež ajejí vychovatele. Za sirotky.

26- Sv. Genesia, m. (286). — Za zdar a Boží požehnání křesť. podnikům.
7a muže věrností proslulé. Za trpělivost. Za jistého kněze. Za + otce. '

27- Sv. Josefa Kalas., Žaklad. ř. (1.648) —Za řád piaristův. 7a křest. lásku
a obětavost' potřebnou všem vychovatelům. Za ochranu křest. mládeže.

28- Sv. Augustina, hisk. (430). -— Aby naši učenci měli katol. přesvědčení.
Za biskupy v říši Rakouské. Za vysoké školy. Za obrácení hříšníků.

29- Stětí sv. lana Křtit. ——Za horlivé kazatele. Za ducha kajicnosti. Za
pravé povolání ke stavu duchovnímu. Za jistého kněze. Za 1- bratra.

30- | Sv. Rosy z Limy, p. (1617). — Za katol. bratrstva. Za naše školy aby
v nich duch křest'. zavládnul. Za křest. panny. Za lásku k čistotě.

Sv. Raimunda, kardin. 0248). -'—Za posvěcování kněžstva apoštolátem.
Za všecky v tomto. měsíci v Panu zesnulé údy katolických bratrstev.

UD

Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto íímýslý.

Dlouho hyzdilo otroctví jak západní Ameriku, tak zvláště na východě
Afriku a Asii. Na západě již není této nevolnosti lidské, neboť císařovna brasilská
zrušila ve své zemi otroctví a přičiněním biskupů jest i v jiných zemích zrušeno.
Toť byl nejkrásnější dar sv. Otci Lvu Xlll. k jeho kněžskému jubileu. Ale bohužel
v Africe kvete obchod s otroky, kde lidé bezcitní je jako zvěř chytají, dědiny
jejich pálí a na tisíce po lodích do Asie dopravují. Dokladem jest dopis, který
zaslal Msgr. Bridoux, apoštolský vikář, kardinálu Lavigeriemu, ze dne 27. srpna 1888.
Znít': »Vystupuje z lodi, první divadlo, které jsem spatřil, byly hrůzy otroctví.
Smutné tyto karavany sestupovaly u větším počtu; jsou to snad poslední krůpěje
krve nešťastných černochů. Jeli jsme mezi dvěma lodicemi,. na nichž naložení byli
otroci. Byli nakupeni jako slanečci, hledi, vyzáblí jako kostry, oči zapadlé, z nichž
vyzíral hlad a zoufalství. Nic strašnějšího nad tyto nešt'astníky nemocné, pokryté
ranami, nesoucí na svých rukou a zádech známky kožených provazů, jimiž byli
rozedírani na dlouhé své cestě, téměř otupělí strádání—mu bolestíc

Kdož by neměl útrpnosti s těmito ubohými lidmi! Kdož by n'epřispěl jim
ku pomoci buďto obětí nebo aspoň vroucnou modlitbou k nejsv. Srdci Páně, aby
vzbudilo hodně dobrodincův a statečných bojovníků, kteří všemi silami se namáhají,
aby otrOctví vůbec zrušeno bylo.

M 0 d l e m e s e:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště, je obětují za vysvobození obětí otroctví a za
zdar křížové války proti hanebnému'obchodu s lidmi. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce '.ležiše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius lX. 1852) .

Sv. Michaeli archanděle, _sv.Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!mmwř—
Tiskem a nákladem hanediktinské knihtiskámy v Brně.



Kalendář apoštolátu modlitby.
Prvm' čtvrť dne 2. — Úplněk dne 9. — Poslední čtviť dne 17. — Nový měsíc dne 25.

"V' měsíci zari modleme—se za církve na východě.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

! Duel Na slavností: Úmysly: ?

Sv. Jiljí, op. (700) Sv. Andělů strážných. ——Za zdar duchovních cv1(em
kněží a ieholníku. 7a školní dítky a Jich učitele. 7a jistou far-Ínost.

2. Sv. Štěpána, krale uh. (102.58)——Za utiskované Slováky. 7a brzké vítězství
i církve nad nepřátely. Za větší úctu sv. patronů nasich. Za nemocnice.

3. Sv. Serapie, p. (120) _ 7,a kongregace ženské a jich chovanky. Za
dobrodince sv. Hostýna. Za rozšíření apoštolatu modlitby v zemích našich.

4. Sv. Rosalie, p. m. (1160).-- 7:1 spolek sv. Anežky. Zalasku k nevinnosti.
_ \ Za Jiste panny. Za hmlivost' ve službách Božích. 7a ducha kajicnosti.

5 Sv. Vavřince Just., bisk. (1455) — 7a Vlchní pastýře v Čechách a na
Moravě. 7a učitele náboženství. 7a bazen Boží dítkám potřebnou.

6. Sv. Magna, op. (65.)) — 7a duchovenstvo řeholní podle B. Srdce Páně.
7a řady v zemích našich a jejich noviciátu-. Za dobrodince chudých.

7. Sv. Reginy,pp. m. (251) — Za pobožnost k sv andělům strážným. Za
Marianske družiny a jednoty. Za zvelebení poutnických míst Marianskych.

8. Narození Panny Marie. — Za úctu, důvěru a lásku k Panně Marii.
Za bratrstva růžencova. Za zpovědniky na poutních místech. Za 'i' otce.

9. Sv. Gorgonia, m. — Za ducha apošt. všem správcům duchovním. Za jistou
rodinu. Za vyslyšení a vysvobození z jisté nesnáze. Za 2 nemocné.

10. SV. Mikuláše Tolet. (1308) — Za včasné zaopatření nemocných. lšy B.
Srdce Páně obratilo nevérce. Za realne školy. Za trpelivost“ mnohy'm.

11. Sv. Pulcherie, p.'(463). — Za svornosti a snášelivoslí v rodinách křest.
Za školní mládež a její učitele. Za zdar kat. tisku. Za duše v očistci.

12. Sv. Valeriana, m. ——Za vojsko naše a jeho duchovenstvo. 7.a svěcení
neděli a svátkův u vojska. Za bohoslovce naše. 7.a smíření manželů.

13. Sv. Nothurgy, p. (l313) — 7a křest. služebnictvo. Za služebné praci
hledající' Za rlelnictvo naše by zůstalo věrno zásadám křesťanským.

14. Povýšení sv. křiže. -— 7a úctu sv. kříže doma i u veřejnosti. Aby se
mužové nestydéli za víru svou. Za spolek sv. Vincence Paulanskeho.

15. Jména Panny Marie. — Za vítězství sv. církve nad nepřátely. Aby zmařeny
byly snahy zednářů. Za poutní místa Mariánská. Za smíření manželů.

16. Sv. Ludmily, patronky země české (927) — 'ia jednotu křest. matek.
7a spolek sv. Ludmily. 7a úctu sv. dědiců nasich. 7a matku. 7a sv. Otce.

17. Sv. Hildegardy, ahat. (1179) -— 7a přemožení rozkolu mezi Slovany. 7a
misie tu- &zámořské. 7a vychovavaeí ústavy ženské. Za panenské kláštery.

18. Sv. Tomáše z Villanovy (1555) — 7.a studující mládež. Za školy národní &
jich učitelstvo. Za smíření'manželů. Za vyslyšení a vysvobození zvelké tísně.

19. Sv. Januaria a spolumuč. (305) —- Za neohrožené vyznání víry. Za
povolaní hodných jinochů do stavu duchovního. 7.a naše spolupracovníky.

20. Sv. Eustachia a spolumuč. (120) ——7.a narody slov. od církve katolické
odloučené. Za požehnání l-šoží podniku katol. Za obrácení vlažných.

21. Sv. Matouše, apošt. P. — 7a ducha apošt. vrchním pastýřům a J'ich

duchovenstm 7a apostolat modlithv v zemích našich. 7a umnapcí

L „ ' _ Odpllstky 100 dní za každýdobryShllelívykonal!!na tyto umyslí- J



Ge Na slavností: Úmysly: \

22. Sv. Mauricia & Spolumuč. (330). — Za vojsko naše, by si vážilo svatého
- náboženství. Za návrat rozkolných do církve katol. Za Boží ochranu.

23.. Sv. Tekly, p. m. v I. stol. — Za touhu po ctnostech křest. Za 1- syna.
Za nalezení hodné manželky. Za naši mládež, aby si vážila nev-innosti.

24. Sv. Jaromíra, bisk. m. 0046). Za chlapecké semináře v Čechách ana
Moravě. Za horlivost“ ve službách Božích. Za obrácení hříšníků. Za přítele.

25. Sv. Pacifika, řeh. (172l). ——Za zachování“ a rozšíření víry katol. v zemích
pohanských. Za řehole v. Čechách a na Moravě. Za spolky mužů křest.

26. Sv. lustiny, p. m. (304) — Za rozšíření katol. tisku. Za zdar duchovních
cvičeni. Za studující na vysokých školách. Za ponížení nepřátel církve.

27- Sv. Kosmy a Damiana, m. (303) ——Za úctu sv. dědiců našich. Za země
koruny svato-Václavské. Za odvrácení všeho zlého. Za smíření manželů.

28. Sv. Václava, patrona země české (935). — Za národ českoslovanský.
Za jednotu sv. dětství Ježíšova. Za vychovaní mládeže křest. Za sirotky.

29. Sv. Michaele, archand. ——Za vítězství církve sv. nad nepřátely. Za zničení
úmyslů zednářských. Za bratrstvo sv. Michaele. Za duše v očistci.

30. Sv. Jarolíma, círk. uč. (420). — Za katol. učence a ústavy bohoslovně.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

L Odpustkylllll"dniřta-každý clobryskutek vykonanýo tyto úmysly. J

Jak to bylo krásně, když byli z počátku křesťané jedna mysl, jedno srdce!
Ale'tu najednou nasel nepřítel zlý koukole mezi pšenici; povstali totiž bludaři
a-způsobili roztržky mezi křesťany co do učení víry, jak již zmiňuje se o tom
sv.apoštolPavel,řka: »Prosím pak vás, bratří, pro jméno Pána našeho
Ježíše Krista, byste jednostejně všickni mluvi-li,a aby nebylo
mezi vámi roztržek: ale abyste byli dokonalí v jednostejném
smyslu a v jednostejném míněnía (1. Kor. 1. 10.). Takové roztržky ruší
vespolnou lásku, na níž zakládá se jednota církve. Takoví odříkají se jednoty
církevní, jejíž zástupcem jest náměstek Krista Pána, římský papež; trhají pouto
lásky, jímž všiekni vykoupení v jedno duchovní tělo spojeni jsou.

Krásné by zajisté bylo, kdyby ty miliony rozkolných křesťanů vrátili se
do pravého ovčince Kristova, byli spojeni s námi pod jednou viditelnou nejvyšší
hlavou, římským papežem! 'l'otí bylo snahou všech papežů římských ajest zvláště
nyní slavně panujícího papeže Lva Xlll. On vyjednává ustavičně s vládami národů
slovanských, aby je sobě naklonil, aby zanechali rozkolu a spojili se v jedné, pravé
církvi římsko-katolickě;

Kéž by tedy zatoužili rozkolní Slované a církve východní připojiti se ku
středu cirkve, pro niž tolik sv. apoštolé naši, Cyrill a Method, pracovali aji náš
lid česko—moravský a jiné národy slovanské získali a přivtělili!

M 0 (l l e m e e:
() Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za církve na východě, aby zanechavse
rezkolu a bludu, vrátily se ku pravé církvi římsko-katolickě. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie ! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko—moravskou!

() přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky ,300 dní.
Pius IX. 1852) ' _

Sv. Michaeli archanděle, sv. Joset'e, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
—'CN%Ř'%P————— '

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Kalendář apoštoletu modlitby.
První čtvrť dne 2. — Úplněk dne 9. — Poslední čtvrť dne 17'. — Nový měsíc dne 24.

V měsíci ří'nu modleme se za ponížení nepřátel církve.
Ustanoven & žehnán Jeho svatosti Lvem XIII.

(Duel Na slavností: Úmysly: ' \

1. Sv. Remigia, bisk. (533) " ení víry v životě křest, Za sv. Otce.
Za bratrstva lůžencova. Za vyslyšení prosby stísněného. Za umírající.

2. Sv. Leodegara, bisk. m. ((573). — Aby křesťané světili náležité neděle a
svátky. Za rozkvět křest. spolkův & jednot. Za obracení hříšníků.

3. Sv. Diviše, b. m. (273), — Za sestru řeholní. Za rozkvět řadů v zemích
' našich. Za studující mládež a její učitelstvo. Za duše v.očistci. Za sirotky.

4. Sv. Františka Seraf. (1226) — Za rady sv. Františka. Za císaře a krále
našeho. Za 2 osoby. Za lásku k chudobě. Za jistého kneze. Za 'i—otce.

5. Sv. Placida a Spolumuč. (546) — 7.a rad benediktinský v zemích
našich. Za zdar katol. podniku. Za + Placida Mathona. Za 1- bratra.

6. Panny Marie Vítězné (Sv. růžence). — '/,a všecka bratrstva Marianska.
Za ponížení nepřátel církve sv. Za ochranu sv. Otce. Za obrácení hříšníků.

7. Sv. Marka pp. — Zadůvěru v Boha. Za rozšíření úcty P. Marie a sv.
Josefa. Za ducha křest. všem lékařům. Za dar síly v těžkém postavení.

8. 'SV., Brigity, vdovy (1373) ——Za obracení otce. Za milost povolaní-.
Za svornosti domací. Za křest. matky. Za kat. misie. Za malomyslne.

9. BI. Gunthera, poust. (1045) —-—Za uctu sv. patronů naších. Za země
koruny sv.—Vaclavske. Za dobrý prospěch učení. Za spolubratra.

10. Sv. Františka Borg., řeh. (1.572) — ".a tovaryšstvo .ležíŠOVo v zemích
našich. Zu uctu nejsv. Svátosti. Za nemocného otce. Za křest.“školy. .

11. Přenesení sv. Augustina (499. a 721). —_Za vytrvalost“ manžela v dobrém.
Za napravení dvou osob. Za vrchní pastýře & jich duchovenstvo.

12. Sv. Maximiliana, bisk. m. (583) ——Za milost“ dokonalého života.. Za
nemocnice. Za obrácení otce zatvrzelého. Za spolupracovníky naše.

1,3. Sv. Edvarda, kr. (1066) — Za pokoření nepřátel. Za uctu sv. lgnace
z Lojoly. Za- obracení jiste osoby. ,Za—ukončení domácích nepokojů.

14. Sv. Kalixta, pp. m.'(22(i). — 7a sjednocení cír'kve východní s římskou.
Za ducha kajicnosti. 71 milost“ dokonalého života. 7a jistou farností.

15. Sv. Terezie, p. (1585) ——7a řadv sv. 'leíezii zasvěcené. 7a lásku k B.
Srdci Pane. '/a obnovení řehole. 7a křest. panny. Za ducha zbožnosti.

16. Sv. Havla, op. (646) ——Za ducha řeholního. Za svornost' manželskou a
za sv. trpělivost. Za nemocnou dceru. Za obracení hříšníků. Za sirotky.

17. Sv. Hedviky, _!B. S. P. Za Ženské ústavy
vychovavací. Za dary Ducha sv., zvláště za dar síly v postavení těžkém.

18. Sv. Lukáše, evang. P. — Za apoštolát modlitby. Za křest. spisovatele.
Zamisionáře. Za dobry prospěch učení.„7,a naše kněžstvo. Za “i otce.

19. Sv. Petra z Alkantary, řeh. (1562) — Za ducha pobožnosti. Za napravení
manžela. Za nemocnou dceru. Za ukončení domacich nepokojů. Za sirotky.

20. Posvěcení chrámů Páně. (Sv. Jana z Kentu, uč. XV. stol.) ——Za úctu ke
chrámům křest. Za touhu po dokonalostí. Za dar pobožnosti všem verícím.

Sv. Uršuly a soudr. p. m — 7a kláštery sv.U1šuly a jejich chovanky.

7,31 uctu sv. ostatku. 7a odvracení pohoísoní a nevazanosti. 7a sv. Otce.

L Odpustkyi()li dili zakaždý dobrý„skutekwkorianýna tyto úmysly. J



Gm Na. slavnost": Úmyslyž \

22- SV. Korduly, p. m. (473) — Za milost“ následováni dobrého příkladu. Za
křest. panny. Za úctu sv. dědiců našich. Za obrácení otce. Zaý sestry

23. Sv. lana Kapistrana, řeh. (1456) — Za rozšíření víry katol. Za horlivé
kazatele. Za obrácení jisté osoby. Za ponížení nepřátel. Za bohoslovce.

24. Sv. Rafaela, archand. — Sv. Gilberta, op. ř. prem. — Za dvě sestry řeholní.
Za pobožnosti. k andělům strážným. Za nemocníce. Za dítky pohanské.

25. Sv. Krišpína & Krišpiniana, m. |||. stol. Za dělnictvo a řemeslníky naše.
Za dary Ducha sv., zvláště za dar síly v těžkém postavení. Za přítele.

26. Sv. Evarista, pp. m. (112) — Za sv. Otce ajeho rádce. Za milost“doko—
nalého života. Za ponížení nepřátel církve. Za mládež křesťanskou.

27— Sv. Fromencia, bisk. IV. stol. ——'Za úctu a důvěru k Matce Boží. Za
apoštolát tisku. Za biskupy zemí našich. -Zá napravení dvou osob.

28. Sv. Simona &ludy, apošt. P. Za ducha apošt.- všem správcům duchovním.
%a kněze dobrodince, ctitele sv. Tadeáše. Za obrácení jisté osoby.

29— Sv. Narcissa, bisk. (213). — Za horlivost v dobrém. Za milost“ povolání.
Za svornosť domácí. Za obrácení hříšníků. Za nemocnice. Za misionáře.

30- 'Sv. Alfonse Rodriguez'e, řeh. (1617). — Za ducha pobožnosti. Za křest..
školy. Za horlitele a horlítelky apoštolátu. Za zdar katol. podniku.

31- Sv. VOIfganga, bisk. (994). Díky za všecky milosti v tomto měsíci obdržené.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

K Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

Často modlíváme se ve chrámu i doma: »Abys hepřátely církve ponížíti
ráčil, 'l'ě prosíme, uslyš nasla Modlitba tato bude zajisté vyslyšena; neboli „Ten,
jenž přebývá v nebesích směje se nepřátelům, a Hospodin posmívá se „jim.a (Žalm Z.)
Čím více nepřátelé brojí proti církvi a pohoršují věřící slovem, písmem i skutky,

—jako ku př. odhalením pomníku rouhače Giordana Bruna, tím více Ježíš Kristus
vítězí nad nimi, protože všickni věrní katolíci spěchali, aby odprosenim napravilí
urážku Jeho nejsv. Srdci učiněnou. Nemyslíme, aby snad byli zahubeni nepřátelé
Boží, ale aby poznali pravdu Boží v církvi katolické, a zavítalo k nám královštví
Boží. A království Boží na zemi, církev katolická, musí míti svobodu, nesmí býti
odvislá od jakékoli vlády světské, máli zdárně působiti na všecky národy. „Proto
právem žádáme neodvíslosť a úplnou svobodu sv. Otce Lva Xlll. ajeho nástupců
na stolci Petrově. Žádáme vejménu spravedlnosti úplnou svobodu církve, svobodu
křesťanské školy a svobodu svědomí jednotlivce, nebot? Boha posloucháti musíme
víče než lidí. Dokud nepřátelé,. zednáři, tuto svobodu nám katolíkům berou, dokud
církev budou utlačovati, dokud rodinu, školu a stát budou chtít.“bezbožnými učinith
dotud budeme prosíti, aby ponížení a zahanbení byli. až dovoláme se skvělého vitězství
naší matky, církve svaté. Dosud není ruka Páně zkrácená, a modlitba nepozbyla
veliké moci své!

' M 0 (l l e m e e:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za rychlé ponížení nepřátel 'l've svaté
církve. aby uznána byla práva její a svobodné mohla konali poslaní své. Amen.
- Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast“naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás!_*CR'ýfišQW\—-—
Tiskem :: nákladem benediktinské knihtiskáruý v Brně.



Kalendář apoštólátu modlitby.
Úplněk dne 7. — Posledni čtvrť dne 15. — Nový měsíc dne 23. 4 První čtvrť dne 29.

V měsíci listopadu modleme se za vládu v jižní Americe.
Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

&
l Na. slavnosť : Úmysly:

Všech Svatých. ——Za úctu a následování Svatých. Za touhu po nebi.
Za řehole církve sv. Za bratrstva. Za školní mládež. Za duše v očistci.

Všech věrných dušiček. ——Za duše v očistci. Za úctu ke hřbitovům
křest. Za'l' otce a bratry. Za sestru l„ohelii. Za obrácení vlažnych.

rep—vise.—

Sv. MaIaChiáŠe, bisk. ('1148). — Za zemřelé údy katolických bratrstev.
Za bohoslovce _naše. Za křest. vychování dítek. Za obrácení hříšníků.

Sv. Karla Borom., bisk. (1584). — Za úctu B. S. P. vzemích slovanských.
Za dobrodince chudých. Za horlivou návštěvu služeb Božích. Za 1—otce.

Sv. luty, hrab. a poust. — Za obrácení rózkolnych Slovanů. Za kněze
těžce zkoušeneho. Za katol. podnik. Za pokoření nepřátel sv. církve,

Sv. Leonarda, opata (559). — Za katol. řehole. Za srdnatost' a obětavostí
katolickým vůdcům našim. Za naši mládež, aby si mravnost“ zalíbila.

Sv. Engelberta, bisk. m. (1225). ——Za misie tuzemské. Za ducha apoštol
ského všem kněžím. Za duše v očistci nejopuštěnější. Za umírající.

Sv. Bohumíra, řeh. (1118). — Za ducha svornosti v rodinách & spo
lečnostech. Za horlivého kněze. Za obyvately jižní Ameriky. Za sirotky.

Sv. Theodora, voj. (306) — Za císaře a krále našeho. Za ducha křest.
ve vojsku našem. Za pokoření nepřátel církve sv. Za spustlou mládež.

Sv. Ondřeje Avel., řeh. (1608). Za větší uctu B. S. P. Za biskupy v zemích
slovanských. Za rozkvět duchovního života v řeholích a kongregacích.

Sv. Martina, bisk. (400) — Za štědrost k chudině. Za spolek sv. Vincence
Paul. ve vlasti naší. Za duše v očistci vysvobození nejbližší. Za 1-sestru,

Sv. Kristina a spolumuč., patronů našich (1005) — Za vetsi úctu sv. patronů
našich. Za národ česko-slovanský, aby zůstal věren víře katolické. Za kněze.

Všech Svatých řádu benedikt. &premonstr. Sv. Stanislava, panice 0568). —
Za řád benedikt. a jeho noviciát. Za lásku k řeholi. Za studující mládež.

Sv. Homobona, kupce (1197). — Za křest. obchodníky. Za náležité svěcení
neděl a svátků. Za naše dělnictvo. Za zdar podniku křest. Za Tdceru.

Sv. Leopolda, markrabí (1136) — Za rodinu císařskou. Za zdar zájmů křest.
v Bak. Za šlechtu kal. ve vlasti naší, by rázněii zastávala zájmy církve katol.

Sv. Otmara, op. (759) Za bohoslovce ve vlasti naší. Za křest. vychování
mládeže. Za pokoření nepřátel. Za duše v očistci nejdéle trpící. Za + syna.

17.

18.

19.

20.

21.

Sv. Gertrudy, abat. ř. benedikt. Sv. Siarda, op. ř. premonstr. ——Za ženské kla
štery benedikt. Za sestru řeholní. Za panenské jednoty. Za dar pobožnosti.

Sv. Odona, bisk. (940). — Za duše v očistci nejvíce trpící. Za rozšíření
pobožnosti za duše v očistci. Za katol. podnik. Za katol. spisovatele.

Sv. Alžběty, vdovy (1231). — Zá rodinu císařskou. Za kláštery Alžbětinskě.
Za nemocnice a ošetřovatele. Za opuštěnou chudinu. Za vroucí lásku k Bohu.

Sv. Felixe z Valois, zakl. ř. (1212). — Za dar pobožnosti. Za pěstování věd a
umění v duchu křesťanském. Za řeholní dům. Za spolupracovníky naše.

Obětování bl. PannyMarie. Za všecky spolky Marianske v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku. Za dobrodince sv. Hostýna. Za jednotu sv. dětství.

Odpustky 100 dní za každý llobry' skutek vykonaný na tyto úmysly. ]



Gm Na. slavností : Umysly : \

22. Sv. Cecilie, p. m. (.100) —Za zpěvné jednoty ve vlasti naší. Za panenské
spolky. Za odstranění pohoršení a rozpustilostí mezi mládeží. Zai-matku

23. Sv. Klementa, pp. m. (100) ——Za pomoc Boží vjísté důležité záležitosti. Za
sjednocení rozkolných Slovanů s církví římskou. Za sv. Otce a jeho rádce.

24. Sv.!ana z Kříže, řeh. (1591) — Za představené řádů katol. Za apoštolát
modlitby a práce. Za lásku a úctu k duchovnímu životu. Za umírající.

25. Sv. Kateřiny, p. m. (307) »—Za vysoké školy. Za katol. učence. Za obhájce
zájmů křest. Za bohoslovce. Za svornost' v rodině. Za stařičkou matku.

26. Sv. Konráda, bisk. (976) ——Za pokoření nepřátel církve sv. Za obrácení
bludařů, kacířův a odpadlíků. Za obecné školy a jich učitelstvo.

27. Sv. Virgilia, bisk. (784) — 7a horlivé kněžstvo u Slovanů v Americe. Za
rozšíření úcty B. S. P. mezi Slovany. Za příznivce katol. písemnictví

28; Sv. Štěpána, op. (768) ——Za představené řádu benedikt. ajich poddané.
7a křesť.m_.atky Za bohoslovecké ústavy. 7a apoštolátmodlitby a práce.

29._ Sv. Saturnina, m. (250) ——Za ducha kajicnosti v čase adventním. Za náležité
svěcení neděl a svátků. Za dělnictvo naše, by zůstalo věrno zásadám křest.

30. Sv. Ondřeje, apošt. P. (12) — Za misionáře. Za lásku a úctu ke sv. kříži.
Za všecky v tomto měsíci v Pánu zesnulé údy katolických bratrstev.

L tldpustky100 dní za každý dobrý skutek vykořany'na tyto úmysly. J

Před pěti lety pravilo se v národním shromáždění Equadoru, »že největším
zločinem naší doby jest odpadlictví všech národů země od zákona Ježíše Krista
a jeho sv. církve. Průliv Panamský bude otevřen. Evropská vzdělanost prý přivalí
se tímto průlivem a přikryje svými poklady všecky naše země i moře. () něčem
však zmíniti se musím, a to týká se víry naší. Velechrám nejsv. Srdce Ježíšova
stojí u nás jako nejlepší důkaz katolické vzdělanosti a přivábí k nam duše hledající
světlo.: Tak tedy republika na Eqiiadoru jest zasvěcena nejsv. Srdci Páně. Nyní,
kdy nepřátelé nejvíce zuří proti Kristu a jeho učení, nyní začíná se naplňovati
přání Božského Srdce Páně, a sice v jižní Americe. Jak podivné jsou cesty Boží!
Jinde lidé, ano národové odpadají od Boha, a v Americe se k Bohu přiznávají
víc a více, čehož důkazem jest zasvěcení se nejsv. Srdci Páně, čímž chtěli zástupcové
republiky napraviti urážky, jakéž v jiných dílech světa Srdci Páně se činí. Příčin
máme zajisté dosti, abychom se za ně modlili vroucně, aby obyvatelé jižní Ameriky
v úctě nejsv. Srdce Páně setrvali, & v jiných dílech světa, zvláště v Evropě a
zejména v Rakousku hodně následovníků bylo. Kýž by i u nás zástupcové lidu
byli proniknutí takovou úctou k nejsv. Srdci Páně! Kýž by hleděli, aby přání
nejsv. Srdce co nejdříve se vyplnila, by- k nám zavítalo království Boží! Potvrdiž
to, Bože, což jsi- způsobil mezi námíh (Žalm 67. 29.)

M 0 d l e m e s e:
() Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za státy americké, aby opustivše nepřátely
staly se právě křesťanskými, a tak rozšířeno bylo království Boží na zemi. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše aMalie! zachíaňte církev, říši rakouskou a vlast naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Malie, budiž mou spásou! (Odpustkv 300 dní.
Pius lX. 1852) _

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josef'e, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

qm%a>—— —-—
Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskámv v Rma



Kalendář apoštolatu modlitby.
Úplněk dne 7. — Posledni čtvrť dne 15. — Nový měsíc dne 22. —- První čtvrť dne 29.

V měsíci prosinci modleme se za hlasatele sr. evangelia.

Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Wl“ Na. slavností: Umysly: \
1. Neděle I.. adventní.. Sv. Eligia, bisk. (695) _ Za ducha kajicnosti v čas

adventní. Za horlivost v provedení úmyslu dobrého. Za obracení hříšníků.
2. , Sv. Bibiány, p. m. (Bt-53).— Za křest. vychovaní“ dítek doma i ve škole. Za

1 jinocha ke stavu vojenskému povolaného. Za ducha pravé, pobožnosti
3. ' Sv. Františka Xav. (1552) _, Za ',I'ovaryšstvo Ježíšovo. Za misie u nás i za

im.)i'em. Za rodinu jistého j:)rofcsora. Za kněze a jeho osadu. Za + otce.
4. Sv. Barbory, p. m. (236) -— Za ctitele této světice. Za včasné zaopatření

sv. svát'bstmi. Za št'astnou hodinu smrti. Za horlivé kazatele. Za dělníky;
:"). Sv. Petra Chrysol., učit. círk. (45()). ——Za biskupy naše a jich duchovenstvo.

Za naše bohoslovce Za učence katolické. Za 1- pannu. Za umírající.
U. Sv. Mikuláše, bisk. (327) ——Za ubohé dítě. Za choromyslného manžela.

_ Za štědré dobrodince chudé mládeže. Za obracení jistého mladíka.
7. Sv. Ambrože, bisk. učit. círk. (397). „__Za učence pro víru sv. pracující. Za

hlasatele slova Išožího. Za apoštolát modlitby. Za kněze a jeho osadu.

8. Neděle Il; („I/dv.Neposkvrněného početí I'. Marie. — Za úctu
a důvěru k Rodičce Boží. Za kongregace Marianske. Za klášterní filialku.

9. Blah. Petra Kanisia, kn. Za učitele náboženství a jim svěřené dítky. “Za
křesťanské školy. Za horlivost? ve křest. povinnostech. Za umírající.

10. Sv. Eulalie, p. m. (340) ——Zu udatnost" v boji proti zlým náruživostem.
Za vychovavací ústavy ženské ve vlastech našich. Za spolek panen.

11- Sv. Damasa, pap. (384) —-.—Za biskupy mocnářství rakouského. Za brzké
vítězství sv. Otce & církve katolické. Za pokoření nepřátel kí-est'anstva.

12. Sv. OtiIie, abat. (720). — Za ženské kláštery. Za ústavy pro, slepé. Za
křest. matky. Za dědictví sv. Ludmily. Za milost“vstoupení do řádu benedikt.

13. Sv. Lucie, p. m. (304). — Zu sestru a její rodinu. Za j jeptišku. Za křest.
panny. '/,a horlivou návštěvu služeb Božích. Za spolek sv. Anežky.

14. Sv. Spiridiona, bisk. (349) ——Za ústavy bohoslovecké v Čechách a na
Moravě. Za vojína. Za obracení mladíka. '/.a povolání do řádu. Za sirotky.

15. Neděle III. adv. Sv. Irenea, bisk. — Za ducha kajicnosti. Za šťastný
výsledek důležité záležitosti. '/,a Boží požehnání praci literární. Za'j' otce.

16. Sv. Adléty, vd.(999). ——Za manželku ve víře chladnou. Za bratra a jeho
rodinu. Zu i'íid Uršulinek ve vlastech našich. Za horlivé zpovědníky.

17. Sv. Lazara, bisk. — Za spolky sv. Vincence Paulanskeho. Za kněze a
jemu svěřené duše. Za dar sv. čistoty. Za vymýténi špatné četby.

18. Očekávání porodu bl. Panny Marie. --—-7.:1 křest. rodiče. Za nevinné dítky.
Za bratrstva růžencova. Za ctitele poutních míst Marianských. Za matku.

19. Sv. Nemasia, m. (250) — Za živou víru & úctu k' nejsv. Svatosti. 7,a
spolky ku zvelebení chrámů. Za katolické misie. Za obracení hříšníků.

20. Sv. Petra Klavera, mísion. (1654) —-Za zrušení otroctví V\zemíchpohanských.
Za k::tol. misionáře. '/,:1 duchovenstvo. Za dobrodince katolických misií.

21. Sv.Tomáše, apošt. P. „__ Za ducha apošt. řeholním kněžím. Za obracení
nevěrců. Za živou víru jistému knězi. Za dar setrvání v dobrém.

Odpustký 100 dni-“za každý dobrý skutek vykonaný na týtoíiinýslý.
i
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22. Neděle IV. adv. Sv. Servula, žebr. _vVI.stol. — Za lidi staré, Opuštěné.
Za dar pobožnosti a trpělivosti. Za dobrodince chudiny. Za vojína.

23. Sv. Viktorie, p. m. (253) Za manželku. Za rodinu jeptišek. Za čekatelku
klášterní. Za vychování křesťanské mládeže. Za kněze a jeho osadu.

24. SV. Adama a Evy, prarodičů. ——Za štědré dobrodince chudých. Za radostné
uvítání Spasitele světa. Za poznání lásky Boží k nám. Za kajicností.

25. Narození Páně. Za pokoj lidem dobré vůle. Za svědomité na
sledovaní Spasitele světa.Za Boží ochranu. Za nevinné dítky. Za sv. dětství.

26. Sv. Štěpánu, prvomuč. — Za dar smířlivosti.Za lásku bratrskou. Za
představeného řeholní společnosti. Za pokoření nepřátel. Za duše v očistci.

27. Sv. lana, evang. Páně. — Za lásku k Bohu. By poznali všickni lásku nejsv
Srdce Páně. Za churavou matku. Za správce duchovního. Za + otce.

28. Sv. mlád'átek. — Za opuštěné dítě a jeho matku. Na jistý úmysl. Za sv.
dětství. Za školní mládež. Za odvrácení pohoršení. Za obrácení Anglie.

29. i Neděle po narození Páně. Sv.Tomáše,bisk.m.(1170). Zaneohrožcné
, hájení práv církve sv. Za sv. Otce a jeho rádce. Za odvracení hříchů.

30.| Sv: Davida,_krále. — Za utlačování jisté náruživosti. Za dar lásky Boží.
Za uboh'ou vdovu. Zadar kajicnosti. Zaobracení hříšníků. Za kněžstvo.

Bl.! Sv. Sylvestra, pap. (335) — Na poděkování Bohu za všecka dobrodiní.
| Za všecky v tomto měsíci v Panu zesnulé údy katolických bratrstev.

L Odpustkytuku zk každýdoliry'skutek vykonanýna tyto úmysly. J

V okružním listu, () minulých vánocích vydaném, velikou klade váhu svatý
Otec na “to, aby kněží nyní více než jindy byli Opravdu »světlem světa.< Jestliže
jest který výkon kněze, při němž má dle sv. Jana Zlatoustce obzvláště »stkvěti se
ctnostmi, zbožnostiaučenostía tož jestir tak potřebí jistě při hlásánísv. evangelia.
'Podivuhodná moc kněze! Vezdy, kdykoli chce. může mluviti k Bohu, může hlásati Ježíše
Krista, a tímto živým slovem poučovati a k'dobrému povzbuzovati duše a naplniti
srdce lidu silou nebeskou! To stane se, když kněz ne sebe, ale jediné Ježíše Krista
hlásá, & to ukřižovaného a jeho učení, když slova jeho plynou ze srdce opravdu
kněžského, plného lásky k Bohu a bližnímu, když umí ke všem 'mluviti a se
přizpůsobiti podle apoštola Páně, který »učiněn jest vším všem. aby všecky získal

sv. evangelia: »Hlásejte světu Ježíše ukřižovaného, jenž jest moc a moudrost“ Boha;
rozptylujte temnosti a čirou nevědomost“ lidstva; ukažte lidu, jak potřebná, jak"
rozumná a vznešená jest víra, učte jej znáti a milovati Spasitele, ukažte tajemnou
krásu církve,"jeho sv. choti; ukažte neocenitelné poklady a spasitelné prostředky,
kteréž má svěřeny pro veškeré vrstvy pokolení lidskéh0.< O jak blahodárně tu
působí kazatel sv. evangelia, on jest prostředníkem nejsv. Srdce Páně! Prosme
tedy Pána za hodně a horlivé hlasatele jeho sv. evangelia!

, M 0 d l e m e e:
O Ježíši! Skrze neposkvrněné Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky

modlitby, práce a utrpení dnešního dne spolu se všemi úmysly, s kterými se ustavičně
na oltáři obětuješ. — Obzvláště je obětují za kněze, vyvolené hlásati slovo Boží, aby
je hlásali s mocí a líbezností Tvého učení a s pomocí milosti Tvé. Amen.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlast“naši česko-moravskou!

O přesladké Srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky 300 dní.
Pius IX. 1852)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv.. Cyrille a Methode, orodujte za nás!» WWW—_ _
Tiskem a nákladem'benediktinské knihtiskárny v Brně.


