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Let pětkrát pět u VěČno seto V zDařILéM Vszětu práCe:
tak pětkrát pět Bůh V noVě poVoL přetrVat!

HvězDa na. obzoru náM VzešLa. sVětLa. třpytIVého: sLáVa
na VýsosteCh! VšeChny zapějte zVuky!

Vstup dojel)bil-ilejmljího mm

„Školy Božského srdce Páně.“
Štědrá ruka Boží, na níž světy stojí,
Která uzdu třímá pestrému hvězd roji,
Q) níž opírá se vše, co žitím dýše:
Lásku novou sype s nadprostorné výše
A z své nezměřené věčna bytu tůně

Byt náš podeňčí zas novou kapkou množí.
(btevírá v nového nám roku lůně
Želanou pláň širou, v jejíž ňádro vloží
Símě práce naše ruce přičinlivé:
li'lasy vzrostou ke žni oné spravedlivé,
Evangelium již Pravdy Věčné vésti,
Hospodin kdy zrno od plev mocnou pěstí
(Dddělí & dvojí cenou obé splatí. —

Símě práce bohulibé, nebedárné!
Roků čtyřmecítma v klasy uzrávati
Dáno tobě v záři lásky _Boží žárné:
Celou vlastí rozletlo se's okřídleno,
Ejhle! žeň tvá — slavné Ježíšovo jméno!
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Padlo's v půdu dobrou lidu pokorného,
Anděl nad oscním strážné rozstřel dlaně;
Nezarostlo's setbou nepřítele zlého, —
E jhle! žeň tvá — hojná úcta Srdce Páně!

Sela tebe ruka lidská, ruka slabá,
Leckdy umdlévajíc klesala v klín chabá,
Ale líto duši bylo prsti žírné,
vidouc neosety lány nedozírné,
I zas k síle nové vzpružila se čile. —

Símě práce drahocenné, vzrůstej dále
V novém roce z nové rozséváno píle;
Oplozuj vše srdce lidu neustále,
Úrodíš se hojně V lásky jeho vláze! —

Dopřej, Bože dobrý, V započaté dráze
víc a více síly k cíli vytknutému!
A jak časy měříš trudu pozemskému,
Cestu též mu vystel láskou svou a přízní,
Aby zdarem věnčen, přec však neukojen,
Tebe stále hledal, pravdy trýzněn žízní!
Okřcp ducha, jenž lká s těla mdlobou spojen,
Útuž vůle vazy, v Tvé ať jho se sklání!

Pohled' na lid svůj v Tvé službě tisícletý,
Apoštolů svých jak svatý odkaz chrání
Tiše, oddaně, přes zloby příboj kletý!
Očisť drahokam ten, v leSku svém ať blyskne,_
U 'Tvém žezlu se sluncem o závod tryskne. 

Roků čtyřmecítma hojil's Slabost naši,
?svěcoval's ducha, v temnotách kdy tápal, '
Čekáme, hle, v srdci tucha sladká raší,
Neuhasíš, Bože, sluhů svojich zápal,
1 let nových zdarem zjasníš jejich .skráně, \
Co vlasť českou drahou kypří svatou snahou
1- Tvou slávu štípí v úctě k Srdci Páně!

P. Š. Smicky'.



Pozdrav novoroční.
, . o pětadvacáté již nastupuje »Skolac roční svou pouť po vlastech našich
, & rodinách křesťanských, a proto slaví roku letošního se všemi těmi

_;fjŠ, tisíci čtenářů svých »stříbrnou svadbu.: Jest to pro »Skoluc zajisté
" “" velice radostné, že s pomocí Boží tak dlouhý čas se udržela, a proto

doufá v další pomoc s hůry, že nových 25 let se dožije a že, dáli Bůh, i »zlatou
svadbuc slaviti bude. Bylot úkolem »Skolyx po všecka ta léta, býti duchovním
vůdcem v rodinách katolických, vůdcem ku zbožnosti. zejména k úctě nejsv. Srdce
Ježíšova, tohoto nevyvážitelného zdroje vší lásky a milosti, vůdcem ku poznání
nejdůležitějších pravd náboženských, které rozum náš osvěcují, vůli naši k dobrému
posilují, které člověka povznášeji k obdivu nad vznešenosti a dokonalostí Boží se
strany jedné a k důvěře v pomoc a milosrdenství Boží se strany druhé; obé pak
toto vede člověka křesťana k nejkrásnější ctnosti, k lásce Boží, skrze niž si nej
jistěji lásku, odpuštění a milost Boží získati můžeme.

Aby pak se nikomu nezdálo, že člověk při strastech a bojích vezdejších
může to k takému stupni přivésti, ukazovala »Skolac na vznešené příklady svatých
a světic Božích, přinášejíc jejich životOpisy. Žilit svatí také jednou na zemi
v těchže okolnostech jako my, ba vedlo se jim v mnohém ohledu ještě hůře,
krutěji museli trpěti, hrdinněji bojovati, a hle, přece dosáhli palmy vítězství ! O jak
velebí nyni prozřetelnost Boží, že dala jim trpěti zde za víru, za ctnost, za pravdu
a právo, neboť. tím si zasloužili té neskonale radosti a štěstí věčného. jež u Boha
nyní užívají. Životopisy svatých jsou. nám bojujícím & trpícím na zemi jednak
útěchou a úlevou, jednak naději na zaslouženou odměnu za skutky dobré.

Že i za dob našich hrdinnosť křesťanskou, která vše nasazuje za nejdražší
skvosty, víru a spásu duše, že i posud hrdinnosťvtuto nalézti lze, dokázala »Školaa
články svými, líčícími činnost misií katolických mezi pohany. Když čtenářové
»Skolyc články tyto četli, zajisté musili zvolati: »Ejhle, jak mocná jest víra naše:
činí ze slabých reky, učí opovrhovati vším pomíjejícím a držeti se statků stálých,
učí bojovati pravdou, uči trpěti bez reptání, učí vše Bohu obětovati, učí tělo sice
v obět' dáti, ale duši zachovatilc V moci této viry naší jeví se také nepopiratelně
původ její božský a božská její pravost.

A že Srdce Páně všem posud otevřeno jest, kdož s opravdovou zbožnosti
a dětinnou důvěrou k němu se utíkají, že ze Srdce tohoto čerpati lze jak útěchu

tak pomoc v_potřebách tělesných i duševních, dokazovala »Školac v každém sešitě
svědectvím vyslyšených, kteří za milodary nejsv. Srdci srdečné díky vzdávali.

Nuže, putovala "»Školac po 24 léta nadarmo po rodinách křesťanských?
Odpověď nenáleží nám dáti, nechť odpoví všichni ti, kteří s dychtivosti na každý
sešit čekali, jej četli a také dle naučení jeho se řídili. »Školac doufá, že odpověď
vypadne jen k její c_ti! .

Proto přeje dnes o slavném dni novoročním »Skolac všem ctěným čtenářům
s_výmhojného požehnání od milého Pána Boha po celý dlouhý rok. Kéž Hospodin
shlédne v lásce své na lid náš a naši vlasť; kéž utvrdí dobré v dobrém, obrátí
hřišníky na cestu pravou, potěšuje zarmoucené; kéž otevře štědrou ruku svou a

, ,
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udělí potřebných darů k životu pozemskému; kéž sílí církev v boji s mocnostmi
zlými, a jednotlivce každého přivede ku smrti šťastné, aby _jedenkaždý smířen jsa
s Bohem uzavřel pozemský život svůj tak, aby žil dále u Boha život věčný! A jak
to bude možné? Kdy nadíti se můžeme také pomocí a milosti od Boha? Když
užijeme dobře. dle vůle Boží, krátkého života pozemského. O jak mnoho jest těch,
kteří nerozuměji svému vlastnímu blahu, promrhávají drahý čas života svého, a
nežli se nadějí, přichází konec, a oni odcházejí před trůn Soudce věčného s rukama
prázdnýma. Zde na světě není naše pravá vlast, jelikož nám nelze zde stále býti.
Člověk jest jen poutníkem na zemi — kéž by vždy také toho si vědom byll' Jdi
k dravé řece, postav se na břeh a pozoruj běh vody. Vlna za vlnou se hrne, &
chcešli jednu okem sledovati, zatím deset jiných již se před tebou mihne. To jest
obraz našeho života. Léta ubíhají jako den, a dni zase jak okamžiky. Kdykoli
bijí hodiny na věži, vždy zdá se, jakoby zvuk zvonu k nám volal: »Opět jedna
hodina uplynula a nikdy se již nevrátí; opět máš blíže ke smrti.: Hodina “jest
krátká sice, avšak možno ji dáti cenu věčnOsti, jestli se ji' dobře užije.

Staří vypodobovali si smrt s přesýpacími hodinami ve vyzáblé ruce. .Hle,
pravil starostlivý otec k mladému synu, »viz, dolní nádobka jest ještě prázdná,
avšak ustavičně padá do ní zrnko po zrnkú.: Každé toto zrnko mácenu zlata,
nebot plno může býti šlechetných myšlenek a skutků. Neříkej nikdy: »Nádobka
není ještě plná, mám času dosti, mohu si pohověti, až zítra začnu pracovati a se
starati.: Jen nynější hodina jest tvoje, budoucí nikoli. _Spoléhášli se na zitra a
pozejtří, o tu se lehce přepočítáš! Nežli se naděješ, je sklínka plná, a smrt překazí
tobě všecky další záměry. Pohleď na liného rolníka. Nebe jest jasné, slunko hřeje.
jest krásně jarní jitro. Hlas v nitru jeho volá: »Dnes jdi sítlc ale lenost mu brání;
až zítra, bude také pěkně. Zítra však prší, prší po několik týdnův. a špatná sklizeň
jest trestem za lenosť rolníkovu. Tak bláhovým jest každý, kdož příhodný čas maří
daremnými radovánkami, kdož zanedbává povinnosti stavu svého, kdož jen do
starostí pozemských se ponořuje, 0 duši svou péče nemá, kdož čas ucházeli
nechává bez dobrých skutkův a zásluh. Čas života jest drahým, vzácným darem
od Boha, jest hřivnou, již Pán nám svěřil, abychom jí užívali tak, aby nesla úroky,
nebot? ze života bude nám jednou klásti účet Bohu Soudci.

Příležitosti věru jest dosti, aby každý užil drahého času dobře. Konej vše
z lásky k Bohu a dle jeho vůle, láska k bližnímu nebudiž tobě jen mrtvou písmenou,..
nýbrž jeviž se skutky. starost o rodinu tvou v ohledu hmotném i duchovním ležiž

tobě na srdci, podporuj vše dobré u jiných, sloužiž'Bohu, jak se na katolíka sluší,
bud' vždy mužem celým, milovníkem pravdy a práva, při tom neztrácej nikdy"
z očí cíl života — spásu duše, a pak jsi užil času svého dobře; až dojde řada
na tebe a Bůh zavolá, můžeš s klidným svědomím zvolati: »Nežil jsem nadarmo!
Od Tebe, Bože, očekávám odplatu za práci věrnou.<

[ »Školac přičini se a bude, seč jest, pomáhati, aby čtenáři života užívali
ku cti Boží a k časnému i věčnému svému blahu; přičini se, aby i ročník tento
jubilejní mohl čestně se řaditi ku svým starším bratřím. Protož: S Bohem
v nový rok! Boh.Hendl.

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

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

Rozjímání.
Tichá mysl Srdce Ježíšova.

1. Tichá mysl v Srdci, 2. v řeči, 3. v chování.

1. Ježíš 'tichý Srdcem. Onsám
nám to povídá: »Učte se ode mne;
neboť jsem tichý srdcem.c (Mat.11.)
Srdce vlastné jest to, v němž ctnosť tato
panovati a odkud dále se rozšiřovati má.
Avšak právě v srdci vydána jest útokům
náruživostí nejprudších, kteréžto hrozně
bouře proti ní pozdvihují. Nespravedlnosti ,

l

a odpory od druhých lidí, trampoty a
soužení života. protivenství & strasti g
všeho druhu bojují v srdci našem proti
ctnosti liché mysli. Ale v Srdci Ježíšově
všeliká hnutí & žádostivosti byly úplně 
podrobeny rozumu. Jakou vnitřní zlost“
a svatou rozborlenOSť byla by měla podle :
zdání našeho vzbuditi v něm zatvrzelost' :

a zarputilost' hříšníků, nenávist“ a po
tupy nepřátelů jeho, a podle pokrytectví
fariseův, a přece vždy zůstal tiché mysli
božský Vykupitel : »Učte se ode mne, nebot“
jsem tichý.: Když pak i někdy s horli
vostí povstává proti neřesti, přece jen
dobrý a shovívavý jest ke hříšníkům.
»Nevíte ještě, jaký duch ovládati má ve
vás,<< dí apoštolům svým, kteří nutili ho,
aby použil moci své, a dal ohni sestoupiti

“s nebe na ty, kteří nechtěli učení jeho
přijati. Jak vyhlíží to se mnou, ó můj
Bože, vzhledem ke ctnosti této? Jak

' zřídka kdy smýšlím laskavě o bližním,
a naproti. tomu jak často přechovávám
nechuť k němu, pohrdání a necitlivost,
netrpělivost & tvrdost atd., tak že srdce
mé s tichým Srdcem Vykupitelovým v od
poru se nachází. Ježíš, jenž Bůh jest a
neskončeně svatý a dokonalý, chová
tichou mysl i k největším hříšníkům, a
ja pln jsa bid a hříchy pokryt, nejsem

l

l

l

l
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shovívavý netoliko ke hříšníkům, ale ani
ke přátelům Božím, k jeho služebníkům
a synům.

2. Ježíš byl lahodný vřečech
svých. Jemnoduchost' srdce ukazuje se
zvláště a docela přirozeně v řeči: »7. hoj
nosti srdce ústa mluví.: (Mat.12.)
»Láska neupřímná,a dí svatýŘehoř,
»rozhorluje se proti hříšniku.
pravá láska naproti tomu má
s ním utrpnosť.c S jakou dobrotou
a s jaktichou myslí mluvíval božský
Mistr ke svým nevzdělaným a nevědomým
apoštolům! Nedočitáme se, že by byl
Petrovi vytýkal provinění jeho. Jidáš zra—
zuje ho, a on nazývá ho_»přítelemc a
dopouští, aby ho políbil. Nedbaje na
rouhání protivníků mluví s dřeva kříže
jen slova slitování a jemnoduchosti:
»Otče, odpusť jim; nebot“ nevědí,
co činí.. Zlořečilijemu, a on žehnal,
mučili jej, aon nehrozil pomstou, ačkoli
všemohoucí jest: »Kterýžto když
mu zlořečili, nezlořečil zase,
když trpěl, nehroziln- (1. Petr 2.)
Neotevřel ani úst svých, aby si naříkal:
»Jako beránek před tím, kterýž
ho střiže, oněmi, a neotevře úst
svých.: (Is. 53.) Vším právem mohl
tedy božský Vykupitel za vzor tiché
mysli se vydávati a říkatí: »Učte se
ode mne; neboť jsem i.iChýJ A
přece jak málo následuje se příkladu“
jeho! Domýšlíme se, že si zadáme tím,
'neoplatímeli urážky 'urážkami a pohrdání
pohrdáním. Kdož umí za takových při
ležitostí se přemoci a mlčeti? Kdož snese
to, aby na slova ostrá odpověděl s myslí
tichou? Kdož modlí se za ty, kteří ho
urazili a jemu protivenství činí? 0 jak
ostrá bývaji slova naše, jak tvrdáaprchlá!



Jak daleko vzdáleni jsme od tichosti bož
ského Vykupitele svého! _

3. Ježíš byl pln tiché mysli
v chování se k bližnímu. Na to
ukazují sladká jména, jimiž volil nazývánu
býti: jako Beránek Boží; přítelpubli
kánův a hříšníků (Mat. II.), a nazývaje
se »králem,a ihned připojuje, že tichý
jest: »Aj,král tvůj béře se k tobě
tichýx (Mat. 21.) Ježíš byl tichý již za
dětství svého; neboť sv. Diviš dává nám
zprávu, že dítky, mluvíce o Ježíši, říkaly:
»Pojd'me k-lahodnostic (ad suavitatem).
On byl jemnocitným i ke hříšníkům za
svého veřejného života; neboť psáno jest
o něm: »Třtiny nalomeně nedo
lomí a knotu kouřícího neuhasí.<
(Mat. 12.) Ano, pokojným byl i ke svým
popravcům a nejlítějším nepřátelům;
vždyť i za ně krev a život obětoval. A
jak podivuhodná jest jemnoduchost' jeho
vnejsv. Svátosti i.k těm, kteří jej právě

ve Svátosti té urážejí a jemu se rouhají !
— Zpytuj se, jak se chováš ku rozličným
osobám, s nimiž ti činiti jest. Nebylo by
to hanebné, kdyby otrok a opovážlivý
hříšník zhurta a zlobivě choval se ku

bratřím svým, jichž Ježíš miluje a za něž
umřel? Nezapomínej na slova Spasite
lova: »Blahoslaveni tiší: nebot
zemí vládnouti budoua (Mat.5.)»O
jaké zemi mluví tu,c táže se sv. Augustin,
»zdali ne o oné, již prorok nazývá ,zemí
živých*?< Nezapomínej dále, že naloží
s tebou Bůh tak, jak ty nakládáš se
svým bližním. Jsili tedy vlídným ke svým
bratřím, také takovým bude k tobě jednou
Ježíš. O jak utěšitelné to pomyšlení!
Nauč se tedy o každém dobře smýšleti,
ke každému laskavě a vlídně mluviti, a
ke všem laskavě a vlídně se chovati.

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha, IV., hlava s.)

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(Část: dalsi.)

Služba. VIII.
Obětovatel.

„Synu, daruj mi srdce svél“
(Přísl. 23. 26.)

„Chceli někdo za mnou přijiti,
zapřiž sebe sám, vezmi kříž svůj a
následuj mnel“ (Mat. 16. 24)

„Kteí'íž jsou Kristovi, ti své tělo
ukřižovali se všemi jeho vášněmi
a. žádostmi“ (Galat. 6. 24)

Příprava.

_ WW 'lý ctiteli božského Srdce Páně,
39 Q amaje konati tuto službu obětuj% 0 se každého dne hned na úsvitě

_ velkomyslně Pánu Bohu za 0 b ět“ a slib
ochotně, že chceš po celý nastávající den
ve všem svém počínání dle jeho nejsv.
zalíbení se říditi, a to na úmysl, abys
umírnil aspoň 2 části spravedlivý hněv
jeho naproti hříšníkům. Toto uplné ode

vzdání či obětování sebe sama připoj
k oné nejsv. oběti, již Kristus Pán na
kříži vykonal a podnes každodenně na
oltářích našich obnovuje.

Při návštěvě velebné Svátosti oltářní
a při mši svaté obětuj nebeskému Otci
skrze ruce kůru andělského, jenž se zove .
»Nebeské síly,< nejsv. Srdce Syna
jeho, abys tím jistěji získal milosrdenství
Božího ubohým hříšníkům.

Tohoto ducha obětovného jakož i
touhu smířiti ubohé hříšníky se spra
vedlností Boží obnovuj v srdci svém
každého pátku, denně pak uctívej božské
Srdce Ježíšovo obětováním sebe sama.

Dále se snaž co nejhorlivěji cvičiti
se v křesťanském sebezapírání;
proto netoliko potlačuj všeliké nezřízené



choutky svého srdce, ale odpírej smyslům
svýminěkterý dovolený požitek.

Hlavní zásadou v konání této služby
budiž ti pravda, že pravá láska k Bohu
lehkými učiní i nejtěžší a nejboléstnější
oběh.

Nyní představ si hodně živě, kterak
na kříži všecek zraněn a zkrvácen pní
Ježíš Kristus, a co zatím přestává již
bíti Srdce jeho, volá k nebesům: »Do
konáno jestla Pros jej, aby ti dál po
znati a pochopiti, co to vlastně znamená
»obětovánu býtic a jak vznešené jest
takové dobrovolné obětování se Bohu.

Pros pak také o milOst', abys tuto obět'
sám u sebe mohl uskutečniti, a zvolej
následovně:

»O nejlaskavější Ježíši, jenž jsi se
z nesmírné lásky ve Svátosti oltářní stal
obětí naší a z tohoto svatostánku duše

"[“izasvěcené sladkými pouty lásky k sobě
táhneš, abys v nich obětí svou pokra
čoval, ó přitáhni i toto mé vzdorné srdce
k sobě, učin je cele svým majetkem a
přived' je konečně k poznání, že Tobě
sloužiti jest panovati, aby již jednou
všelikým marným radostem tohoto Světa
výhost' dalo a 'l'vé službě se zcela za
světilo, jsouce tak zápalnou obětí, již by
oheň lásky strávil ke cti a chvále Otce
nebeského a ku spáse ubohých hříšníků!

Ty pak, 6 Maria, kteráž jsi byla
obětí po Kristu Ježíši nejdokonalejší a
Otci nebeskému nejmilejší, ó dej, at“
poznám a pochopím, jak velikou jest to
ctí nasledovati Tebe v tomto. neobme

zeném obětování se Bohu; abych si na
zemi již ničeho jiného nežádal, ničeho
nepřál, po ničem jiném netoužil, než
Tobě a božskému Synu Tvému se vždy
líbiti a bloudící bratry své na pravou
cestu života přiváděti!

O božské Srdce Páně, rač mně dáti,
abych Tě mohl víc a více milovati!

Vzorem a patronem u konání této
služby budiž ti svatý Alois, kterýž

horoucí láskou svou k nejsv. Srdci Je
žíšovu stal se tak milou a líbeznou obětí

zápalnou ke cti a chvále velebnosti božské.
Jej tedy vzývej o pomoc, abys tuto službu
»Obétovatelec náležitě provésti mohl, a
modlí se k jeho poctě Otčenáš, Zdrávas,
Sláva Otci.

Rozjímání.

Obětovatel & zároveň oběť.

]. Otázka první. Jakájest úloha
w-Obětovatelec nejsv. Srdce Ježíšova?

Úloha ta naznačena již výše slovy:
že má »Obětovatelc sama sebe přinášéti
Bohu v oběť; že se má tedy cvičití
v křest. sebezapírání a tudíž především
toho dbáti, aby odporoval nezřízeným
chtíčům svého srdce & smyslům svým
aby někdy i dovolený požitek odepřel.

Tato osmá služba obnáší tedy patrně
mnohem více nežli služba předešlá. —
»Služébníkc nejsv. Srdce snaží se totiž
přikázaní a rozkazů Pána svého bedlivě
a věrně plniti, hledě se všeho smrtelného
i všedního hříchu uchrániti, všeliké pří
ležitosti ke hříchu se vystříhati, vůbec
všecko podstoupiti, čeho k uvarování
hříchu podstoupiti třeba. Kdo však sebe
sama chce nejsv. Srdci v obět' podati,
ten na tom nepřestává, on se nejen
staví nezřízeným choutkám na odpor,
aby nehřešil, ale on se snaží je i zkrotiti,
ano z kořene vyhubiti a vymýtiti; on
se netoliko brání proti útokům těla světa
& ďábla, když jej ponoukají ke hříchu,
ale on žene sám útokem na nepřátely
tyto itenkráte, když jej nepokoušejí; on
se nespokojí jen tím, odpírati sobě ne
dovolené, ale on si odpírá dobrovolně
i mnohý dovolený požitek. On nese tedy
netoliko kříž, jejž mu ukládá povinnost“
nésti, aby Pána Boha neurazil, ale on
béře i dobrovolně mnohý jiný kříž a
mnohá sebezapření na sebe jen proto,
aby se Pánu a Mistru svému podobal.

»Služebníka musí sice i u vykoná—

1:3!



Ř,
“\„l

vání rozkazů svého Pána také mnohé

oběti podstoupiti, bai mnohé sebezapření;
ale co se tu na křestanu požaduje, jest
vše přísná, svatá a nezbytná povinnost,
aopomenutí toho jest tedy pokaždé bud'
těžkým, buď všedním hříchem! Můžeme
tedy říci, že úloha »Služebníkova,c jak
jsme ji z minulého rozjímání seznali,
jest vlastně úlohou & povinností všech
křesťanů bez výminky; neboť všem

zapři sebe sám, vezmi každodenní kříž
svůj na sebe &následuj mne.c — »Slu
žebníkc obmezuje se tedy pouze na to,
co povinné a potřebné jest, aby duši
svou pro nebe spasil; »Obětovatelc pak
hledí si v nebi uložiti ještě poklad, a
proto činí více, než pouhá povinnost
káže; on koná i takové sebezapírání &
odříkání se, jež by bez hříchu mohl po
minouti a k němuž se jen z pouhé a
čisté lásky ke Kristu Pánu odhodlává.
Co tedy v této osmé službě za úlohu se
klade ctiteli božského Srdce. není po
vinnosti pro všechny křesťany (toho
si, milý čtenáři, dobře povšimni, abys
se vystříhal všeliké úzkostlivosti), nýbrž
jsou to cvičení, jsou to skutky, k nimž
pobádá ctitele pouhá láska k nejsv. Srdci
a žádost co nejvíce jemu se připodobniti.
Následovně kdo nezachovává přikázaní
božského Srdce a jemu neslouží, hřeší!
Kdo však nekoná oběti, jak se v této
službě vypisují, nemá z toho hříchu
žádného, vyjma toho, kdo se zavázal
k některým obětím svatým slibem, jako
na př. řeholní osoby.

2. Otazka druhá. Jak si má tedy
počínati ten a takový, kdo se odhodlá
konati tuto dokonalejší službu a chce
sebe sama z čisté lásky nejsvětějšímu
Srdci obětovati?

Chtě sebe božskému Srdci zcela a

bezvýminečně obětovati, hleď následujících
čtvero řečí splniti:

Předně: Snaž se opravdově.
(

;abys nezřízené své choutky
zkrotil a vyhubil. —-Sv. František
Saleský praví (Filotheá [. kn. 24. kap.)z
Jsou lidé na světě, kteří od přirození
jsou nakloněni k lehkomyslnosti. jiní zase
ke vzdorování, zase jiní k svéhlavosti;
ti zase cítí v sobě náchylnost ke hněvu
a zlosti; jiní pak k lásce atd.
jiné podobné přirozené náklonnosti nejsou
vlastně žádnými hříchy, ani těžkými, ani
všedními; nazývají se ale náklonnostmi
n e z ř i z e n ý m i, poněvadž obyčejně
vznikají v člověku dříve, než rozum
uvažuje & vůle rozhoduje.
náklonnostem odpírá tou měrou, že se
jimi nedá strhnouti do hříchu, na př.
ke skutečnému hněvu, ten činí povinnosti
křesťanské zado-t'. _—Kdo ale božskému
Srdci Páně zcela chce náleželi a v lásce

se jemu podobati, ten se snaží náklon
nostem těm nejen odpírati ale též jakožto
kořeny hříchů je zmírnit, seslabit, aneb
se jich (se zvláštním přispěním milosti
Boží) dočista Zbavíti. _

Tážešli se dále, kterak a jakým
způsobem bys lo měl učiniti, tu podává
'ti již svrchu úvod k této službě vhodný
k tomu prostředek slovy: »Obětovatel
dbej uslavičnětoho. aby jednal oproti
nezřízeným choutkám svého srdce.: —
Co zatím »Služebník božského Srdcec —

na př. ohledně pokory přestává “na
tom, by se proti ctnosti té neprohřešil
ješitnými myšlenkami. vychloubavými
řečmi, ctižádostí a p. — snaží se »Oběto
vatel: sama sebe před lidmi ponižovati,
i věcí opovržených se neštítě, snaží se

, své přednosti před světem ukrývati, a jen
; tenkráte je vyjeviti, když toho čest Boží

nebolspása duší vyžaduje. — Co zatim
»Služebník hož. Srdce- přirozenou
svou náklonnostk veselosti jen potud
mírní, pokud by se nezvrhla v neváza
nost, nezbednost a- hřích, snaží se
»Obětovatel Srdce Ježíšova náklonnost
tu mírnili a krotiti vážnými myšlenkami

rFyto & .
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na vlastní hříchy & spravedlnost Boží,
!

upomínkou na smrt a soud. na pokání Í
a t. p. — Co zatím »Služebníka na tom
přestává, aby své přirozené náklonnosti
k netrpělivosti nedal propuknouti
ve zjevný hněv, snaží se »Ohětovatel,<<
aby tuto náklonnost? v sobě mírností.
tichostí a laskavostí

zcela ze srdce vykořenil.
napravoval aneb ,

' Í že člověk zcela dobrovolně béře na se
Za d ru hé : Kdo se božskému Srdci

obětuje, má se snažili, aby i do vole
ných požitků a rozkoší se od
říkal. — Požitky tyto týkají se buďto
těla a jeho smyslů. nebo ducha a jeho
sil. V prvním ohledu může se tedy
»Obětovatelc zdržeti na př. pohledu na
rozkošnou krajinu. četby nějaké zajímavé
knihy, naslouchání líbezné'hudwě, nějaké
zábavní rozmluvy s přz'ítely. požívání
chutnějších, úpravnějších pokrmů a na- '
pojů atd. Ještě vhodnějších příležitostí
naskytuje se »Obětovatelic k sebezapírání
ohledně ducha. Tu může na př. z lásky
k božskému Srdci svou obrazotvornost?

a pamět“ odvratiti od milých mu a pří
jemných vzpomínek a představ a obratiti
je na věci vážné, jako jsou utrpení Pane
a jiná svatá tajemství; anebo může u
věcech lhostejných své mínění podrobili
nahledům jiných a jim ustoupiti na místě, ;
aby vzdorovitě a neústupné na svém
stál; konečně může v dovolených věcech

i vůli svou podrobiti vůli jiných lidí,
jimžto ani poslušností není zavazan. aby
tak ve všem se božskému Srdci .Iežlíšovu

podobal. Jak vidíš, milý křesťané, jest
zde rozsáhlé pole, na němžto svou oběta
vost' k božskému Srdci můžeš cvičiti &
osvědčovati.

Nepraví se tu, že máš to vše a
při každé příležitosti konati; vždyt? po

lnejvyšší a nejdokonalejší obět',

třebuje dle vůle Boží i tělo i duch “časem
svého zotavení; užívej ho v pravém čase,
v pravé míře a v dobrém úmyslu a pak

posvětíš i ten odpočinek ve skutek bohu
míiý. Chtěl jsem ti tuto jen dati jakýsi

skutků

pokyn a návod, a naznačit ti tu a onu
příležitost, kde bys ——jak tě laska tva
k božskému Srdci pobáda — tu neb
onu obět' podstoupiti a lak se jemu při
podobniti mohl.

Za třetí: 'Obětovatel božského
Srdce ma býti pilen v křesťanském
sebezapíraní. A to pozůstávav tom,

těžké. nepříjemné a odporné věci. aby
se Podobalnevinně trpícímu Srdci
.ležíšovu. Takovým sebezapíraním ci
mrtvením jest. na př. dobrovolná újma
v jídle. v pití, u spaní. prace těžší a
namáhavější..nebo práce obyčejná s větší
pílí konaná, zkratka všeliké tělesné skutky
kajicnosti, které s nějakým nepohodlím
nebo bolestí těla spojeny jsou. Ovšem při
tom vždy dlužno přísně šetřiti napome
nutí sv. Františka Saleského: »Tělesných

kajících nikdo nepodnikej bez
výslovné rady svého duchovního vůdce !c
— A pokorné podrobení se moudré radě
zpovědníkově lepší bude před Bohem
obětí. než tvé mrtvení těla, podle slnv
Páně: »Milejší Bohu poslušnost, než
Oběť *

Co v těchto třech odstavcích až

dosud řečeno bylo. mohou konati osoby
každého stavu a každého věku. Avšak

která
všechno v sobě uzavírá a proto člověka
Ježíši Kristu nejpodobnějším činí, jest
ona oběť, již přináší Bohu stav řeholní .
trojím slibem svým: chudoby, posluš
nosti a čistoty. Osoby řeholní jsou tudíž
již stavem svým pravou obětí božského
Srdce a zachovávajíli věrně a svědomitě
své sliby a pravidla řehole, mohou býti
dokonalou obětí zapalní božského Srdce
Páně. Protož blaze, třikrate blaze těm,
jež Bůh k takovémuto obětování sebe
povolal a vyvolil!

Za čtvrtě ; Důvody, proč se »Obě
tovatelc božskému Srdci v oběť podává.
a úmysl, sjakým to činí, již svrchu

0
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bylo uvedeno. Obětovatel se totiž snaží:
1. láskou svou připodobniti se božskému
Srdci a tak ještě více se mu zalíbiti,
poněvadž Ježíš Kristus v neskonale lásce
své se za nás v oběť dal, a za 2. snaží

se obétovatel ve spojení s nejsvětějším
Srdcem .ležíšovým a dle příkladu jeho
usmířiti Boha Otce i hříšníky a jim svými
obětmi milosrdenství Boží nakloniti.

(Příště dále.)

Na rozchodnou.

ako kalich zvonku blankytného rosou skloněn
perlu jednu blýskající na. vřes stí-ímá.:
v minulosti tak tiše skanul ?. ruky Boží zroněn
starý rok a nad ním propast' bezehlusá
rozstřelu své křídlo. Marně za ním zraky pílí,
marně ruka poloprázdná po něm sahá.
Zůstavil nás v půli cesty k žádoucímu cíli,
osušil líc jednu, druhá slzou vlahá.

Však ač blahem nedolil nám číši našich přání
ani ňádra nerozzvučel v hymnus plesný,
zlato snův ač zaměnil nám v suché listí v dlani,
svědkem ač byl bezúčastným mládí vesny,
vesny bolem zachmuřené, jež až v srdce zábla;
svědkem léta slibného a. hojných plodů,
jež však místo ruky naši ničivá bouř shrábla;
svědkem podzimu, jenž ku věčnosti brodu
listím ustlal padajícím cestu svoji šerou;
svědkem zimy, jež kmen suchý ve hrob sklála;
neklnem' mu: spravedlivou měřil nám všem

měrou,
dával jen, co milosti Boží v klín mu svála.

Zapad' už 3. rozčeřená stopa po něm zbyla.,
po níž jiskry upomínek sem tam vzletnou,
než i ty 'vše brázdy záře svatá zacelila,
záře naděje, vše měníc ve pláň květnou.

A tak s dechem utajenýrn pohlížíme v dáli.
Prázdno dosud. Na obzoru mlhy stojí,
ale v mlhy oko naše kreslí ideály,
budoucí své štěstí z chumlí mlhy strojí.

Nejsvětější

\' lavný Riman Plinius píše ve spisech

&? svých též o balsamu, a vypravuje inásledující: »Zprva dařil se balsám
jen v zemi židovské, a to v obojím ?
kralovstvi, jak judském, tak israelském.
Když však Římané Palestinu si pod
manili a jí panovali, pěstována jest bylina

Přejdou mlhy, přejde rok nic lepší, než byl starý;
věčně stejným tokem věky v moře plynou;
Bůh vždy stejně spravedlivý, stejně štědrý dary,
radosť — hoře z jeho dlaně k zemi linou.

Ale duše nezkojena touží vždy přec výše.
Čím “jí štěstí, jež nám věky ve klín hází?
Čím jí žal &smutek, jež nám v čela vrásky píše?
K hvězdám zalétá, tam v prostor beze hrází,
hledá., hledá., kam as sklonit uštvané své skráně,
hledá, več se zachytit, co pevno stojí,
aby v bouři pochyb svých se nezmítalo maně,
hledá věčný úkoj ve své žízně znoji.

Blahoslaven rok, jenž mocné svojí na peruti
o krok blíže povznesl ji, touhou mroucí;
blahoslaven rok, jenž každé její zbožné hnutí
sílil v řeku kypící, v proud nechabnoucí,
který v oblak bije ctností svou a nebo ztéká,
který život tento rxnutný pohlcuje,
rubáš těla křehký a duše nevadnoucí svléká,
v Bohu jí stan nesmrtelný posvěcuje!
Blahoslaven rck. jenž časné hradby blaha bol-í,
aby na ssutináeh stavěl město věčné,
jenž květ žití zavlažuje slzou dštící v hoří,
ovoce by vydal slasti nekonečné!

N'uže, s hrudí nebojácnou pohlížejme v dáli!
Nechat: kolkol neprůhledné mlhy stojí,
v Bohu kotví skálopevně naše ideály!
Plyňte věky! — proud váš nás jen s nebem spojí.

P. S. Senwkgí.

jméno J ežíš.

[ balsámova na mnohých navrších na způsob
vinic; nyní sází ji jen stát, a véru nebylo

i jí nikdy více, jako za našich časů. Židé
však ze zlosti začali proti balsámu zuřiti,
jej ničiti, tak jako kdysi sami ničili
svobodu svou; Římané však hájili byliny
té, jí se zastávali. Šťáva prevzacná prýští

'
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se z byliny,
výborném

Tento balsam můžeme pokládati
obrazem nejsvětějšího, nejlaskavějšího
Spasitele svého, Pána Ježíše. V Betlémě,
jakoby v zahrádečce balsámové, narodilo
se Dět'átko, osmého dne jest obřezáno
a jméno jeho Ježíš nazváno, kterýmž
nazváno bylo od anděla, prve než se
v životě počalo. Dítě toto dáno jest ze
začátku jen zemi židovské, zdržovalo se
v obou. bývalých říších, jak judské, tak
israelské; Římané se ho však potom

zmocnili, a od té chvíle po všem okrsku
známo jest a rozšířeno. Zuřili proti němu
Židé, ale zastali se ho Římané, bojovali
pl'Oň až do krve křesťané. Jméno Ježíš
zvítězilo!

() věru, nemáme světějsího, nemáme
mocnějšího jména nade jméno Ježíš.
Všecka neskonalá láska Boha trojjediného
překrásně září nám ze jména toho;
všecko, co trojjediný Bůh pro vykoupení
padlého člověčenstva vykonati ráčil, hlásá
nám jméno Ježíš. Dojemně praví svatý
Pavel v listě k Fílipenským: »Kterýž '—
Ježíš — sebe samého zmařil, přijav
způsobu služebníka, k podobenství lidí
učiněn, a ve způsobé nalezen jako člověk.
Ponížilť sebe samého, učiněn jsa po
slušným až k smrti, a to k smrti kříže.
Protož i Bůh povýšil ho, a dal jemu
jméno, které jest nade všeliká jméno,
aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo,
nebeských, zemských i pekelných, a každý
jazyk (aby) vyznával, že Pán Ježíš Kristus
jest ve slávě Boha Otce» (Filip. 2,
7.—11.)

Z toho následuje, co praví sv. Petr:
»Neníť v žádném jiném spasení; aniž
jest zajisté jiné jméno pod nebem dáno
lidem, skrze něž bychom měli spasení
býti: — než jméno Ježíš. (Skut. ap. 4, 12.)

Vpravdé mocno jest jméno Ježíš;
v něm jest naše ochrana, naše útěcha,
náš vůdce do slávy nebeské. — —

balsám zvaná, sladkosti Balsam ve mdlobé a slabosti sílí

a občerstvuje, chrání před zahynutím.
Podobně, ba u míře daleko vyšší chrání
nás nejsvětější jméno Ježíš; chrání nás
před úhlavním nepřítelem naším, ďáblem,
a přede vší družinou jeho; tato družina
jest hřích u všeliké podobě své, hříšný
svět & hříšná žádostivost v těle našem.

Toť říše ďáblova, toť jeho království.
Jak nešt'asten byl by člověk, kdyby

neměl ochrany proti tomuto nejúhlav
nějšímu nepříteli svému! Než, nebojme
se. Již ve Starém Zákoně radil Hospodin
lidu svému: »Vzývej mne v den soužení:
»a já vytrhnu tě, .a ty mne budeš oslavo
vati.x Z. 49, 15. To platí i pro Nový
Zákon, a to tím více, ježto máme
v Novém Zákoně jméno, které jest nade
všeliké jméno, —- Ježíš.

»Aj, počneš v životě a porodíš syna,
a nazveš jméno jeho .ležíš,<< zvěstoval
archanděl Gabriel Marii Panně; podobně
i sv. Josefovi oznámil: »Porodíť pak -—
Maria — syna, a nazveš jméno jeho
Ježíš: onť zajisté vysvobodí lid svůj ode
hříchů jejich.: (Mat. 1, 21.)

Toť.tedy dílem mělo býti Ježíšovým,
aby osvobodil lid svůj ode hříchů, aby
vytrhl jej z otroctví ďáblova. Dobře věděl
ďábel, že přišel Ten, jenž moc jeho
zlomí; kolikráte vyznal to z lidí posedlých
volaje: »Co jest nám a Tobě, Ježíši,
Synu Boží? Přišel jsi sem před časem
trápit nás ?: (Mat. 8, 29.) Skrze farisey,
zákonníky a starší lidu chtěl překaziti
ďábel vykupitelskou činnost“ Ježíšovu,
ano i toho dosáhl, že jeden z apoštolů
_Spasitele zradil: radoval se asi, když
Kristus Pán na kříži umíral; než krátká
byla radost jeho. Vstaltě Vykupitel třetího
dne z mrtvých nesmrtelný, slavný, jako
vítěz nade smrtí a ďáblem. Goliáš —

ďábel — jest obloupen, člověk jest vy—
koupen.

Ježíš jest náš Spasitel, Ježíš naše
ochrana proti hříchu, ďáblu, světu hříš
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němu i hříšné žádostivosti těla našeho.

Jak posetile jednají, kdož k Ježíši s;:
neutíkají! Jediný Spasitel naš říci mohl
Židům: »Kdo z vás může vinití mne ze

hříchů ?: My však všichni abychom se
Žalmistou Pane volali: »V nepravostech
počat jsem, ve hřiších počala mě matka
má.: My ubozí jsme hříšníci, kterým
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z moci d'ablovy, zachráněni spóusty hříš
ného světa, zvítězíme nade hříšným

v nejsvětější Svátosti oltářní, chce nas
chrániti budoucích úhon, chce zkrotiti
a potlačiti v nás zlou žádost, chce ote- .'
vříti nám. vchod do života věčného; a to \
všechno proto, že Ježíš sluje, že Spasitel i

stále potřebí jest milosrdenství Božího,
&nemame jiného jména, v němž bychom
odpuštění hříchu, spasení dosáhli. nežli
jmeno Ježíš. O volejme tedy plni skrouše—
nosti ve svatosti pokání: Ježíši, Synu
Davidův, smiluj se nade mnou, a uslyšíme
láskyplné. slova: Odpouštějí se tobě

? hříehové tvoji. Budeme vytržení takto

D)“ I'
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nás jest. Proto, že Ježíš sluje, plakal

[již jako dítko ve chlévě betlémském;
tělem svym. V.čistém srdci našem chce i
pak bydleti Kristus, chce do něho vstoupiti l

proto, \že Ježíš sluje, prolil již osmého
dne po svém narození svou přesvatou
krevr při obřezaní. po 33 let vedl život
chudobný, bolestný, poníženy; vydal svaté
tělo sve ranám nesčetným a ducha svého
v nesmírně opuštěnosti na dřevě kříže
vypustil.



13

O toho velikého jména! Ctěme je, 5
oslavujme, zvelebujme, abychom doznali
na sobě ovoce vykoupení, abychom
uchráněni byli ďábla, hříšného světa,
žádostivosti tělesné. — —

»Clověk narozený ze ženy, kratky
živ jsa čas, naplněn bývá mnohými
bídami. Kterýžto vychází jako květ a setřen
bývá, a utika jako stín, a nikdy v témž
stavu nezůstává.: (.lob. 14, l. 2.) Tak
bědoval zbožný, svatý trpítel Starého
Zákona, Job, tak naříkal si do bolestí
a soužení tohoto života; tak bědovati,
tak naříkati můžeme i my; vždyt“ i náš
život mnohými naplněn býva bídami.
Tu jest zármutek a sklíčenostžduše, tam
veliké bolesti těla, nemoci, neštěstí, ztráty
všeliké, protivenstvi. pronásledování a
kříže nesčíslné. jimiž každý den jest
označen. Věru, žijeme v slzavém údolí
jako vyhnaní synové Evy. Kdo nás ob—
čerstvi, kdo nás potěší? Nejsladší, nej
světější jméno .ležiš.

Od té chvíle, co Kristus pro nás
trpěti. zemříti ráčil, jest utrpení všeliké
sladko a příjemno vsem, kdož Pána
Ježíše milují. Proto chtěl veliký ctitel
jména ».ležíš,c sv. Bernard, kdyby možno
bylo, utrpení všeho světa na se vziti,
aby okusil co možná nejvíce přesladké
útěchy jména toho. Kde jest nevěrec,
kde jest světák, jenž by dychtil po utrpení ?
Takové reky, takové hrdiny vychovává
jen naše svaté náboženství; takoví reci,
takoví hrdinové rodí se jen ve škole
Božského Trpitele Ježíše Krisla, který ,
ponížil sebe sama, učiněn jsa poslušným
až ke smrti, a to ke smrti kříže.

Jsmeli tudíž, milí bratří, milé sestry,
v nějakém soužení, potřebujemeli útěchy,
pomoci, ach, vzývejme nejsvětější jméno
Ježíš, prosme ve jménu tomto, & zajisté
budeme vyslyšení. Mnozí rodiče naříkají
si. že dítky jejich jsou neposlušný, ne
zvedeny, rozpustily, že hříšný život vedou.
A kterak si pomáhají rodiče tací?

Napomínaji, což ovšem dobré jest,
hrozí, trestají, což také dobré jest; avšak
bohužel dělají ještě něco. což nanejvýše
špatné jest a hříšné: proklínají dítky
své. Může jim toto klení pomoci? Může
Bůh tam žehnati, kde klením požehnání
Božímu takořka dvéřc se zavírají? Pro
klinati uměli i pohané; my pak jsme
křesťané, a proto nečiňme toho; Chtějílí
rodiče. aby napomínání jejich bylo platno,
at' napomínají, kar-aji dítky své ve jménu
Ježíše, af odporouči je denně mocné
ochraně jména toho.

A kam obrátiti se mají chudí. opu
štění, nuzni,'nemocní. pronásledovaní?
U koho naleznou pomoc, útěchu? Mnohdy
snad u lidí; avšak nepomohouli lidé,
nebudouli soustrastni, kam potom se
obrátiti? Co potom počíti? Vzývati uctivě
nejsladší jméno .ležiš; pravilť Pán:
»Budeteli zač prositi Otce mého nebe
ského ve jménu mém, dát“ vám.

. Krásný příběh jest nám zaznamenán
v životopise sv. Františka Paulanského.
Nedaleko města Pauly plula po moři
loď, jež měla v přístavě tamějším při
státi Pojednou strhla se nesmírná bouře.
loď zahnána jest daleko od břehu a tak
jest vlnami a větrem zmítána, že """
měla utonouti. Lidé. kteří se břehu ne
štěstí to viděli, zavolali sv. Františka
Paulanského. Světec přichvátal; pln jsa
důvěry v Boha udělal sv. kříž a volal
mocným hlasem: Ježiš, Ježíš! A ejhle!
Bouře se utišila, "nebe se vyjasnilo, libé
slunce se ukázalo, a lod'štastně přistála.
Zachráněnci poznali moc nejsvětějšiho
jména a velebili dobrotu Boží.

Ježto jméno Ježíš jest naše ochrana
iútěcha, ztoho již vidno jest. že jméno
to jest též náš nejbezpečnější vůdce na.
pouti do slávy nebeské.

Ve jménu Ježíše Krista vyšli apoštolě
do všeho světa, vydali se na pouti daleké,
a putovali šťastně; kroky jejich byly
požehnaný.

“\

&
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J že
lnu tedy všecko v tomto nejsvětějším hniloby, tak nebeský balsám jméno Ježíš

jméně začinejme, vzývejme je hned při chrání duši nešťastné smrti, oslazuje
procitnutí, při práci, před každou cestou poslední chvíle.
i na cestě, a doznáme se žalmistou Páně. »Pane Ježíši Kriste, přijmi ducha
že »šfastnou cestu učiní nám Bůh spasení mého !. volal prvomučeník sv. Štěpán,
našehOc (Z. 67, 20.); doznáme s Pannou když déšť skal na něho se řítil. »O lásky
Marií a svatým Josefem, že koho Ježíš plný Ježíši, ó dobrotivý Ježíšitc volala
vede, šťastně putuje. Když totiž anděl sv. Mechtilda, když nesnesitelné bolesti,
ve snách byl napomenul pěstouna Páně: hrozná pokušenína ni v hodinku smrti
Vstaň, vezmi dítě a matku jeho a utcc doléhaly. »Nikdy bych nebyl řekl, že
do Egypta, nebot hledati bude“Herodes jest smrť tak sladkálc pravil umiraje
bezživotí jeho, neřekl: A já vás povedu zbožný sluha Páně Jan z Urily; co mu
tou neznámou cestou, neřekl, ježto věděl, osladilo smrť? Zajisté, že jméno Ježiš,
že Ježíš sám rodiče své vésti bude a říditi. ve které věrně věřil, pevně doufal, které

Kdykoli ctihodný Tomáš Kempenský ze srdce miloval.
někam se ubíral, říkal: »Jesus etMaria Zamilujme si tudíž i my celým
sint mecum (čti mekum) semper in Via,: srdcem nejsvětější, nejsladší jméno Ježíš,
t. j. Ježíš a Maria se mnou buďte vždy vzývejme je často v životě, aby bylo
na cestě. v ústech našich i ve smrti. Tehdy plně

Po této pouti pozemské zbývá nám poznáme pravdu slov sv. Bernarda, jenž
cesta na věčnost; brána cesty té jest u velebném hymnu »Jesu dulcis me
smrt'. Kdo věrně žil s Ježíšem, šťastně moriac pěje:

s ním umírá, šťastně se béře na věčnosl'. Sladká paměťJesu Krista,
O smrti, jak trpká jest vzpomínka v ní se chová.rozkošjistá,

tvá člověku, jenž za života svého Ježíši Přítomnosťvšak jeho čištá

se vyhýbá.; jak strašná jsi, když pak slasťvšech slasti duši chystá,.
skutečně proň se přiblížíš! A naopak, jak ' Není *Žádflépísně hlafm'

_ _ _ neslyšu mc ucho radší,
příjemná JSI věrným ctitelům Ježíšovým! není mysli věci sladší,

Jako balsám chrání mrtvá těla jedin Ježíš duši stačí.
Fr.Janovak3j.

\

O nejsv. oběti mše svaté.
Podává. Placidus B., ř. 817.B.

Na. každém místě obětována bývá jménu mému oběť čistá:
nebo veliké jest jméno má mezi národy. (Maluch. ], Jo.)

X?:Ídyž rozešli se a'poštolé do celého krvavou památku veliké oné oběti krvavé,% % světa a konajíce vůli božského kterou za hříchy světa Otci svému nebe
vaš Mistra svého, učili a křtili ve skému přinésti se chystal.

jménu jeho všechny národy, plnili také Apoštolé přenesli pak tuto moc
onen příkaz jeho přesvatý, který'dal jim -i povinnost“ na nástupce své biskupy a
»den předtím, než trpěl,c řka: »To kněze, kteří po celém světě obnovují ono
čiňte na mou památku.: Slovy výkupnéasmírné dílo krvavé, předvěky
těmi udělil jim moc proměňovati chléb v Jerusalémě, městě vyvoleném, vyko—
a víno v nejsv. tělo a krev svou, a při— nané; na všech místech klání se nyní
kázal takto konání mše sv. jakožto ne- lid Stvořiteli svému přinášením oběti této

.r *
gf
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jemu nejmilejší, tak že došla vyplnění
slova Spasitelova k ženě Samaritánce
pronešená: »Zeno, věř mi, že při
chází hodina. kdyžto ani na této
hoře ani v Jerusalémě nebudete
se klaněti Otci.: (Jan 4, 21.) Všude
může se nyní oběť mše sv. konati, jeli
jen k účelu tomu posvěcený oltář na
snadě. Samo sebou se však rozumí, že
k úkonu tak svatému také svatá místa

se vyhledávají, dle známého výroku:
»Svaté věci svaté konány býti
maj í.

Ale výrok tento dvojím způsobem
vyložen býti může. Svaté budiž místo,
na němž oběť nejsv. se koná, ale také
jen svatý, totiž hříchů prostý &ve stavu
milosti se nalézající kněz odvažuj se
přinášeti oběť Bohu nejmilejší. Ve druhé
pak části této opět dvojí okolnost roz
lišiti třeba. Můžeť se požadavek svatosti
vztahovati nejen ku knězi obětujícímu,
ale také nemenší měrou k lidu oběti té

svaté přítomnému, po němž také vším
právem čistota srdce i mysli, aneb
alespoň vnitřní sebranost a lítost“skrou
šená nad hříchy a poklesky se vyžaduje.
A o této poslední části hodláme tu ně—
kolika slovy se rozšířiti a podati zbožnému
lidu našemu maličký alespoň návod, jak
by na svatá tajemství oběti nekrvavé
pohlížeti, jak jim rozuměti a jim zbožně
obcovati by měl, atak co největšího
užitku z nich jak pro sebe tak pro bližní
své dosáhl. Nestanovíme si tu úkolem,
všechny částky mše sv. dopodrobna pro
brati, vysvětliti a k tomu patřičné po
kyny připojiti; to poskytlo by dosti látky
na objemnou knihu; ve skrovných řádcích
těchto jen při těch částech prodleti chceme,
na něž církev sama věřící upozorňuje,
dále'které samy již mysli k sobě obracejí
nebo zračitěji na venek nevystupujíce pro
důležitost a význam svůj pozornosti za—
sluhují. Tak, milý čtenáři, řádkům těmto

'rozuměj !

Vcházejíce do domu Božího, zname
náme se sv. křížem smáčejíce dříve ruku
ve svěcené vodě u vchodu chrámového
k tomu účelu chované. Co znamená tato
voda svěcená a jakého užitku nabývá
ten, kdo smočiv ruku v ní zbožně &
skroušeně sv. křížem se znamená ? Jakkoli
malichernou zdá se býti věc tato a k vlast—
nímu úkolu'našemu méně příslušící, přece
chceme tu několika slovy o ní se zmíniti,
dobře vědouce, s jakou lehkomyslností a
nedbalosti a jak úžasně bezmyšlenkovitě
toto kropení se svěcenou vodou od mno
hých jest vykonáváno nejen k vlastní
jich škodě duchovní, ale také k nemalému
pohoršení spoluvěřících, zvláště k po
vrchnosti beztoho již dosti náchylné
mládeže. '

Od nepaměti připisována u všech
národů vodě moc očisťující a posvěcující.
V církvi sv. pak dostává se živlu tomuto
mnohovýznamným svěcením jeho zvlášt—
ního postavení a důležitosti mezi pro
středky spásy. Spojeny jsou zajisté s ná—
ležitým užíváním svěcené vody mnohé
výhody a milosti. Tak může každý, kdo
koliv .jí zbožné používá, dosáhnouti od
puštění menších provinění. prominutí
časných trestův a ochrany božské proti
pokušením a úkladům ďábelským. Církev
svatá pak prospěšnosti vody svěcené zvý
šila ještě tím, že každému jí zbožně se
kropícímu udělila hojných odpustků,
které také duším v očistci mohou býti
přivlastněny. K dosažení toho všeho
ovšem potřebí, abychom ze své strany
vzbudili upřímnou lítost“ nad hříchy a
vroucí touhu chovali po jich odpuštění
jakož i pevně věřili, že milosrdnost' Boží
hotova jest této touze naší vyhověti.

To vše tedy na paměti mějme,
kdykoli, vcházejíce do chrámu Páně ke
slyšení oběti nejsvětější, u vchodu svě
cenou vodou se kropíme, a považujme
i obětujme úkon ten, nepatrný sice, ale
velevýznamný, Otci nebeskému jakožto

cf\
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přípravu svou k modlitbě. k níž do domu
jeho vcházíme, na pamět uvádějíce si '
důtklivé napomenutí písma sv.: »t'řed
modlitbou připrav duši svou: aš
nebuď jako člověk, kterýž po-i
kouší Roha.c (St.-. 18, 23) A jest za- i
jisté svrchovaným pokoušením Stvořitele >

dobrotivěho nemámeli to horším
f jménem nazvali —-v nedbalé lhostejnosti

nevážili si znamení svatého kříže,
jímž postaveni jsme byli na křtu sv. do
řad vyznavačů nejsv. Trojice a oddělení
od synů temnosti a bludu!

_ (Příště dále.)

Jak se hájí rázný katolík.
Podává, Boh. Hendl. (Č. d.)

Námitka 24.. '
„Proč užívá cirkev kat. řeči latinské
při bohoslužbě? Lépe by bylo užívati f

řeči lidu srozumitelné.“ '

“Mdejest dobřerozeznávati,co lidu

Šý?ZŠĚ nutné jest a potřebné a co nikoli.WKázaní, lidu křesťanskémupo
třebné, koná se v řeči srozumitelné,
jiné pobožnosti také; co pak se mše
sv. týče, nezáleží lidu na tom, v jaké
řeči posvátná slova zde se pronášejí,
vždyt? bez toho říká je kněz většinou
potichu. Ostatně rozumí veliká čásť kat.
křesťanů řeči lat., a pro ty, kdož ne
rozumí, jest postaráno, jelikož všecky
modlitby mše sv. a při udelovani sv.
svátostí přeloženy jsou do všech jazyků.
Mimo to má býti každý kat. křesťan
již od mládí zasvěcen do obřadů mše
sv., má znáti částky její, má věděti, co
kněz při oltáři koná, a jak s ním v duchu
spojen býti má. To je povinností každého
katolíka, pak může obcovati nejsv. oběti
s myslí pozornou, i když právě nerozumí
slovům. Kdo ovšem roztržit jest při
úkonu tak svatém, ten at“ nesvádí vinu
na řeč, jíž prý nerozumí, nýbrž sám
na sebe a svou nedbalost.

Ostatně považ jen, milý příteli, jak
vznešená jest myšlenka, že církev obecná “
všude tatáž, všude stejná ijednu společnou
řeč má. Od jednoho konce světa ke
druhému jest katolík v chrámě katolickém

všude doma, nebot at“ se již nalézá
v cizině. mezi lidem mu úplně neznámým, '
ve chrámě katol. je mu přece všecko

i známo; tam slyší zvuky, které-byl od
maličkosti doma ve farním chrámu

slýchával, vidí úkony posvátné, kterým
doma tolikráte přítomen býval. O věru,
at“ nikdo nelaje na řeč latinskou, jako
řeč církve při bohoslužbě, nebot“ jest to
páska tajemná.
národy rozličných jazyků spojuje v jedné
a téže církvi katolické.

Dale nesmí se zapomenouti, že právě
řeč latinská má veliké předností před
jinými! Považ jen její vznešenost, jasnost“
a libozvučnosť. At“ již pomineme tu
okolnost, že byla řečí národa ve staro
věku nejsilnějšího, národa, který si do
vedl celý známý tehdy svět podmaniti,
nesmíme toho opomenouti, že se řeč
latinská v pozdějších časech stala řečí
vzdělanosti, řečí věd, proto zajisté za
slouží, aby byla také řeči náboženství.

Nad to jest latina řečí ve stavbě
své a vývinu dokonalou, není podrobena
změnám, jako je to u řečí živých,
které se všelijak mění a vyvíjejí, u nichž
výrazy a slova dle dob rozličných na
bývají významů; takové měnící se řeči
by náboženství, které v sobě již ustálené
a neproměnlivé jest, s prospěchem užívati
nemohlo. Abychom to na příkladu ukázali,
ví každý, kdo trochu více se učil, nežli

páska pevná, která,
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jen co nejvíce nutné jest, že i naše
mateřština, jakou nyní mluvíme, valně
se liší od řeči, jíž naši předkové před
4—5 sty lety mluvili. Kdyby kdo na nás
onou řečí promluvil, ztěžka bychom mu
rozuměli, tu by icírkev svou řeč boho
služebnou neustále měniti musila.

Důvody, z nichž církev kat. latiny
užívá při mši sv. a sv. svátostech, dají
se shrnouti v následující:

]. Poněvadž první zvěrozvěstové,
sv-. apoštolové, na západě téže řeči,
tehdy obecné, užívali.

2. Poněvadž latina., jako řeč mrtvá,
jest ustálená a se nemění.

3. Poněvadž řečí jednotnou po celé
církvi ukazuje se na jednotu bohoslužby
a jednotu víry, která pro všecky lidi,
pro všecky časy, pro všecka místa tatáž
jest.

Kdo toto bedlivě uváží, přestane
žehrati na latinu a postará se jiným
způsobem, aby modlitbám při mši sv.
a sv. svátostech porozuměl.

Námitka. 25. \
„Bůh nepotřebuje našich modliteb; on

vi i bez modlitby, čeho nám potřebi.“

Máš zcela pravdu: Bůh ví, čeho
potřebujeme, neboť jest vševědoucí, on
nepotřebuje našich modliteb, nebot jest
sám o sobě nejvýše blaženým, ale z toho
přece nikoliv nenásleduje závěrek, který
asi za tvou námitkou vězí, že ty a
člověkvůbec se modliti nemusí. Ty
jsa tvorem, jsa dítkem Božím se modliti
musíš, neboť Bůh. od tebe žádá úctu,
žádá díky, žádá prosbu. On jest původ

cem tvých myšlenek a citů, proto má
také na ně právo, a proto žádá, by
myšlenky tvé a žádosti k němu směřo
valy, proto musíš se modliti. I srdce
tvé' jest dílem jeho, proto má právo na
lásku tvou, aproto také žádá, abys mu
srdce své dobrovolně, z lásky věnoval.
Ví Bůh zajisté, čeho tobě potřebí, ví

to lépe, nežli ty sám. Proto také mu
své prosby nepřednášíš, aby se dověděl
o nouzi a potřebách tvých, nýbrž proto,
abys nikdy s očí nespustil pravdu, žes
odvislým od Boha, že on jest ve všem
Pánem tvým, a že bez jeho milosti jsi
bez moci, tak- jako plavec bez vesla na
rozbouřeném moři.

Rodiče, otec i matka také dobře
vědí, co dítěti jejich chybí, čím by mu
pomoci mohli, a hle, přece chtějí, aby
dítko za to prosilo. A proč to? Poněvadž
tak žádá úcta, láska k rodičům, které
si dítě vždy a všudy vědomo býti musí.
K vůli dítěti samému tedy a jeho užitku
požadují rodiče od něho prosbu. Tak
se to má i s' modlitbou, již jsme Bohu

_povinni.
Kdo by pak rád se modlitby, jako

věci nepotřebné zbavil, ten dokazuje, že
modlitbu nezná, že neví, v čem záleží,
že necítí její slasti. Co pak jest, uvažuj
jen, milý brachu, co pak jest vznešenějšiho,
sladšího, jednoduššího a snazšího nad
modlitbu? Vždyť modlitba jest nejšlechet—
nějším úkonem člověka na tomto světě;
modlitba povznáší, ušlechtuje všecky
naše ostatní práce, všeckonaše zaměstnání ,
a činí z nich úkony tvora rozumného
důstojné. Modlitba jest myšlenka k Bohu
obrácená, s Bohem se obírající; ptám
se tě': jest jiný nějaký předmět hodnější,
důstojnější? Modlitba jest spojení srdce
lidského s Bohem, všemohoucím, nej
dokonalejším, nejdobrotivějším, jenž je
diný SÍ'ACÍlidskému dostačuje.

Modlitbou mluví člověk k Bohu

jako dítě k otci, jako dobrý přítel
k'milovanému příteli. Modlitbou prosí
ubohý shříšník za milosrdenství a od
puštění toho, jenž přislíbil: »Kdo ke
mně přijde, toho od sehe neodeženum

Modlitbou děkuje hříšník vyslyšeny
za milost nezaslouženou, která povznesla
jej z kalu hříchu a uvedla na dráhu
ctnosti.

Škola B. S. P. 1891.
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Modlitba jest nejlepší útěchou ve
strastech, trápeních a křížích, jest po
kladem našeho největšího štěstí, jež
nikdo nám uzmouti nemůže; nebot'
modlitba jest v nás, modlitbou jsme my
sami, my sami na Boha myslíce, Boha
milujíce. S modlitbou se to má právě
tak, jako s láskou k Bohu. Zavazuje
nás k povinnosti této, poroučí nám
Bůh slovy sladkými: »Buďte blaženilc
A Spasitel náš, jenž přišel, aby nás
spasil tím, že nás Věrou a zákony svými
k dobrému vede, neodporučuje nám nic
důtklivěji nežli modlitbu. Sv. Lukáš vy
pravuje nám ve svém evangeliu (kap.
18., verši l.), kterak Spasitel lidi na
pomíná »ustavičně se modliti a o d
modlitby neustávati.: Tímchceříci
zajisté: »Navykni duši svou především
na Boha mysliti a Boha milovati .a Modlitba
jest konečně základem života křesťan
ského. Kterak lze bez modlitby líbiti se
Bohu, kterak lze býti dobrým křesťanem?
Modli se tedy netoliko ústy, nýbrž
z hlubokosti duše své. Modli se, jak
žádá Vykupitel, »v duchu a v pravdě.<
Na Boha vzpomínej na počátku a na
konci každého dne, abys mu děkoval
vřele za dary lásky jeho, jimiž tě za
sypáva. Svatý Vincenc z Paula pravil
jednoho dne: »Od člověka, jenž ne
vykonává přesně modlitbu ranní
a večerní, nesmíme nic dobrého
očekávati.: Modlise v protivenstvích,
v nebezpečí, v pokušení; modlí se,
hřešilli jsi, abys došel odpuštěn ,; modlí

se při své práci, při svém denním
zaměstnání. Pakliže modlitbou každý
čin posvěcuješ, pak nabývá každý sebe
menší a nepatrnější skutek dobrý na
váze před Bohem, a nic se neztrácí pro
věčnost. Budešli se často a dobře modliti,
zůstaneš zajisté čistým a dobrým, a
pokoj bude v srdci tvém, a při vší bídě.
již podroben jest život náš na zemi,
požívati budeš sladké vnitřní radosti,
která vše trpké ti osladí. Až pak uplynou
dnové zkoušky, a ty nalezen budeš
v stálosti a věrnosti, pak nadejde slastný
den žně, den odplaty, Pak řekne k tobě
Kristus Pán, jako ke všem jej milujícím
a spravedlivým: »Dobrý a věrný
služebníče; poněvadž jsi byl nad
málem věrný, nad mnohem tebe
ustanovím; vejdi v radosť Pana
svého.: (Sv. Matouš 25, 23.) Nemášli
posud chuť k modlitbě-, přemoz sama
sebe, padni na kolena před křížem a
před obrazem Matky Boží, pomodlí se
zbožně jen jeden »Otčenášc; uvidíš, že
Pán dá milostí svou pomoc s hůry, že
srdce tvé se čím dále tim hlouběji ponoří
v Boha; ústa nmlknou, ale duch zalétne
k výšinám nebeským, a slastí netušenou
naplní se srdce tvé. Tak to dělali svatí
před námi, zkus to po nich, a pak
zajisté se nebudeš omlouvati: »Bůh
modlitby mé nepotřebuje.: Mo

. dlitba ti bude nejsladším a nejmilejším
zaměstnáním, a pak blaze tobě, nebot
jistě dojdeš kýženého cíle.

(Příště dále.)

Křesťanská, rodina.

(QW'WĚpoštol národů svatý Pavel píše

$$$ v listě ke Galatským(hlava 5,' "w 22. 23.): »Ovoce Ducha jest:
láska, radost, pokoj, trpělivost, dobro—
tivost, dobročinnost, dlouhočekání, tichost,

l věrnost, mírnost, zdrželivosť, čistota.: O
vpravdě, kde Duch Boží, kde Duch sv.
mezi lidmi vládne, tam se jeví toto vzácné
jeho ovoce, tyto blahodárné účinky; kde
však hříšná tělesnost' panuje, kde člověk
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zákona Božího nedbá, tam jest jinak; i
to nám oznamuje sv. Pavel, pravě v témž
listě ke Galatským: »Zjevnit'jsou skutkové
těla, jež jsou smilství, nečistota, chlípnost',
nestydatosť, modloslužba, čarování, ne
přátelství, svárové, nenávisti, hněvové,
vady, různice, závisti, vraždy, opilství,
žraní a těm podobné věci.a (5,19—21.)

Bohu diky, žei za našich časů
zříme ovoce, účinky Ducha sv.; budiž
však zároveň bolestně Bohu žalováno,
že i ovoce ducha zlého právě v naší
době tak zhoubné a divoce se vzmáhá.
Hrůza nás pojímá,
když co chvíle čteme
nebo slyšíme o hroz
ných zločinech a ne
pravostech, jež se v
našich dobách pá
chají. Nyní pomalu
není 'už nic jisto, nic
bezpečno; na vše se
doráží, vše se na
padá: čest, majetek,
život; zloba, neurva
lost“ jakoby slavily
hody, poctivost, šle
chetnost' se utlačují.
A což při tom nej—
smutnější, jest to, žei

'mládež, jež by přece
měla býti chloubou a nadějí církve i vlasti,
že i mládež shledáváme v řadách těch,
kdož pořádek od Boha a ve jménu Božím
ustanovený ničí a podkopávají, ba jemu
se ďábelsky smějí, jím zjevně pohrdají.

Kdo Boha a bližního, kdo církev i
vlasť upřímné miluje, ten za takových
okolností smutně pohlíží do budoucnosti
a'přeje si z té duše, aby co možná nej
dříve byla učiněna přítrž této nevázanosti,
této zkáze.

A který pak jest ten prostředek, jenž
zde může pomoci? Pravý, důkladný,
trvalý prostředek jest jen jeden, totiž
naše svaté náboženství. Všecky

ostatní možné prostředky, at“ se jmenují
jakkoli, mohou snad na chvíli, na oka
mžik pomoci, pomoc však trvalou, ne
klamnou skýtá jenom naše svaté ná
boženství. _

Kéž by byl každý o této pravdě
přesvědčen, kéž by se každý pevně této
pravdy držel! Avšak budiž opět Bohu
žalováno, že právě tento jediný, tento
nejvydatnější prostředek trvalé nápravy
společnosti lidské jest ode mnohých tak
zneuznáván, ba že mnozí, kteří jakousi
moc v rukou mají, jsou zarputilými ne

přátely sv. nábožen—
ství a sami mravní

zkázu jen urychlují.
Nač pak se lidé tací
učili dějepisu, ději
nám? Což nehlásají
námdějiny, že celé
mocné světové říše

zmizely s povrchu
zemského proto, že
v nich bylo nábožen
ství podkopáno ? Což
nám nehlásají dějiny,
že strašné pohromy,
hrozná neštěstí celé

národy zastihly proto,
že náboženstvím bylo
pohrdáno, že ná

boženství bylo zlehčováno? Není nám
toho dostatečným důkazem naše milá
vlasť, kde předkové naši byli přivedeni
takořka na pokraj záhuby, že povstali
jistí lidé, kteří náboženský řád církve
katolické v naší zemi rušili? Kdo vypíše
všeliké ty hrůzy, jimiž zmítány byly naše
milé kraje ve válkách husitských, a což
později ve válce třicetileté! Dle seznamu,
jenž jest ve štokholmském říšskémarchivu,
zničili Švédové za třicetileté války v těch
zemích, kde se válčilo, 1976 hradův a
zámků, 1629 měst a 18.300 vesnic! A co
máme řício hrůzách francouzské revoluce?

Běda tedy, třikrát běda tam, kde se

2-1
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nedbá sv. náboženství! Když před ně
kolika lety jistý pozemský kníže, jenž
sám nebyl dosti věren Bohu, hroznou
nevázanosť říše své pozoroval &už i na
jeho život zákeřnicky _bylo doráženo,
pravil svému kancléřovi: »Vrat'te zemi
náboženství !<<

0 vpravdě, jenom naše svaté ná
boženství může pokolení lidské napraviti,
oblažiti. »Hledejte nejprve království Bo
žího a spravedlnosti jeho, vše ostatní
bude vám přidáno,a pravil náš božský
Spasitel, jenž přišel světa spasiti netoliko
vzhledem k životu věčnému, nýbrž i
vzhledem k tomuto životu pozemskému.
Jiného základu blaženosti pozemské, než
jaký položil naš věčný Pán, nemůže
nikdo položiti. Proto není jiné rady, není
jiné pomoci, než držeti se Krista; a
jestliže se nynější svět ve mnohé příčině
od Krista odvrátil, není mu jiné rady,
není mu jiné pomoci, než ke Kristu se
zase vrátiti. Tak se musi světu bloudí

címu volati, mali býti uchráněn od záhuby ;
tot" jest jediný lék nemocného světa. Tak
se musí volati celé společnosti lidské,
tak se musí zejména volati té nejmenší
společnosti—rodině. Rodiny budou jen
tehdy štastny, budouli se věrně držeti
Krista. Z rodin povstává obec, 2 obcí
celá země, ze zemí stát; atak budou
i země i stát blažený, budouli rodiny
věrny svatému náboženství.

»Rodina,x pravil jistý učený muž,
»jest druhou“ duší člověčenstva.c Na tuto
pravdu se bohužel za našich dnů ve
všelikých těch zřízeních velmi zapomíná;
nyní se více pamatuje na jednotlivce
nebo na celý národ, kdežto přece od
rodiny závisí blaho jednotlivcův i celého
národa. Dějiny nám to zřejmě dokládají.
Jak slavní byli na př. kdysi staří Římané,
jakému těšili se blahobytu! A jak dlouho
trvala ta sláva, jak dlouho trval ten
blahobyt? Tak dlouho, pokud se udržela
otcovská autorita, otcovská vážnost v ro

dině. Tuto závislost“zdaru celého státu na

zdaru rodiny lze si lehko vysvětliti; neboť
jak stát tak rodina potřebují týchž ctností,
týchž zakonův, a právě ve zdárné rodině
lze se naučiti těm ctnostem, jichž spo
lečnost, stat spravedlivě na svých obča
nech žáda. Jestliže se však rodina spu—
stila řádu Bohem ustanoveného, kde pak
naučí se člověk ušlechtilosti, pevnému
charakteru, dobrosrdečnosti, silné vůli?
A toť jsou přece ctnosti, jež mají býti
duší státu. Nevychováli rodina řádných
mužů, kde pak nabere stát řádných
občanů? Zdaž pak nalezneme pravé vla
stenectví, pravý patriotismus v srdci ná—
roda, jenž nemá úcty k rodině? Patrio
tismus, vlastenectví, láska k vlasti, láska
k zemi drahých předků, přítulnost k zemi,
jež první naše kroky viděla — patriotismus
musí už v rodině zapustiti své kořeny;
rodina otvírá rozum náš pravdě, rodina
otvírá srdce naše ctnosti, a pravda i
ctnosť— toť jsou známky pravého vla
stence; bez pravdy a ctnosti není vla
stenectví; kdo pravdy nemiluje, kdo ne
mravné živ jest, nemůže býti vlastencem,
on jest jenom tak zvaným národním
boucharonem, který více—uškodí než
prospěje.

Z toho tedy zříme, že rodina jest
něco předůležitého, převelikého. Jako však
už každý jednotlivý člověk bez nábožen
ství poskytuje zrakům našim velmi trapné
divadlo, poskytuje rodina bez náboženství
divadlo tím trapnější. Zdárný život ro—
dinný musí tedy nezbytně býti založen
na náboženství; kdo by chtěl rodinu na
jiném základě nežli na náboženství bu

dovati, ten by byl největším škůdcem
společnosti lidské. '

Rodina má, dvě stránky: lidskou i
božskou. Lidská stránka rodiny povstává
ze svobodné vůle muže i ženy; k této
lidské stránce patří též všeliké smlouvy
svadební iochrana, kteréž stát svými
zákony manželům dopřává. Tato však
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celá lidšká stránka rodiny jest daleko
nižší u porovnání se stránkou božskou;
onen životní princip rodiny, onen mravní
svazek, jenž dvě osoby spolu víže, není
původu lidského, nýbrž pochází z vůle

_Boží, založen byv hned v ráji od Boha
a povýšen byv od Krista na svátost.
Tento doživotní svazek týká se především
srdce lidského, a pravíme dále, že srdce
bez náboženství jakož se vůbec nehodí
k žádnému bohumilému dílu, tím méně,
se hodí k založení rodiny. Toho v jisté
míře byli si vědom-í i pohané, a proto
svůj domácí, rodinný krb stavívali vcdle
domácího rodinného oltáře. Teprve za
našich smutných dob vidíme kolikráte a
slyšíme, že mnozí pobloudilci zakládají
rodinu bez Boha, bez náboženství, nebo
Boha, náboženství ve svém rodinném.
životě málo dbají nebo docela nic ne
dbají. A odtud pochází tolik svárů,
hádek, různic v rodinách, tolik nešťast
ných manželstev, tolik nezdárných dítek,
tolik bídy a útrap. Kdo sečte všeliké ty
slzy, kdo sečte všeliké ty vzdechy, jež
vyšly z útrob ubohých manželek, ježto
viděly, ježto vidí, že si vzaly manžela,
jenž jest nevěren svému náboženství!
Ba stává se mnohdy, že zlý, zatvrzelý,
nelidský manžel sám neslouže Bohu,
všemožné činí překážky své manželce a
chce dosíci, aby i ona Bohu nesloužila;
tak že taková ubohá žena musí jenom
úkradkem své povinnosti náboženské ko—
nati; a víme přece, že si mají manželé
navzájem pomáhati netoliko v pracech
pozemských, nýbrž — a to především —
ve svém posvěcení, ve svém spasení,
jakož i pečovati o spásu svých dítek.

Rodina bez náboženství jest hrozné,
strašné divadlo, tím hroznější, tím straš
nější, čím více strasti a utrpení po—
zemských snášeti podle věčného soudu
Božího lidem takovým jest uloženo. Ale
na ty všeliké oběti trpělivosti a sebe
Zapírání, jaké ve stavě manželském čekají,
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jakoby mnozí ani nevzpomněli, když ro
dinu si zakládají. Podle jejich chování
zdálo by se, že si myslí, že budou žíti
život plný radostí, slaslí, radovánek;
podle jejich chování zdálo by se, že ani
nevědí, jak těžké povinnosti jsou ve
stavě manželském uchystány, jak mnohá
obtíž, jak mnohý kříž připraveny. Když
pak _na ně skutečně mimo nadání tato
tíže, kříž, strast', soužení přikvačí — co
si počnou, nejsouli v srdci proniknuti
náboženstvím? Odtud tedy opět pochází
tolik nesvornosti, různic, nářků.

Rodina však nezáleží pouze z muže
a ženy, nýbrž též z dítek, jež mají
býti radostí a útěchou svých rodičů,
z dítek, o něž mají rodiče pečovati jako
o zřítelnici oka svého. Jakmile se dítě

narodí, nastává rodičům veliká zodpo
vědnost. Záleží pak dítě netoliko z těla,
nýbrž i z—nesmrtelné duše, a proto pe
čovati jest rodičům netoliko o tělo dítěte,
nýbrž — a to hlavně ——o duši; jest jim
starati se netoliko o časné potřeby svého
dítěte, nýbrž i — a to především — o
věčné spasení křesťanskou výchovou. Dítě
má prospívati netoliko věkem, nýbrž i
moudrostí křesťanskou a milostí; “má
zvykati modlitbě a vůbec službě Boží.
Jak pak naplní rodiče tuto svou po
vinnost', když sami jsou netečni, ne
věrni ve svatém náboženství? Odtud po
chodí ten smutný zjev za našich časů,
že dítky přicházejí do školy a neumějí
se ani modliti, neumějí se ani svatým
křížem požehnati, nevědí ničeho o Bohu
trojjediném, ničeho o Rodičce Boží. Toho
dříve nebývalo! Dříve byla přece
veliká většina rodičů toho dbala, by
dítky hned z nejútlejšího mládí službě
Boží přivykaly; proto také dožili se ro
diče na svých dětech více radosti nežli
nyní. Nyní co chvíle si stěžují rodiče do
nezdárnosti'svých dětí, a nevzpomenou,
že snad sami nezdárnosť jejich jistou
měrou zavinili.

\\:
Ř
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V Řecku ve Spartě bývalo za dávných
dob pohanských zvykem, že se narozené
pacholátko položilo otci na klín; pohlédlli
otec na dítě, zůstalo živo; pakli nepohlédl,
bylo usmrceno. A tak se nyní stává
mnohým rodičům, že jejich dítky hynou,
mrou mravně čili duševně, protože ro
diče nepopatřili do hloubi srdce svého
dítěte, protože nedbali, aby pravda, ctnost
a náboženství v tom srdci přebývaly.

Kdo pak může býti lepším strážcem
zvedenosti a mravnosti dítek, nežli ná
boženství ? A když se děje vychování

proti výslovné vůli Boží bez náboženství,
co pak jest po něm, zač pak stojí? Otec
nedrže se víry nectí Boha, a syn vy
chováván jsa bez viry nectí otce. Tot?
vespolek souvisí. Kde se ničí autorita
Boží, tam brzy dodělá autorita lidská.
Proto není jiné rady, není jiné pomoci,
než aby každá rodina provanuta_byla
veskrz .sv. náboženstvím. Nejkrásnější
pak vzor rodiny sv. náboženstvím veskrz
proniknutě a provanutě jest nejsvětější
Rodina nazaretská: Ježíš, Maria a Josef.

EJ.

Dvě připomenutí
k radostnému „Božímu Hodu vánočnímu“

[.

pravidla dovoleno jest kněžím

Ž,;ďčýě katolické církve jednou denně
nejsv. oběť mše sv. Bohu při

nášeti. V radostný Hod Boží vánoční
dostává se každému knězi toho štěstí,
že může třikrát k oltáři Páně přistoupiti
a třikrát radostné »Gloria< s kůry
andělskými novorozenému Spasiteli za
pěti. Již o půl noci může v radostný
tento den mše sv. sloužena býti; druhá
má obětovatí se na úsvitě, třetí konečně
již za jasného dne. Tak ustanovila církev
sv.; v mnohých krajinách jest od biskupů
jiný pořádek zaveden. Obyčej tento, tři
mše sv. sloužiti, jest prastarý; již papež
Leo Veliký (440—461) píše o věci té
následovně: »První mše sv. slouží se

přede dnem a naznačuje dobu před
zákonnou, kdy jsme ještě v temnostech
bludu chodili. Druhá obětuje se na
úsvitě a značí dobu pod zákonem, kdy
nebylo ještě plného a přesného poznání
Boha. Třetí konečně, přinášená Bohu
za jasného dne, značí dobu milosti, kdy
nepřetržitě září již jasné světlo pravého
poznání.

Jiné vysvětlení jest následující. První
mše svatá značí věčné, rouškou tajemství
zahalené zplození Syna z Otce, proto
slouží se v noci; druhou označeno jesi
přirozené narození Ježíše Krista z blahr
slavené Panny, proto přináší se na
úsvitě, kdy rozbřeskuje se den, jelikož
narozením Syna Božího teprve pravý
den nám zasvitl. Třetí mše sv. za jasného
dne značí duchovní obrození Ježíše

Krista v duších věřících, kterým teprve
pravá_jasnota člověku vzchází; vždyt“
chodíme již jako za dne odloživše skutky
temnosti, když vzešlo v nás stkvoucí
slunce spravedlnosti.

Poněkud jinak vysvětluje sv. Tomáš
Aquinský tyto tři mše sv., jakož i různé
doby, v nichž jsou obětovány. První
mše sv. značí dle něho odvěké zrození,
jež skryto jest rozumu našemu, a proto
slaví se v noci. Druhá připomíná duchovní
narození, jímž Kristus jako jitřenka jasná
v srdcích našich vzchází, proto obětuje
se za svítání. Třetí zobrazuje narození
Kristovo dle těla, kterým se nám vidi
telným objevil; zrodiv se z Panny nej
čistší.
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ll.

Hvězda betlémská. V některých
listech objevily se zprávy, že »hvězdá
betlémská< objevuje se za každých 315
let. Objevení se takové zprávy v listech
protikatolických nebylo by žádnou zvlášt
ností. Že však i listy katolické tutéž
věc oznamovaly, klademe tu ct. čtenářům
svým maličké vysvětlení, aby měli čím
úsudek svůj o záležitosti té spravovati.

Tvrzení shora připomenute jest
hrozný omyl učenců, příčící se samému
písmu sv'. Hvězda betlémská byla zcela
zvláštní, neobyčejná hvězda, která
nikdy před tím aniž kdy po tom na
obloze nebeské se neobjevila a neobjeví.
»Viděli jsme hvězdu „jeho,a praví
písmo sv., tedy hvězdu o něm před
póvěděnou (v 4. Mojž. 24., 17.), ačkoliv
obyčejnou hvězdu, časem na nebi\se

objevující. Tak učí již sv. Augustin a sv.
Tomáš Akv. Proto nelze souhlasiti
ani s hvězdozpytci ani s učenci
byt' i křesťanskými. byť i kněžími, že
to bylo buď 1. zvláštní spojení hvězd
Saturna (Hladoletu) 'a Jupitera (Kralo
moce), jež se nyní ovšem právě k sobě blíží
na jižním nebi, nebo 2. Vlasatice, nebo
zvláště zdlouhavá oběžnice za 315 let

se vracející. Taková domněnka povstala
z bázně před rozumáři, upírajícími
zázraky Boží. Nikoliv, nebojme se
zázraky Boží připouštěti. Bůh jest
všemohoucí, může zázraky činiti
a Bůh zajisté zázrak ten učinil
& přivedl tři mudrce zvláštní hvězdou
k jesličkám, v nichž odpočívalo »Svě tlo
světa,“ Pán nejmocnější, Král, jehož
království nebude konce!

Zprávy z misií katolických.

Přední Indie. Arcibiskupství
Bombay. Dne 30. srpna poslal nám
misionář z Bombaye následující zprávu
o úmrtí P. Karla z Bčsenlangerů T. J.:
»Zesnulý náš spolubratr, jenž se až do
nejposlednější doby vždy pevnému a
stálému zdraví těšil, zachvácen byl
začátkem měsíce srpna tak silnou hore
čkou, že musel ulehnouti. Sám nevěděl,
v jakém stavu se nalézá; přivolání
lékařové nám pak řekli, že jest velmi
nebezpečně nemocen a že se sotva
uzdraví. Čtyři lékaři byli k němu povoláni,
z nichž tři byli Evropané; vynasnažili
jsme se všemožně, abychom ho na živu
zachovali, avšak věda se nám ukázala
nedostatečnou. Horečka nepřestávala,
nýbrž zůstávala na stejné výši. Dne
18. srpna byl za účastenství 20 spolu
bratří zaopatřen svátostmi umírajících,
jež přijal s úplnou odevzdaností do vůle

Boží. Ustavičně ve dne, v noci opatrovalo
ho několik bratří. Síly těla rychle se ztrácely
a 28. srpna ráno 0 91/2 hodině ležel
v posledním tažení. P. superior říkal
modlitby za umírající, asi dvacet kněží
klečelo kolem lůžka — zesnul tiše, tak
že jsme první okamžik smrt jeho ani
nepozorovali.

Zpráva o úmrtí roznesla se rychle,
a ačkoliv se pohřeb ještě téhož dne 0
5. hodině odpoledne odbýval, dostavilo
se k němu veliké množství obyvatelů;
mnozí z Hindů, Mohamedánův a Parsů,
již v dobrém onom knězi svého milého
učitele ctili, doprovázeli tělo zesnulého
na hřbitov asi hodinu vzdálený. Právě
jedenáct měsíců tomu, co týž kněz
pozornost Bombayanů na téže . cestě
vzbudil, když totiž jakožto představený
kongreganistů se svými svěřenci před
rakví našeho nejdůst. arcibiskupa kráčel

'\
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a sv. růženec se modlil. Byl to tehdy l s jakou pílí a odhodlaností pracovati.
první průvod, jakého pohanský Bombay
ještě nezažil. Kdo by byl tenkráte řekl,
že ještě než uplyne rok, a než osiřelé
biskupství nového pastýře dosáhne, P.
z Bósenlangerů na tichém hřbitově u
nohou svého biskupa odpočívati bude.

Nebude od místa promluviti o čin—
nosti a ctnostech našeho misionáře. Karel
z Bósenlangerů narodil se 9. března
1848 v Reinheimu ve Vestfálsku jakožto
druhý syn Klementa barona z Bosen—
langerů a Žofierozené Wolf-Metternichové.
Karel studoval gymnasium na Karolinu
v Osnabrůcku a universitu v Heidelberku.

Vstoupil pak jako jednoroční dobrovolník
k husarům a prodělal u téhož pluku
německo-francouzskou válku. V dalších

letech byl vůdcem katolických studentů
na universitě bonnské. Ačkoliv byl z rodu
šlechtického a dědicem bohatých statků,
jeho mysl toužila po vyšším. Zřekl se
svého bohatství, vyvolil si dobrovolnou
chudobu a odloučení od drahé otčiny,
za niž život svůj nasaditi neváhal a
30. září 1873. v 25. roku věku svého

vstoupil do kláštera v Hollandsku. Po
ukončených studiích bohosloveckých a
filosofických byl 3. září 1882 v Ditton
Hallu (v Anglii) posvěcen na kněze a
roku 1884. vyslán jakožto misionář do
Indie, kamž připlul 22. listopadu téhož
roku.

P. 2 B'ósenlangerů hned po svém pří
chodu ukázal, jak pojal úkol svůj misio
nářský; charakteristické vlastnosti jeho
byly: železná vůle a vytrvalost, nelíčená
pobožnosť, vykonávání všech povinností,
ochotná úslužnosť. Po pět let byl na
dvou nejdůležitějších kollejích bombay—
ských, kdež»by1 od svých Svěřenců ctěn
a vážen a od představených hledán a
vyznamenáván; hlavním jeho předmětem
byly dějiny, a sice dějiny Indie. Kdo zná
jen trochu tamější poměry, může po
soudití, jaké překážky musel přemoci,

.leho heslem bylo: »omnibus omniaa
(Všem vše). Ve škole a při akademických
přednáškách byl důkladným professorem,
svým katolickým studentům byl moudrým
vůdcem, rádcem a zpovědníkem. Veliká
byla jeho radost“, když u někoho seznal
povolání ku stavu kněžskému. Působilo
mu potěšení chudé a opuštěné dítky
těšiti a povzbuzovati, svým kongrega
nistům o milosti Boží vykládati a třeba
i několik hodin ve zpovědnici seděti;
byl-též vždy ochoten v leckterém chrámu
kázati. Tato veliká ochota a píle jeho
mu podkopala zdraví. Ano i když již
nemocen byl, a lékaři mu úplný klid
naporučili, jeho vojenská mysl tomu
odpírala. A když neočekávaně brzy a
rychle z našeho středu nám byl odňat,
můžeme o něm užiti slov písma sv.:
»Dokonav v krátku, vyplnil časy mnohé.:

Slavnost Narozeni Páně u Arménů.
Jelikož Arméni ve staré své liturgii,
již se užívá aspoň od 5. steletí, dle
juliánského kalendáře počítají, připadá
též letošího roku Narození Páně na 6.

ledna dle našeho kalendáře, tedy na
svátek sv. tří Králů. _- Večer 24. prosince
dle kalendáře juliánského o 11. hodině
otevře se skvěle ozdobený kostel. V každém
arménském kostele jsou v presbytáři
dva páry sloupů, jež jsou železnou týčí
spojeny, na níž visí záclona; přední
záclona jest červená, vnitřní, oltáři bližší
z jemné bílé látky; záclon těchto užívá
se jen při slavných službách Božích. Na
oltáři hoří veliké množství svící kolem
okrášleného obrazu Ježíška, jenž zůstává
na oltáři až do svátku Očisťování P.

Marie. Bohoslužby začnou právě o půl
noci zpíváním matutina a laud. Při
matutinu, jež trvá asi dvě hodiny, jest

kněžstvo černě oblečeno. Před laudami
obléknou se do zvláštního roucha, z tlusté
červené látky, podobného naší rochettě,
přes něž nosí krátký pláštík jiné barvy,
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podobný naší mozettě, na jehož zadní
straně vyšít jest kříž a na přední straně
dva menší kříže. Při assiste'nci mají
kněží roucha podobná našim pluvíalům.
Po ukončených laudách_ubírají se všichni
do prostřed kostela, kdež se do kola
rozestaví. Když jáhen biskupa třikrát
incensoval, začne zpívati chvalozpěv,
obsahující prosbu o požehnání pro všechny
kraje světa. Na to obrácen ku čtyř úhlům
světa čte čtyři evangelia, jednající o
narození Spasitele, po každém evangeliu,
než se na jinou stranu obrátí, následuje
chvalozpěv. Zpěv nebývá provázen hrou
na varhany, nýbrž cimbály & jiný-mi
mosaznými a bronzovými nástroji, jež
se nazývají »Zniska.<<'l'o trvá skoro do
3 hodin, načež se slouží slavná mše sv.
Privilej sloužiti tři mše sv. v ten den
na Východě nemají. Mše sv. na den
Narození Páně neliší se od 'obyčejné
mše sv. dle ritu arménského; rozdíly
však 0d_ritu římského jsou následující:
Credo zpívá jáhen sám, Offerlorium a
Pater noster však celý chor. Po Pater
noster ukazuje kněz nejsvětější Tělo a
krev Páně lidu a uděluje požehnání. —
Záclona červená jest zatažena od introitu
až po epištolu, bílá pak při sv. přijímaní,
kněze však viděti lze obrysy, nebot:
záclona jest velmi jemná. Odpoledne pak
bývají nešpory a požehnání jako v Evropě.
Tytéž obřady zachovávají i schismatikové
arménští.

ZápadníAfrika.Apoštolská pre
fektura Kamerun. Dne 1. října
odebral se P. Jindřich Vieler, P. Walter

a šest laiků z kongregace Pallotinů na
parníku »PetropoliSa jakožto první misio—
náři do Kamerunu; druzí v brzku jím
budou vysláni na pomoc, jen co nej—
nutnější věci na místě samém si zaopatří;
později i sestry téže kongregace činností
svou spoluúčinkovati budou, aby země
ona co nejdříve katolickou se stala.
Dosud v Kameruně nebylo katolických
misionářů, ačkoliv roku 1841. angličtí
Baptiste a později misionáři z Německa
tam své nauky hlásali, avšak bez velikých
úspěchů.

Pallotinská kongregace má své
jméno od zakladatele svého Pallotiho.
Svatý tento muž, jehož činnost“ spadá
do první polovice tohoto století, jest u
Římanů v dobré památce. Dobrovolně
se k němu připojili nábožní kněží, aby
hodného sluhu Páně v jeho apoštolské
činnosti podporovali. Ponénáhlu utvořila
se větší společnost“ kněží, již dle společ
ných pravidel žili a Pallotiho za svého
představeného vyvolili. Pod protekto
rátem PialX. kongregace se tak vzmohla,
že mohl zbožný zakladatel několik svých
spolupracovníků do Anglie odeslati. Nyní
mají Pallotini několik ústavů misionář
ských v severní ajižní Americe; hlavní
klášter podnes je v Římě, kde ;ctihodný
kněz žil a zemřel. Tak svaté, jak žil,
též umřel oplakáván od svých duchovních
synův a ode všech, již ho znali. Jistě
že se přímluví blahoslavený sluha Páně
v nebi, aby Hospodin synům jeho pepřál
vytrvalosti a zdaru při těžkém jejich
úkolu v Kamerunu!

„Kat. misie.“

Různé zprávy a, drobnosti.

Potrestaný rouhač. Římský časopis
»Osservatore Romano: vypravuje: V ji- '
stém domě knížecím v_Rímě byl sluha,
který neustále se rouhal Bohu, Rodičce
Boží a Svatým. 14. listopadu m. r. pro

nášel opět hrozná rouhání. Sotva však
je vyslovil, náhle “zemřel; padl na zem
a byl mrtev. Hned dostavily se proti
církevní spolky, aby rouhače slavnostně
pohřbily. Kníže však, u něhož ten rouhaě

f'\;
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sloužil, nedovolil. by v jeho domě nc
přátclé církve vítězství slavili. Policie
pak spolky rozehnala a dala mrtvolu
tajně dopraviti na hřbitov. Událost? tato
učinila na lid veliký dojem.

„ Anglikánská církev kráči pomalu ——
k Rimu. Není tomu tak dlouho, kdy
anglikánská (protestantská) církev 0 po—
božnostech věnovaných zemřelým ničeho
slyšeli nechtěla. Mezi jinými zavrhovali
Anglikáné i očistec jako slepou pověru,
modlitbu za zemřelé, za modloslužbu a
podobně. Nyní jsou Angličané v příčině
této věci a také jiných docelajiného
náhledu. Tak loni v den všech věrných
zemřelých konána v Londýně ve 250
anglikánských kostelích ráno zvláštní
bohoslužba za zemřelé, spojená
s podáváním večeře Páně. Hlavní obřad
konán však onoho dne 0 11 hodinách
pode jménem »Památka všech duší.:
Oděvy duchovenstva církevní obřad ko
najícího byly barvy černé a na oltáři
černě zastřeném hořely svíce a hudba
při tom byla vážná, smuteční. Ve všech
těch 250 chrámech zpíváno »Dics iraea
(den hněvu) Také v některých menších
městech Anglie započato ve chrámech
s touto bohoslužbou a kazatelé v neděli
0 svátku »Všech svatých.: obrali sobě
za předmět kázaní ——památku zemřelých.
Modlitba apoštolátu přivádí je ku pravé
církvi Kristově. Přijď království Tvé!

Ctvrté vystaveni těla sv. Františka
Xaverského. Tělo rekovného světce sv.
Františka Xav. odpočívá v Goi, hlavním
městě portugalských držav východo
indických. Veliký tento apoštol Indie a ,
Japonska náleží vším právem mezi nej
slavnější muže. již z lůna církve katolické
kdy vyšli. V době, kdy milliony Evropanů
odpadávaly od víry katolické, získány
sv. Františkem Xaverským nové milliony
věřících v lndii. Obrátiv obyvatele vý
chodní lndie na víru Kristovu, odebral
se ve svaté horlivosti za tímtéž účelem
do dalekého Japonska. Než všechna tato
vítězství dobytá nedostačovala rekovnému
jeho duchu. Ještě do ohromné Číny
toužil se odebrati se spásonosnou zvěstí
sv. evangelia. Než dosti již vykonáno
bylo od toho, jenž milliony pohanů vlastní
rukou pokřtil. Roku 1552. zemřel veliký
ten svatý, mroucím okem patře ještě
na pobřeží čínské, na ostrově Sancianu.

stavení oltářů.

Aby po uplynulé zimě tělesné po
zůstatky světcovy s sebou vzíti mohli,
ponořili plavci portugalští tělo jeho do
jámy naplněné nehašeným vápnem. A
div! Co u jiných mrtvol rozklad uspíšilo.
stalo se svatému tělu tomu prostředkem
k zachování. Na jaře roku 1553. při
vezeno tělo sv. Františka do Malakky.
Hned tam oslavil Bůh věrného sluhu
svého zázrakem stkvělým. Zhoubný mor
v městě zuřící přestal, když svaté tělo
jeho v průvodu ulicemi neseno bylo.
Odtud dostalo se do Goy.

Místo. kde ponejprv ostatky velikého
svatého uloženy byly, až dosud chovají
věřící ve veliké úctě. V malém, gotickém
kostelíčku chová se kámen, na němž
čísti lze nápis v řeči portugalské: »Zde
pohřben byl sv. František Xav., apoštol
Východu. Kámen tento zbudován byl
roku 1639., obnoven r. 1869.a

V Goi prokazována tělu sv. Fran
tiška úcta daleko větší. V poboční kapli
jesuitského chrámu božského Spasitele
kryje je náhrobek z mramoru & jaspisu
provedený.

Během století bylo svaté tělo čtyři
kráte k veřejnému uctění vystaveno: po
nejprv r. 1782., po druhé r. 1859., po
třetí r. 1878. a po čtvrté dne 3. prosince
roku 1890.

Roku 1859. přítomen byl vystavení
sv. lěla Msgr. Canoz T. J., apoštolský
vikář madurský, který generálu Tov. .lež.
o celé slavnosti následující zprávu zaslal:
»V zadní části kaple sv. Františka Xav.
zdvihá se nádherný pomník, ke cti apo
štola Indie r. 1655. nákladem velko
vévody toskánského zbudovaný. Spatřiti
jej lze skrze bronzovou, uměle praco
vanou mříží; škoda, že celé místo jest

„poněkud těsné a temné, tak že nelze
dílo to dle zásluhy oceniti. Pomník vy
veden jest z bílého mramoru a dolejší
část jeho dosti místa poskytla k po

Druhá část nad těmito
oltáři jest uprostřed bronzovými bas
reliefy okrášlena; na jedné straně viděti
jest sv. Františka, an pohanům křest sv.
uděluje, na druhé straně káže sv. evan

.gelium a na třetí konečně umírá Opuštén
na Sancianu. Na vrchu třetí a nejvyšší
části pomníku umístěna jest stříbrná skříň
s ostatky světcovými. Třetí tuto část
zdobí krásné sloupky, mezi něž vložena
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jsou vyobrazení výjevy ze života velikého
apoštola představující. Skříň tato, zní
zprava dále, postavena byla uprostřed
kostela na podstavci zelenými koberci
pokrytém. Sama rakev však bohatě
ozdobená z ní vyňata a na mramorověm
stole u náhrobku k veřejnému uctění
vystavena. Konečně přiblížil se veliký
svátek sv. Františka Xav.; slavnostní
zvonění ve všech chrámech a rány dělové
oznamovaly jeho příchod. Za zvuků hudby
bralo se vše ku chrámu božského Spa—
sitele. Kanovníci a ostatní duchovenstvo
shromáždilo se v kapli. Jakmile destavil
se guvernér, hnul se slavnostní průvod;
který prošed klášterní chodbou křížovou
opět vrátil se do kostela. Rakev nesena
byla pod nebesy šesti kanovníky stříbrným
brokátem oděnými. Guvernér se svým
štábem, důstojníci a úředníci kolonie
následovali. Před mříží bronzovou průvod
stanul, načež víko s rakve sňato a tělo
svatého objevilo se uslzeným zrakům
zbožných přístojících. Hned na to počaly

_ slavné služby Boží, po nichž proslovena
chvalořeč na velikého apoštola Indie.

Tělo světcovo oděno jest ornátem,
bohatě zlatem a perlami ozdobeným,
který roku 1699., kdy sv. František Xav.

-—.--prohlášenpatronem Indie, jakožto stkvělý
dar poslala královna portugalská. 'l'ahy
obličeje tohoto reka křesťanského jsou
ještě znatelný; doba tří set let nemohla
jich vymazati. Tvář jest barvy nahnědlé,
ústa maličko pootevřená, tak že zuby
maličko mezi rty probleskují. Maličko
vlasů šedivých zdá se býti jakoby do
kůže zaschlých. Hlava jest poněkud po
zdvižena a spočívá na polštáři. Levá
ruka, oděná rukávem drahocenné alby,
leží na rouchu mešním; pěst jest ote
vřena a jednotlivé prsty maličko od sebe
vzdáleny. Pravá ruka byla na rozkaz
generála řádu P. Claudia Aquavivy odňata
a do Říma přenesena. Od té doby po—
zbylo tělo své svěžesti a plnosti, bez
pochyby následkem veliké ztráty krve,
která po odnětí ruky z rány v hojné
míře vytékala. Masité částky vždy víc
a více se 'sesýchají, hniloby však nebo
jakéhokoli rozkladu naprOsto pozorovati
není. Toliko nohy, které pro sv. evan—
gelium tolik namáhavých cest vykonaly,
podivným řízením zůstaly čerstvými a
svěžími, ni'ím nelišíce se od nohou

člověka živého a zdravého. Stkvělé do
tvrzení pravdy slov: »Quam speciosi
pedes evangelizantium pacem, evangeli
zantium bona.c jak vznešené jsou
nohy těch, kteří přinášejí zvěst? pokoje,
zvěst spásy !)

Po čtvrté ukazován byl drahocenný
poklad katolíků indických dne 3. prosince
1890 na důkaz, jak slavný a velebný jest
Bůh ve svatých svých. na svědectví, ža
katolická církev jediná chová v lůně svém
pravdu spasitelnou, k životu věčnému
vedoucí. Bylo by žádoucno, aby ti, kteří
nestydí se popírati víru v zázraky, ne—
obtěžovali si putovati do Indie a tam
na tento do očí bijící zázrak vlastníma
očima pohlédli, ať již zasedají lidé takoví
v síních sněmovních anebo hlásají mou—
drosti své ve školách! Také oni utrhači,
kteří řádu jesuitskému na jméno přijítí
nemohou, mohou se spokojiti se za—
zrakem tímto, jakožto jedinou odpovědí
na všechny urážky, metané ve tvář'řádu
tomu slavnému a velezasloužilému.

thd.
Stálost ve víře. Dejiny krutého

pronásledování, jakým ruská vláda skoro
100 let proti katolíkům v Polsce zuří,
aby je získala pro pravoslaví, vypravují
mnohé zajímavé příběhy o stálosti ve
víře. Sdělíme se čtenáři svými jeden
takovy příběh z roku 1874. V jedné
osadě začal katolický farář nátlaku
vlády ruské ustupovati a konal služby
Boží podle církve ruské; farníci nechtěli
jej proto již do kostela pustiti. Na to
farář z krajského města oddělení vojska
přivolal, aby jeho pomocí přemohl odpor
svých farníků. Lid shromáždil se před
kostelem, proti lidu postavilo se vojsko.
Vůdce vojenský vyzval lid, aby se rozešel,
jinak že užije zbraně. Lid se ani nehnul.
Vůdce dal rozkaz, vojsko se žene proti
lidu s bodáky, lid jim bodáky z rukou
vytrhuje a staví se zase na své místo.
Vůdce otázal se telegraficky v Petro
hradě, co má činiti. .Za několik hodin
dostal odpověď: »Všecko postříletilc [
dal vystřelit napřed na prázdno. Tu vy
stoupil jeden sedlák a pravil vůdci:
»Střítejte jen opravdu, máteli k tomu
rozkaz; my všickni hotovi jsme za
víru svou umřítim Na dané znamení
klekl veškeren lid a modlil se: »Pod
ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží

“\
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Rodičkola Rány vyšly, a hřbitov okolo : jejich neplakali; kterým nikdo nepadl,
kostela byl naplněn mrtvými a raněnými. : záviděli druhým, že uznáni hodnými za
Kteří zůstali na živě, těm vojáci dali i víru svatou umříti.
pouta a odvedli je s sebou. Příbuzní i

Milodary božského Srdce Páně.
Z Plzně. Slíbené díky vzdáváme Ž Prahy. Své nejvroucnějsí díky

timto nejsvětějšímu Srdci Páně: za vzdávám přelaskavěmu Srdci Páně za
brzke pozdravení z nemoci a posilnění ?.všecka dobrodiní nesčetná, kterýmiž mne
v namáhavě piáci; -—- z.: všemohoucí ' obsypává, jakož i za laskavě vedení jeho
jeho ochranu při hrozne povodni dne božské prozřetelnosti. Zároveň také díky
3. září 1890: — za odvrácení nemilé vroucně vyslovují tímto Matce Boží a
soudní pře a smírně vyrovnání jisté sv. Josefu za jejich mocnou přímluvu
záležitosti, kterýchžto milosti se nám u Boha. H. V.
na přímluvu neposkvrněné Matky Páně Z Dobříše. 'l'isícerě díky bud'tež
& Josefa dostalo. vzdány nejsv. Srdci Páně, nejbl. Panně

Z Roketnice Abych vyplnila slib Maru, sv. Josefu a sv. Antonínu za

učiněný v těžké nemoci zde veřejně VYSIVŠGUÍPIOSCbza dUCIIOVÚÍŽOfPaÍŽÝÍWevroucně dík vzdávám bož. Srdci Páně e m “
blah. p_ Mai-il,„_ Josefu, pěstounu Páně: Z Dobrušky. Přes půldruhého roku
a sv. Jakubu apoštolu za vyslyšení - “'PG'? jsem bdes“ „v POZ? nemohouc
prosby mě o navrácení zdraví. Po vv— ChOd'F a VŠeChnq lekaĚSk? pomoc)byla
konání devítidenní pobožnOsti hned mi níaí'na.vl_ vzala jsem utočíšte k lanne
bylo volněji, zdraví přibývalo, a dnes Maru hlipsdorfske a Lurdské, putovala
se cítím úplné zdravou. " jsem. do 'Flllpsdfn'fu a vykonala tam

V tebe. Pane. jsem důvěřovala & dřlšludennčbgOŘOZĚOSť Ě hle, jsem l'ly'' —' _, , sy “ena. rzev 1, 0 jsem prosí a,
nebylajsem vpravdě zahanbená. “7“K“ vzdávám B_odičce Boží moje nejvřelejší

z Prahy. Čtenář »Školy u. s. P.<< .
vzdává díky za vyslyšení jeho modlitby, dlky' _ ------ A' D
jíž vzýval nejsv. Srdce Páně a neposkvrněné P 0 z n a m k a. Nepodepsaně dopisy
Srdce Panny Marie. 0 milodarech dostali jsme: Z Brušperku

Od Uher. Hradiště. Ku větší cti a a ze Lth- PTO nedostatek POdPÍSUne
slávě Boží a ku rozmnožení důvěry uveřejňUJeme. ZáPOV6ň_žádáme všech,
v nejsv. Srdce Pána Ježíše, nejbl. Pannu kdož chteíg, _a_bv domsv 0 _vyslyšení
Marii a sv. Josefa veřejně vyznávám, PFO—“59bu_verejneny ble, aby Jmé“0_ 91V?
že jsem byl v záležitosti svě vyslyšen podepsali. Dle prání pak 5? bUď uverejm
a posýlám na poděkovám ] zl pío jmeno písmeny začátečnými, nebo docela

misionáře za mořem na pohanské dítky. l sejméno vynechá. Nadopísu však žádáme%zaručení podpisem. Redakce.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
děkuje panovníkům a národům za účinnou

rozeslal biskupům zvláštní list, v němž podporu snah těch, osvědčenou nedávným
rozepisuje se o činnosti jejich proti- svoláním velikých sjezdů protiotrokář—_
otrokářské. Dokázav lidumilnou snahu ských v Brusselu a v Paříži, a nařizuje
církve o zrušení hanebněho obchodu konečně, aby o sv. třech králích byly
s lidmi od nejstarších až na naše doby, konány po celém katolickém světě ve'

Řím a Italie. Sv. Otec Lev Xlll.
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prospěch afrických misií každoroční
sbírky. — Pro ty, kteří zasloužilí se o ,
sv. Stolicí, zřídil sv. Otec nový řád,
kterýž poctěn názvem »Služebn íci
s-v. Petrac Rád tvoří bílou šestihranou
hvězdu, v jejímž středu jest obraz nejsv.
Trojice. Hvězda sama visí na papežské
tiaře se zlatými dvěma kříží Petrovými
a nosí se na žluté stužce s černou
obrubou.

Rakousko. V dolnorakouském sněmu
otřel se poslanec Loquay o neomylnost
sv. Otce, obdržel však od maršálka důtku
s odůvodněním, že Jeho Svatost? není při
tomna a nemůže se hájiti. —-Dne 18. pro—
since m. r. odevzdán Velehrad na Moravě

do správy řádu jesuitskému. ()kolnost?
tato nesmírně pobouřila kroměřížsko—

holešovský list »Velelírad,v který vpravdě
se vrhl na řádjesuitů, vyčítaje mu, že jest
»néjnebezpečnějším a nejchytřejším ne
příznivcem všeho cyríllo-methodějského, a
sám o sobě pak nadšeně hlásá, »že bude
střežiti v lidu moravském památku sv.
věrověstův jako nejdražší závěť našich
dějin a nedopustí, “aby zhýralosť
světskázastírala jí rouškou lži
a klam u.? Ať jest jen bez starostí
»Velehrad,<< ta skálopevná. černá garda ,
sv. Otce, slavný řad jesuitský, ochrání
nám to dědictví cyrillo-methodějské lépe,
než tisíc listů jemu podobných. .len tou
radou bude mu asi každý upřímný
katolík a vlastenec, aby, než tak nestydatě Í
otírali se počne o jesuíty. dříve o
snahách a působnosti řádu toho ze
spolehlivých pramenů se poučil. Na štěstí
si synové sv. Ignáce hlasu takových
»obrů,c jakojest »Vclehrad,c nevšímají!
——Církevní otázky v Uhrách hlásí se
nyní čím dále tím hustěji na veřejnost.
Poměry mezi církví a vládou jsou

. svrchované tísnivé, & četné vyskytují se
hlasy, projadřující obavy před možným
bojem kulturním. Zpráv v příčině této
tolik dostává se do veřejnosti, že ne—

snadno by bylo „všechny tu v jednotu
srovnati, jen tolik zaznamenati dlužno
jakožto celkový dojem, že veškerá snaha
maďarských »státníkůc k tomu čelí, aby
církev katolická v Uhrách byla oslabena
a pokořena, a odstraněno apoštolské
království. Jaké věci ve sněmovně uher

ské na přetřes pricházejí, poučí nás
následující kousek státnické moudrosti!
Dvojnásobný přeběhlík, kalvín, ministr
spravedlnosti Szylagyi přijal nabídku na
zavedení občanského sňatku (o nějž
také podána žádost na zemském sněmu
štyrském) & prohlásil, že ministerstvo
vypracuje zvláštní předlohu zákona,
kterým stanoveny budou zásady manžel
ského práva na všeobecných základech,
bez ohledu na náboženské rozdíly, a
jímž odňata bude pravomoc ve
věcech manželských duchovním
úřadům. 'Jak dalece se tyto úřadní
sňatky osvědčily, maličký třeba rozhled

po společnosti_s dostatek poučí. Jisto
a nepopiratelno jest, že zavedení občan
ských sňatků v zápětí může míti jen
rozpadnutí veškerých společností, ba
celých států. Zařízení takové. mírně
řečeno, nelze ničím jiným nazvatí, než
velevhodným prostředkem ke vzrůstání
bezuzdně luzy, neznabohův a rýpalů,
kteří by chtěli rázem vše na ruby obrátit!
Spojujít' se sňatkem občanským nebo cívíl—
ním osoby mnohdy nahodile sešlé, různého
vyznání, ba mnohdy i bez něho. Dětem
z manželství takových ponechává se
úplná volnost?náboženská ; obyčejně bývají
dětí takové bez vyznání, jelikož rodiče
nevěříce v Boha u potomstva svého
úctu a lásku k něčemu svatému vzbudítí

nemohou. A co jest společnost lidská
bez náboženství? Dům na písku stavěný!
Aby jen nedoznali velemoudří osvícenci
uherští pravdu slov, že zlé nejvíce škodí
tomu, kdo je sám svévolně plodí!

Rusko. Dle »Petrohradských Vědo
mostíc nabídl prý Vatikán ruské vládě,
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aby zřídila při papežské stolici stálého
diplomatického zástupce. Vatikán na
vzájem zavazoval se zříditi papežskou
nunciaturu v Petrohradě. Návrh ten

však byl zamítnut, ačkoli Vatikán chtěl
jím osvědčiti ochotu v choulostivých a
nerozřešených dosud otázkách.

Francie. Proslulý kardinál Lavigerie
prohlásil se pro republikánskou vládu.
Za tou příčinou „učinil jeden biskup
francouzský dotaz u sv. Stolice, na nějž
dostává se nyní odpovědi listem kardinála
Rampolly, uveřejněným dvěma konserva
tivními listy pařížskými. Dle něho nemá
církev ve své ústavě a ve svých naukách
ničeho, co by se jakékoli vládní formě
protivilo. Každá vládní forma, používali
se jí spravedlivě, může udržeti ve spo
lečnosti výtečný stav. Věřící mohou se
tedy, neníli nějakých jiných překážek,
účastniti ve správě veřejných záležitostí,
aby náboženství spasitelně účinkovalo
na blaho státu. Tento projev kardinála
— státního tajemníka znamená tolik, že
sv. Stolice uznává republiku ve Francii
zavládní formu zákonitou. Než tu položiti
třeba otázku: co znamenají oproti tak
blahovolnému jednání sv. Stolice ta pro
následování církve, a stíhání řádů řehol
ních, na něž ustavičně katolíci francouzští
si stěžují? Či projevuje se snad tak
vděčnost v druhé polovici devatenáctého
století?

Německo. Gosslerův zákon školský
stanoví všemohoucnost' ministerstva ve

věcech školských. Úplné toto sestátnění
školy v Prusku jest krokem, aby se škola
stala nekřeslfanskou a bezkonfesionelní.

Stát rozhoduje o učebněm plánu i při vy
učování náboženství. Stát pořizovati bude
i katechismy; hlas poradní mají sice
církevní úřady, rozhodnutí však'úplně
ponecháno jest státu-. Náboženství vy
učovati budou učitelé státem vychovaní
a zvolení, svolení církve potřebí tu není.
Jak smutné a zahanbující to poměry

v době míru mezi církví a státem pruským,
a ministr Gossler jest si asi dobře vědom,
jak krutý a urputný boj vypověděl
církvi! —--Vláda bavorská divně chová
se k theologům, kteří vyhověti chtějíce
přání sv. Otce, v Římě v Germanika
studiím bohosloveckým oddati se hodlají.
Zbavujeť je možnosti ucházeti se o
jakekoli domácí duchovní obročí, od
volávajíc se na—nařízení z roku 1873.,
jímž zapovídá se bavorským kandidátům
theologie studovati v Germanika, dokud
ústav ten řízen bude jesuity nebo řádem
jim podobným. Také znamení doby! —

V Dánsku zkvétá katolictví měrou

velmi potěšitelnou. Tak znova zřízeno
nedávno v/Kodani bratrstvo růžencové,
kteréž až do 15. století znamenitě pro
spívavši, potom stalo se obětí protestan
tismu. Byl uspořádán veliký veřejný
průvod, který “zajisté mocné dojmy u
všech způsobil. Co nejdříve má býti
zaveden v Dánsku řád Dominikánův.

Zavedení téhož řádu jest v přítomné době
možným také v Norvéžsku. Tak dá
se alespoň souditi z přátelského přijetí
kněze řádu sv. Dominika v Christianii

a hojného účastenství na kázaních jeho,
jimž přítomny bývaly osoby všech stavů
i důstojnosti. V Christianii, jež čítá
140.000 obyvatel, jest jen 400 katolíků.
V celém Norvéžsku jest jich sotva 1000
S20 kněžími, misionáři, mezi 5 miliony
protestantů.

V belgickém městě Gentu zřízen
zvláštní zednářský výbor zaručující každé
mu dělníku, který přislíbí, že v případě
onemocnění žádného duchovního k sobě

nezavolá a po smrti církevně pohřbiti
se nedá, pro rodinu jeho 100 franků.
Tak vysoko tedy cení se v 19. století
nesmrtelná duše lidská!

Čína. Dle zpráv apošt. vikáře Msgr.
Blettera, vypuklo v Číně zuřivé pronásle
dování křesťanů. Křesťanéjsou vražděni,
nepodaříli se jim uprchnouti, a obydlí
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jejich pálená a bořena. Nebezpečí .zdá zednářského. Kde sluší tedy hledati toho
se již hroziti také středu misií v Tschon- pravého nepřítele společnosti lidské a
Kingu. Msgr. Blettery se domnívá, že jejich zařízení?
nelidské události ty jsou výsledkem štvaní |

V lednu modleme se za větší úctu sr. Alona, patrona mládeže.

w Římě na jednom hospici »Panny Marie, potěšení zarmoucenýchx jest ve

&? mramoru vryt obraz, představující andělského mládence, sv. Aloisinz Gonzagy,M jak nese na ramenou morem zchváceného člověka. A pod obrazem lze
čísti nápis: »Za moru, ve věčném městě Římě zle řádícího, sv. Alois z Gonzagy,
člen tovaryšstva Ježíšova, naložil morem zchváceného na ramena svá a nesl jej
do tohoto hospice; brzy pak sám oneínocněv, zemřel jako oběť křesťanské lásky
ke bližnímu, léta Páně 1591.: Vpravdě, kdož by v onom nešťastném bídáku neviděl
zobrazenu naši mládež, která se stala obětí tě neb oné pekelné moci. Mládenectví
sv. Aloisia, připomenutí óOOletě památky jeho svaté smrti, zdali to není zvláštní
řízení Boží na ochranu naší mládeže?

Hlavní úmysl, který tentokráte předkládáme, nebyl toliko potvrzen, nýbrž
vyvolen od samého sv. Otce Lva Xlll., jenž pravil: ».lest krásné oslavovati
mimořádně ctí a chválou mimořádnou svatost. mládence sv. Aloisia.: Slova tato

platí obzvláště studující mládeži a školním dítkám, aby tento rok zvláště tohoto
slavného patrona svého uctívali. Aby však úcta sv. Aloisia tím více mezi mládeží
vzkvétala, podáme tuto obrázek jeho svatého-života, bychom nenásledovavše
nevinného, aspoň kajicného následovali.

Sv. Alois narodil se ze šlechtických rodičů na zámku Castiglione v Lombardii
9. března 1568. Nábožná matka vštěpovala do útlého dítěte ihned vroucí zbožnosti,
kterou dítko také zachovalo. Jako sedmiletého chlapečka vzal jej otec s sebou do
vojenského ležení. 'l'u by byl neopatrností skoro život ztratil. Mimo to slýchal
lehkovážné řeči, které, jak “u dítek bývá, hned kořínky zasazovaly. Ale nábožný
hoch poznatr nebezpečenství. duše, zhrozil se; útlé svědomí jej velmi trápilo a
bolesti proniknut hořké proléval slzy, a nyní oddal se tichému životu. Tento rok
byl rokem obrácení a počátkem rychlého pokroku na dráze ctnostného a bohu
milého života. V létě 1577 byl se svým mladším bratrem poslán do Florencie na
dvůr velkovévody Františka Medici, kdež velmi prospíval ve vědách a vzdělanosti,
s nimiž spojoval vroucí zbožnost a lásku k Bohu, zvláště pak andělskou čistotu
a tuhé zapírání sebe. Duchovní život sv. mládence dospěl 0 stupeň výše, když
.12 let stár poprve přistoupil ke stolu Páně. Byl to sv. Karel Borromejský, kardinál
a arcibiskup milánský, jenž podal sv. Aloisiovi poprvé nejsv. tělo Páně a dal mu
také pravidla života. Ježíš Kristus zajisté vlil do duše tak čisté, tak milé hojnost
milostí svých. Aby však tím volněji mohl Pánu Bohu sloužiti, odstoupil dědictví

_.''. SVébratru a vstoupil 25.1i—topadu 1585 do noviciátu u jesuitů v Římě. Tu stkvěl se
„_ čistotou andělskou, pokorou hlubokou, láskou vroucí a přísným životem. Avšak
? i šv. Alois měl zkoušen býti. Upadl do veliké zádumčivosti, zdálo se mu, jakoby
'".. milost Boží docela jej opustila a duše jeho mír andělský na vždy ztratila. Ale
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přestál zkoušku tuto. Po dvou letech, 25. listopadu 1587, složil sliby řeholní. Ve
studiu filosofie a bohosloví vyznamenal se nad jiné, ač pokorou zastíral veliké
schopností své. S uměním rostla i láska k Bohu, tak že duše jeho podobala se
pravě výhni sv. ohně a lásky Boží. Po šesti letech, co byl v řádu sv. Alois, nastal
v Římě mor. Svatý mládenec ošetřoval nemocné pilně a horlivě, neboť s láskou
k Bohu spojoval v srdci svém í lásku k bližnímu svému. Byv touto nemocí"
nakažcn, chřadnul po tři měsíce, až roku toho (1591) v noci z 20. na 21. června,
v oktávě Božího Těla, svaté zemřel. '.l'ělo jeho pochováno u veliké slávě v kapli
sv. kříže v kostele kollegia jesuitů, r. 1699. v kostele sv. Ignacia, v oltáři v kapli
sv. Aloísíu zasvěcené. Brzy po smrti .jeho staly se mnohé zázraky, a již počali
jej jako světce ctítí. Roku 1621. byla úcta jeho papežem dovolena. Za svatého
prohlášen teprve roku 1726. papežem Benediktem XIII. a zvláště jako příklad a
ochránce mládeže postaven.

Kdož by neměl úctu k tak sv. mládenci, jakým byl sv. Alois? Bylt' on
zajisté miláčkem nejsv. Srdce Páně! Protož modleme se, aby úcta jeho zvláště
letos se rozšířila po celém katol. světě mezi mládeží, aby příkladem jeho povzbuzena
i ona pilna byla nevinnosti, pokory, kajicnosti a vroucí lásky k Bohu a bližnímu.
Nejsv. Srdce Ježíšovo, zachraň naši mládež od všeliké nákazy, a to na přímluvu
sv. Aloisia, miláčka tvého!

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Krístel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'l'y sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svatosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všelikě city a žádosti,
Všelíké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIH. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Díec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'í je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozšíření úcty andělskěho mládence, sv. Aloisia, & na všechny úmysly, jež od—
poručeny jsou na tento-měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko-moravskou!
O sladké Srdce m'ého Ježíše, učiň, abych Tě míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímelí se to denně, odpustky-plnomocnéť Pius IX.

26. listopadu 1876.)
Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (odpustky TOO-dní jednou

za. den. Pius IX. 1874.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
----—---—==—»—

Úmysl v únoru: Stálost? ve víře.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
.gd\



Úmysly apoÉlátu modlitby.
V lednu modleme se za větší úctu sv. Aloisia.

Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

„Dne| Na. slavností: Umysly: ?

1. Obřezáni Páně. _— Aby jméno Boží bylo svěceno a uctivě užíváno.
Za ochranu Boží v tomto roce. Za požehnání podniku katolickému.

2. Sv. Makaria, poust. (394) — Za sv. Otce a požehnání pracím jeho.
Za obnovení ducha všem věřícím. Za pravou kajicnost'. Za umírající.

3. Sv. Genovefy, p. (512), — Za ženské kláštery a jich ústavy. Za uzdravení
choromyslné matky & potěšení rodiny. Za jednoty panenské. Za matku.

4. Neděle po obřezáni Páně. Sv. Tita, bisk. m. |. st. Za vrchní pastýře
v Čechách a na Moravě. Za apoštolát modlitby. Za obrácení hříšníků.

5. Sv. Simeona, Styl. poust. (459). — Za polepšení katolíků. Za ducha
sebezapírání. Za sv. dětství. Za spolky sv. Vincence. Za horlivé kněze.

6. Zjevení Páně. (Sv. tři Králů.)— Za obrácení pohan. národů. Za kat.
misionáře. Za spolky rozšíření křesťanstva. Za svornost' v jedné obci.

7. Sv. Luciana, kn. m. (312). — Za srdnatost' obhájcům Boha, církve a vlasti.
Za rozkvět dědictví sv. Cyrilla a Methoda. Za všecky chudé a nuzné.

& Sv. Severina, op. (482). Za ducha obětavosti katolíkům. Za zdar apoštolatu
tisku. Za-představené klášterů ve vlasti naší. Za dělnictvo a pracovný lid.

9. Sv. luliany & Basilissy, muč. (300). — Za matky a hospodyně křest. Za
svornost' v rodinách. Za odvrácení pohoršení v jednom domě. Za mládež.

10- Sv. Pavla, poust. (342). — Za kněžstvo,řeholné. Za choromyslnou matku
a potěšení rodiny. Za horlivé spolupracovníky naše. Za trpělivost.

11. NeděleI. po Zjevení Páně. Sv. Theodosia,op. (529) — Za obnovení
vrchnosti křest. Za odvrácení pohoršení. Za bratrskou lásku. Za umírající.

12- Sv. Arnošta, bisk. ——Za semináře naše bohoslovecké. Za ducha moudrosti
a bázně Boží. Za misie mezi pohany. Za obracení nevěrcův a židů.

13- Sv. Hilariašgbisk. (369). — Za ochranu sv. Otce Lva XIII. Za kat. učence.
Za ducha křest. na vysokých školách. Za horlivé kazatele a zpovědníky.

14- Sv.-Felixe : Noly, kn. (310). ——Za rozšíření úcty Bohorodičky skrze
apoštolát modlitby. Za horlivé kněžstvo. Za mládež, by si vážila nevinnosti.

15- Sv. Maura, op. ř. sv. Benedikta (584). -— Za řád benedikt. vCechach a na
Moravě. Za řeholný dům. Za kněze. Za požehnání práce. Za duše v očistci.

16- Sv. Marcelle, pap. m. (310). Blah. Bohumira, ř.prem. (1 127). — Za jednotu všech
křesl'anův u obnovení království Božího na zemi. Za sv. Otce. Za 1-matku.

17— Sv. Antonia, poust. (356) — Za obrácení Anglie a rozkolných Slovanů.
Za choromys'non matku a potěšení rodiny. Za ducha kajicného. Za rodiče.

18. Neděle II. po Zjevení Páně. Nejsl. Jména Ježíš. —Za vyplnění
prosby: Posvet' se jméno 'l'vé. Za odvrácení klení a_podobných pohoršení.

19. Sv. Kanuta, kr., muč. — Za obrácení Dánska. Aby věřící hodně sv. svátostí
přijímali. Za pokoj a mír ve vlasLinaší. Za šťastně ukončení palčivé záležitosti.

20. ; Sv. Fabiána & Sebastiana, muč.(250 a 288). -- Za křest. ducha u vojska.
Za náležité svěcení neděl a svátků. Za obrácení vlažných a nedbalých.

21. Sv. Anežky, p. a m. (304). — Za křcst'. panny. Za zachování mravnosti
' “ mládeže školní. Za dar čistoty a stálosti v dobrém. Za vícero osob.

22. Sv. Vincence, jáhna, m. (503) ——Za údy arcibratrstva neisv. Svátosti.
'/.a odprošení urážek Bohu učiněných. Za kajicníky-. Za horlivé zpovědníky.

23. Zasnouheni Panny Mário se sv. Josefem. — Za zvelebení poutních míst
Mariánských. Za bratrstva růžencová. Za větší úctu sv. Josefa; Za rodinu.

Odpustky 100 dní za kaidy'_dobry' skutek vykonaný na tyto úmysly. )
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24. Sv. Timothea, bisk. m. (97). — Za císaře a krále našeho. Za svornosť
národů. Za horlivé kněžstvo. Za křesť. školy a jich učitele. Za sestru.

25. Neděle Devět/ník., Obrácení sv. Pavla (35). — Za obracení Anglie. Za za—
tvrzelé hříšníky. Za příbuzné. Za pokoření nepřátel. Za kat. duchovenstvo.

26. Sv. Polykarpa, bisk. m. (165). Za kat. církev na Východě. Za větší
úctu sv. patronů našich. Za tovaryšstvo Ježíšovo ve vlasti naší. Za trpící.

27. Sv. lana Zlatoústce, bisk. (407). ——Za obrácení rozkolných Slovanů. Za
horlivé kazatele. Za obhájce víry slovem i písmem. Za pronásledované.

28. Sv. Rajmunda, kn. —Za zdar 3OOIetéhojubilea úmrtí sv. Aloisia. Za naší mládež.
Za české bohoslovce v Římě. Za střední školy. Za trpělivost. Za rodiče.

29. Sv. Františka Sal., bisk. & uč. cirk. (1622). — Za našeho velepastýře a
jeho duchovenstvo. Za zdar obnovení chrámu. Za četné dobrodince.

30. Sv. Martiny, p. m. v II. stol. -— Za zachování mravnosti u mládeže. Za
překažení zlých úmyslů nepřátel církve. Za svornOst' a jednotu _vobci.

31. Sv. Petra Nolasko, kn. (1256).— Za spolupracovníky a příznivce»Skoly.:
Za zemřelé údy katol. bratrstev. Na poděkování za všecka dobrodiní.

L lldpustky100 dní za každý tlobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

Svatý Alois, andělský mládenec, byl a jest patronem mládeže. Září
ctnostmi, zvláště pak nevinnosti, která tak krásně sluší naší mládeži. Žil sv. Alois
jen Bohu a bližnímu. Že Bohu žil, zasvětil jemu život svůj mladistvý, tak že 0 něm
říkali, že jest andělem v těle lidském. Bližnímu žil též; toho důkazem jest napis
ve mramoru vyrytý na jednom hospici v Římě pod Kapitolem. Nápis ten zní:
»Sv. Alois z Gonzagy, tovaryšstva Ježíšova, v době moru v městě rozšířeném,
nesa nemocného na ramenou do nemocnice, nakažen jest a umřel jako obět'
křesťanské lásky ke bližnímu. Boku 1591.4r Tedy letos připadá 3001etá památka
úmrtí jeho. Ctěme tohoto světce co nejvroucnějí, prokázal se jako zvláštní ctitel
nejsv. Srdce Páně, zasvětiv jemu život svůj. Mládeži, následuj patrona svého!
Cti památku 3001etou úmrtí jeho!

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv..Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpus'tky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozšíření úcty andělského mládence, sv. Alois-ia, & na všechny úmysly. jež
odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskoua vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za. den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v únoru: Stálost ve víře.WWF—_
Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Co sVět V záVratnéM se utapÍ VÍru &tanCI, křesťane, sVátostI
V oDVetu kLaň se nICÍ!

Srdce Panny Marie a Pána Ježíše.

ůj Pane na nebesích, dej mi tenkrát sílu,
bych zas' decbl v duši lidí stopy ráje,
bych v písni ověnčit směl Pána, Pannu vílu,
podat v ruce jejich palmy, kytky máje,
bych ze rtů jejich nesl pozdrav zemi svěží,
Marii Panně zvonil zvony světa, věží,
bych přední na kolenas lidmi kleknoutmoh',
a dal jim píseň ptáků, již šumí les i hloh,
již nese vlna moře,větry v horách vanou,
že radují se s Pannou!

Smím k Tobě nyní, Pane, v tiché písni dojít,
na věnec Ti čela vetknout listek nový,
hlas svůj tam s cberubíny v nebi v hymnu

spojit?
se slzou mohu začít —! ach, sotva slovy!
Máš, Panno, nebe vočích, tolik vděku, krásy,
že Boží zář obemkln víčka, zlatí řasy,
že v srdce mě se loudí tajný, božský svit,
již cítím! andělský to balsám v duši vlít,
a nitro mé — ba celá duše již se třese,
Marii Panně v plese.

Ted' vidím v dáli, národy jak k Tobě spějí,
oka lesk jim radostí se z nebe svítí,
tisíce písní blabých, tklivých v srdci znějí,
co pupenců strom, na louce smaragd kvítí!
Kde srdce jen, tu touha v něm se po Vás

stí—ada,

ze vzdechů, modliteb Vám každý věnec spřádá,
duši svou Vám, srdce zlatá, v oběť nosi,
vezměte je, celý svět Vás za to prosí,
by zulíbali Vás, přitiskli ku své hrudi,
se ze sna Vámi zbudíl

Mám, Panno, za svět tolik toho Tobě zpívat,
že teprv v smrti počnu Tobě zpívat zas,
ted' dovol, bych se v srdce Tvoje mohl dívat,
svou duši nasytit— tam tolik dřímá.krás!
Vásřobepina věčný blankyt, snivá duha,
() srdce šepněte: že Váš jsem navždy sluha,
pak na kolenou u Vás žiti budu čas,
posvětím duši v modlitbu — modlitbu v hlas:
že u Vás žít, jsou neskonalé blaha tůně —
mře srdce, touhou stůně!

Jste jistou stezkou nám, jež za hvězdy se tratí,
jste rosou, jež v perly na srdce nám padá,
jste září, jež nás v žití, v smrti mírem zlatí,
víc než řeknu — v duši se to k verši skládá!

K Vám proto znova, Panno, Pane milý, volá,
to lidstvo v prosbách — v písni zvedá. ruce zdola,
ó přijměte nás v náruč hebkou, věčný klínl
Až přes rty naše mihne smrť ten slední stín,
ať duše naše zajásá Vám blaha píseň:

Jen u Vás mizí tíseň! v
Cermdk- Chřmmnbky'.

k_ ._|___)f—'—\
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Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 33 roků věku našeho božského Vykupitele.

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

Rozjímání.

Trpělivost Srdce Ježíšova,
Ježíš trpělivý jest: 1. v utrpení svém'; 2.
v poměrech svých k lidem; 3. ve svých

přáních.

1. Srdce Ježíšovo trpělivo
bylo v utrpeních, v upokořeníchi
u'rážkách, jaké se jemu děly; trpělivo
bylo, snášejíc velikouchudohu a nouzi,
obtíže a práce denního úkolu svého;
bylo trpělívo uprostřed pronásledování,
od nepřátelů proti němu nastrojených,
uprostřed utrhání a obvinění druhu
všeho, jež vesměs na Srdce to dorážela.
Trpělivý Spasitel ani neotevřel úst
k naříkání, ačkoli všecko to zlo dělo
se jemu proto, že na se vzal odpovídání
za hříchy naše. Zdá se, že nebe, země a
peklo, — že Bůh, lidé i ďáblové proti němu
ozbrojili se, a přece nevinná jeho duše
nepřestává nikdy pokojnou a trpělivou
býti, ačkoliv stala se kořistí hořkosti a
trýzně, & jako terčem šípům všem. On
statečně to snáší jako skála, o niž vlny se
odrážejí. O vpravdě božská to &nepocho—
pitelná trpělivost! Alejak málo to potřebuje,
abych já o klid a pokoj připraven
byl! A já přece jsem hříšný a musím
tudíž trpěti: »My zajisté sprave-_
dlivě, neb co náleží na skutky
naše, béřeme: ale tento nic zlého
neučinil.: (Luk. 23.) Zaviniljsem toho
a mnohem více, chci budoucně říkati
ve všech utrpeních svých. Vždyť jest
nám to i užitečno; nebot" zkoušení pů
sobí trpělivosť: trpělivost pak skutek
dokonalý má: tak že potom dokonalí a
celi jsme, nemajíce v ničem nedostatku..
(Jak. 1.) O vy, kteří pod tíží strastí'
stenáte, pozoruj te Ježíše !Vnikněte v Srdce
jeho velebení hodné, patřte na kříž
a na oltář, kdež stále přebývá, ač

přemnozí křesťané lhostejně a nevděčné
k němu se chovají a svatokrádežemi jej
zneuctívají, — a učte se trpělivosti. O
duše moje! brzoli se vzdáš & budeš
trpěliva? Víceli ještě důvodů žádáš,
popatř na nebe! 0, což jsou utrpení
tohoto života 11 porovnání s radostmi
věčnými?

2. Srdce Ježíšovo trpělivé
bylo v poměrech svých k lidem.
Aniž bychom tu mluviti chtěli. jak do
brotivě zacházel s nepřátely svými &
vrahy, považme jěn, jak prokázal se
trpělivým býti s lidem nevzdělaným,
s nevědomými učeníky svými. Cehož
bylo mu snášeti od jeho apoštolů, kteří
po tříletém s ním obcování pořád ještě
tak nedokonalí byli? Jak něžně a laskavě
s nimi zacházel, jak nezvratitelnou
trpělivost“ měl s nimi a k nim až ku
podivu se snižoval? A on jest přece
Bůh! Jak i nyní chová se v nejsvětější
Svátosti, v níž jemu od tvorů denně
nových urážek zakoušeti jest? A já
nemohu ani nejmenší vady druhých
přetrpěti! »Vy nemůžete druhých snášeti,
kdo však vás snese?a dí sv. Augustin.
A kdyby i skutečně bližní tvůj na sobě
měl chyby, jichž na něm pozorovati
mníš, sám pak bys jich prost byl, přece
dle učení apoštolova snášeti bys musel
jeho mdloby a sám sobě marnivě se
nelíbiti: »Máme pak my silnější
snášeti mdloby slabých a ne
sami sobě se líbiti.c< (Řím. 15.)C0
však činiti máš, když chyby ty jen
smyšleny jsou, aneb když sám na sobě
většíchmáš? »Choďte v lásce,: praví
s'v.Pavel. (Ef.4.) »Trpělivě se mějte
ke všem.: (1. Thes. b.) Mohlli bys se
na někoho hněvati, kdybys opravdu po—
korným byl? »Ty pak co soudíš
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bratra svého?c (Řím. 14.)'Kdo jsi?
ty? Proč se rozsopuješ? .lesti toho
příčinou tvá náruživost'! Což ti prospívá,
že rozlobuješ se? Jest to při nejmenším
nepotřebné. neboť tím ničeho nepo—
lepšíš; avšak, což horšího, jest to i
š k o d liv e. Netrpělivosť tedy jest zároveň
chyba, zpozdilost' .a neštěstí;
trpělivost však c tn,ostí jest, ji zachovati
moudrost jest, a přináší blaho. Protož
připravuj duši svou k takovým příleži
tostem, kdy ti bude třeba trpělivosti.

3._Srdce Ježíšovo trpělivě
čeká na splnění svých přání.
Nezřídka znepokojuje i osoby nejpobož—
nější přirozená netrpělivost. Přání srdce
totiž rozčilují jich, tak že jen s namaháním
snášejí i nejmenší průtah jich splnění;
odporem pomateny bývají, a chut“ se jim
běře. Duše. pro dobro nadšené, zavdy
čekati neumějí. Ne tak se mělo se Srdcem
Ježíšovým. Nikdy žádne srdce nepřálo
si dobra horoucněji, upřímněji a tou
žebněji. Nikdy však také nečekalo žádné

Devatero služeb k uctění božského Srdce Jez

srdce s větším pokojem, odevzdaností a
trpělivostí na splnění svých přání. Ježíš
vidí zámysly sve o spásu lidí tak mnoho
násobně zmařeny; vidí, jak hříšníci jeho
milosti odporují a jí pohrdají: vidí vítězo—
slavu svých nepřátelův; ale nezlobí se.
Ještě více! Po mnohá léta stoje u dveří
srdce čeká a potom s radostí přijímá
hříšníka & laskavě jemu odpouští, byť
sebe déle byl odporoval. »Ale ty,
Bože náš,: můžeme s prorokem říci,
»dobrotivý jsi a pravdomluvný,
trpělivý, a všecko řídě v milo—
srdenství.a (Moudr. 15.) Následujme
příkladu jeho a učme se v »trpělivosli
své dušemi svými vládnouti.< (Luk. 21.)
Očekávejme času milosti bez naříkání &
netraticemysli:»Trpělivostizajistě
vám potřebí jest, abyste vůli
Boží činíce dosáhli zaslíbení.
(Žid. 10.)

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha. m., hlava 29. & so.)

(Příště dále.)

vl1šova.
(Část další.)

řetí otázka: Kterépravdy po
„ští, bádají nás vlastně, Pánu Bohu

dle stavu svého přiměřené oběti
"* přinášeti?

Jest sice pravda, že není nikdo
žádným zákonem a pod žádným hříchem
vázán k tomu, co tato služba ukládá,
avšak jsou v našem náboženství takové
pravdy, jež každé šlechetné, velkomyslně
& upřímnou láskou k božskému Srdci
planoucí srdce mocně pobádají a po—

_,_vzbuzují, aby se mu více méně nad

__fwřečeným způsobem v dobrovolnou oběť
af,_—podávalo.Aspoň některé z nich tuto

“g_n'u'vedu.
První pobídkou jest nám

Jifbjříkladsamého božského Srdce

J eží šova. který se Otci nebeskému
v dokonalou oběť podal. Spasitel náš
mohl nás vykoupiti, aniž potřeboval tolik
trpěli a zemříti; jedna prosba, jedna
slza, jeden povzdech byly by pro ne
skonalou důstojnost jeho osoby k na
šemu vykoupení postačily.. Ale jak mnoho
nad to trpěl a obětoval Kristus Pán!
A proč? Učinil to především z čisté lásky
k svému nebeskěmu Otci, aby mu obětmi
svými podal poctu jeho důstojnou a spolu
přehojně zadostučinění za hříchynaše.
Ano, láska k nebeskěmu Otci byl ten
oheň, jenž z Ježíšova Srdce jako s obět
ního oltáře plápolal a ponenáhlu všechno
ztrávil, cožkoli Kristus Pán jako člověk
svým majetkem zváti mohl. O byly to

3-1
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zajisté veliké, těžké a dlouho trvající
oběti, jéž tato láska požadovala; avšak
slyšeli jsme výše, že láska k Bohu snad—
nými činí i sebe těžší, sebe bolestnější
oběti, a tak bylo zajisté i u Krista Ježise!
Byloť zajisté již první hnutí jeho svo
bodné vůle spolu první obětí Otci, první
jeho slovo slovem oběti, a první úder
jeho Srdce rovněž obětí Otci. Sv. Pavel
vypisuje nám tyto »prvotiny< božského
Srdce Ježíšova následovně: »Kristus
vcházeje na svět pravil: Obětí &
daru nechtěl jsi, ale tělo jsi mi
Způsobil... Tehdy řekl jsem.: Aj,
jdu, ó Bože, abych činil vůli
Tvoulc Tímto velikým skutkem ode
vzdání sebe dalo božské Srdce slavně
na jevo, že nenáleží sobě, že nepřijalo
býti pro sebe .samu. nýbrž že vzalo
život jen proto na sebe, aby jej pro čest
a slávu svého Otce a pro spásu člově
ěenstva obětovalo. Ochotně a rozvážně

proneslo dětské Srdce Ježíšovo tato slova
jakožtoprvní vonný dým kadidla, jenž
vystupoval v živém chrámu božské lásky.
Celý pak nasledující život Ježíšův nebyl
než provedením a uskutečněním onoho
prvního projevu, v němž už napřed na
značeny byly až do nejmenších podrob
nosti okolnosti celého jeho života. Laska
k Otci nebeskému žádala, by se Ježíš
zřekl všeho bohatství světa, by se chudý
narodil ve chlévě, chudý vedl též život
a na kříži v úplně chudobě zemřel. Těžká
to oběť pro Krále nebes! Ale Srdce Je
žíšovo ji přineslo. Láska k Otci žádala,
by neskonalou svou moudrosti skryl před
očima lidskýma až do dne svého ve
řejného vystoupení; dále aby žil ve
skrytosti v odlehlém Nazaretě, dobývaje
si těžkou prací svůj chléb. Těžká to za
jisté oběť pro Syna Božího, Stvořitele
nebes i země! Ale Srdce Ježíšovo ji při
neslo. Láska k Otci žádala. by Kristus
Pan po tři léta obcházel po zemi před—
nášeje své učení a všem žehnaje, a aby

za to sklízel jen nevděk, posměch, hněv
a kletbu lidí, a posléze aby na kříži
v největších bolestech zemřel. Ach, tot“
oběť pro útlé, něžné a nad míru citlivě
Srdce Ježíšovo přetěžká! Ale nicméně
vykonalo ji a mohlo před tváři nebes
i země zvolati: »Dokonano jest! Do
konána dlouhá, třiatřicetiletá oběl'!e A
čím byl první úder tohoto nejsv. Srdce,
tím byl i poslední, až skonalo na oltáři
kříže jakožto krvácející obět' nejdůstoj
nější pocty a oslavy nebeského Otce.
Ejhle, co všechno může láska!

Nuže, milý ctiteli božského Srdce
Ježíšova, záleží ti doopravdy na tom,
tomuto božskému Srdci víc a více se

podobati? O viz a poznej na něm nej—
vznešenějši vzor oběti, jaký tě vůbec
může nadchnouti, a přičiň se aspoň
zdaleka jej nápodobóvati. () budiž i ty
chrámem Boha živého, oltářem ve chrámu
tom buď srdce tvé, vůle tva pak obět
níkem, tvá láska k Ježíši buď ohněm
ztravujicím, zvířaty obětními bud'tež ne
zřízené choutky tvé a některé i dovolené
požitky, nožem obětním budižtvé za
pírání sama sebe. Tímto usmrcuj každo
denně ona zvířata obětní, aby vzplanula
v oběť zápalnou, již by zžehly a ztrávily
plameny lásky k Ježíši Kristu ku větši
cti a chvále Otce nebeského. Tak se splní
na tobě slova sv. Pavla: »Prosím vás,
bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste
vydávali těla své. v obět' živou, svatou,
bohulibou.< (Rím.12,1..) A ty věrně upo
slechneš rozkazu sv. Petra: »l vy jako
kamení živé vzdělávejte se na
Kristu v dům duchovní, kněž-ž
stvo svaté k obětování duchov
ních oběti Bohu milých a vzác
ných skrze Ježíše Krista.s (1.
Petr 2, 5.)

Pohnutkou druhou jest nám
láska božského Srdce, která jej přiměla
ktomu,aby se nám cele obětoval.
Druha příčina, proč Kristus Ježíš, naš
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Spasitel, mnohem více konal a trpěl než
vyžadovalo vykoupení naše, byla, aby
nám ukázal nesmírnou lasku svou knam,
& tak i naše srdce svatým násilím lásky
k sobě přitáhl a tím jistěji, tím bez
pečněji je spasil a; na věky oblažil. Ano,
co poslačovalo spravedlnosti Otcové, bylo
lasce Ježíšově ještě málo. »Miloval

světa se sluniti; ale neučinil tak, nýbrž
ponížil se na syna chudého tesaře, ano
ještě níže, až k hanhě kříže— a to pro
tebe! Také by mu nic nebyly uškodily
dovolené radovánky a požitky tohoto
světa, jichž si mohl plnou měrou opa
třiti; ale i těch se zřekl a trpěl raději
hlad a žízeň, horko a zimu, nedostatek
a nahotu a všeliké jiné nepohodlí, »ne

!

m n e,: vola sv. apoštol Páně, »a v y dal
sebe samého z a mne.<<(Galat.2,20.)
Bylo mu volno statky světskými oplývati
a jich užívati; on jich však neužíval, ale
chudým se stal, ano chudým jako žebrak
— a to pro tebe! On se mohl nechati
od světa cti a slavou obsypavati, on
mohl jako nejmocnější kral ve slávě

it

I

i

!

maje ani, kam uložiti hlavu svouc —
a to pro tebe! Ano, Spasitel naš mohl
býti úplně prost i všelikého utrpení lid
ského,_ a bez všelikých bolestí mohl
tichou, lehkou a »sladkouc smrtí ze
snouti'; ale nikoliv! On snášel po celý
život svůj útrapy, svizele, protivenství,
pomluvy, pohany, potupy, vazby, žalař
a naposledy nejukrutnější, nejtrapnější



smrť— a to vše pro tebe! O duše kře
sťanská, másli jen jiskru šlechetnosti a
velkomyslnosti, ba co dím? jen nejmenší
jiskru vděčnosti v sobě — jak? — Ne—
cítíš se býti pobádánu, abys také činila
aspoň o něco málo více než ti povinnost
káže? Nenutká tě cit spravedlnosti, abys
Spasiteli v odvetu svou velikomyslnou
lásku ukázala, abys se mu tím více při
podobnila a většího zalíbení u něho
získala? () viz jen a pohleď! Tvůj Bůh
a Král mohl tě spasiti pouhou prosbou
k Otci nebeskému, a zatím třímaje v pra
vici prapor kříže jde do krvavého boje,
v nejlítější seč, proti nejzuřivějším ne
přátelům, a v bolestech nevýslovných,
v ranách nesčíslných, ve smrti nejtrap—
nější bojuje o duši tvou: a ty, ty synu
lidský, chtěl bys se spokojiti pouze tím,
co od tebe zákon přísně žádá? Nepudí
tě to mocně po bok Kristův se postaviti,
abys se nad jiné vyznamenal a tak aspoň
poněkud lásku láskou, oběť obětí mu
splatil? Kam by se poděla tvá šlechetná
mysl, tvá vděčností, tvá velkodušnosť?
O duše křesťanská, ženich tvůj nebeský
leží 'v bolestech na smrtelném loži, a ty,
jeho nevěsta, mohla bys se kochati
v rozkoších a kratochvílích, byť i do
volených? Jedenkráte řeklo jisté dítě u
smrtelného lože svého otce: »Otče, ach,
kéž mi možno umříti za tebelc Takcítí,
tak smýšlí čistá, ryzá, velkodušná láska.
Nuže, a když popatříš na svého Spa
sitele, an na kříži pro tebe umírá, ne
ozývá sei tobě z útrob vděčné duše
přání: »O můj Ježíši, kéž mi možno
umříti s Tebou, poněvadž není mi
možno umříti pro Tebe!?c

Ale ačkoli nevýslovnou lásku ti pro
kázal Kristus Ježíš nesmírnou a ne
ocenitelnou obětí svou na kříži, nedo
sáhla ani touto smrtí obětavost' božského

Srdce za tebe svého konce! »Ale Kristus,
poněvadž zůstává na věky, má také
věčné kněžství.c (Žid. 7, 24.) »Miluje pak

své, až do konce je milujex 0 viz jen,
z téže neskonalé lásky, s jakou na Kalvarii
zemřel, opakuje a obnovuje Spasitel onu
oběť pro tebe ustavičně na oltáři ne
krvavým způsobem při každé mši svaté.
Slyšeli jsme, že se božské Srdce v oběti
oné Otci nebeskému a nám zcela a bez

výminečně obětovalo. My tedy můžeme
s ním úplně jako se svým majetkem na
kládati, a poněvadž nám náleží, obětu—
jeme je tedy Otci nebeskému za oběť
chvály, prosby, díkův a smíření. Ale ani
to nepostačuje obětavému Srdci Vy
kupitele tvého! Ono chce býti bezvymi
nečnou obětí tvou! Proto se nechává na

oltáři vystavili k veřejnému uctění a zase
ve svatostánku uzavříti, tu k nemocnému
nésti, tam zase veřejně u slavném prů
vodu obnášeti. tu do srdce zbožného,
milujícího křesťana a tam do nečistého
srdce zrádcova vložíti. Tak se vším, co
jest aco má, za oběť se ti dává. Jmenuj
mi něco, co by Ježíš svým nazýval a
co by nebyl ochoten ti dáti v této svá
tosti? A proč to vše činí božské Srdce
Páně? Nikoli pro spásu svou, nýbrž pro
tebe a pro tvé zachránění! Mohl bys
býti tak zatvrzelým a bez citu, aby tě
ani nedojal tento vznešený příklad obě
tavosti Kristovy? O viz jen obraz bož
ského Srdce! Viz, to Srdce odevšad pla—
meny obklopené, volá ustavičně k tobě:
»Aj, oběť z lásky k toběla a vyzývá a
prosí bez ustání: »Synu, dcero, dej
mi srdce tvélc Mohl bys, milý kře
sťane, na tuto prosbu ještě opakovati
svou chladnou odpověď: »Plnímli jen
Boží přikázaní &spasímli jen duši svou,
dosti jest.: O člověče, kdyby byl Kristus
Pán vzhledem na tebe tak mluvil ařekl:

»Učiním pro duši jen tolik, co učiniti
musím, a nic vícelx O rci, co by již
dávno z tebe bylo a kde bys už dávno
se byl ocitnul?

Třetí pohnutkou jest nám
příklad svatých a světic Božích.
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Je známo, že nic nenadchne na bojišti ! Kristus Pánonich praví: »Synové tohoto
vojína tolik statečností a odvahou, jako
hrdinství jeho soudruhů. Nuže, má duše
křesťanská, ohlédni se vůkol po svém
boji, popatř na své bratry asestry, své
spolubojovníky pod praporem Kristovým,
kolik něžných panen a pacholat, kolik
věrných vyznavačův a neohrožených mu
čeníků ze všech stavův“ a' všeho věku

postavilo se po bok Kristu Ježíši, aby s ním
v nejpřednějších řadách sdíleli čest nej—
tužšího boje, čest“ přečetných ran a krve
prolití! Vystříhati se pouze toho, co ne
dovoleno, bylo jim málo, horoucí láska
ku Kristu a touha jemu se co nejvíce
podobati &co nejvíce zalíbiti, jemu lásku
láskou, oběť obětí splatiti pobadala je
k tomu, aby i- dovolených radostí se
zříkali, tělo své mrtvíli'a do krve bičo
vali, nedostatek, hlad a žízeň trpěti ne
chali, aby tak mohli říci se sv. Pavlem:
»Vždycky mrtvení Pána .ležíše
na těle svém nosíme,aby i život
Ježíšův na těle našem zjeven
byl.. (Il. Kor. 4, 10.) »Buď trpěti nebo
umřítih volali. A jiní zase: »Nikoliv
umříti, ale trpěti z lásky k Tobě!< —
Mnozí světci, jako na př. tvůj sv. patron
v této službě, sv. Alois, mnoho činili,
mnoho obětovali a mnoho trpěli, k čemu
vlastně žádnou povinností zavázáni ne
byli. Avšak tito 'světci a všickni dokonalí
přátelé Kristovi nespokojují se otázkou:
»Co musím činiti?c nýbrž jich pohání
a nutká láska Kristova, a láska ta ne
praví nikdy: »Dosti již,c "nýbržz »Více
ještě, více obětí.: O bratře těchto hrdinů
lásky Kristovy, nevzbuzuje, nerozněcuje
tě překrásný příklad jejich ke skutkům
podobným? Nestyděl bys se vůči těmto
křesťanským rekům z bojiště utíkati,
zbaběle se skrývati nebo jen potud bojo
vati, pokud jest třeba, abys nebyl za
zrádce prohlášen?

Čtvrtou pobídkou jest nám
příklad synů tohoto světa. Sám

světa opatrnější jsou, nežli synové světla
ve věcech svých.< (Luk. 16, 8.) Ano, milý
křesťané, nepodněcujeli tě rekovnosť tvých
svatých bratři a sester k obětavosti pro
Srdce Ježíšovo: tož nechat zahanbí tě

alespoň počínání těch, kteří se službě
světa zasvětili ku zkáze vlastní své duše.

Viz jen, k jakým obětem se musí tito
lidé odhodlati, a přece jak ochotně je
podstupují! Svět na nich žádá peníze &
jmění k nákladu na nové a nové módy
šatstva, na jejich drahé zábavy—arozličné
požitky; žádá na nich ponižování se a
přetvařování, lichocení, podlízání a jiné
podlé dobývání si přízně světa; svět
žádá na přívržencích svých nejkrásnější
léta mladosti a zdraví, nic se nestaraje
o stáří svých ctitelův a služebníků; svět
žádá na nich, aby mu obětovali čas,
zdraví, síly. nevinnost, ctnost, pokoj
srdce a svědomí, štěstí blažené smrti a
naposled i věčné nebe! O vpravdě toť
veliké, drahé a vzácné oběti! A co za ně
dá? Ach, chvilkovou, marnou, někdy i
nekalou rozkoš — to jest vše, a pak
chudobu po prohýřeném jmění, neduživé,
hříchy znesvěcené tělo, trapná muka
zlého svědomí, strach a úzkost před
hněvem věčného Soudce, bídné, těžké
otročení pode jhem hříchů; naposled pak
nešťastnou, nekřesťanskou smrt a za
vržení do ohně věčného, jenž připraven
jest ďáblu a. soudruhům jeho! Tak sluje
odplata světa za všechny oběti. O jak
tedy bídně, hanebné odplácí svět svým
sluhům! A přece jak horlivě a bez nej—
menšího reptání slouží mu milionové lidí!

Nuže, ctiteli božského Srdce, mohl
bys tomu připustiti, aby tento svět a
úhlavní nepřítel Boží tvému Spasiteli ve
tvář mohl se posmívati a říkati, že jeho
ctítelové mnohem horlivější a obětavější
jsou než ctítelové božského Srdce?!
Chtěl bys lomu dopustiti, aby mohl po
směšně povolávati svět, že on své sluhy



trápí, hubí a ničí na těle i na duši, a
přece že jich má stále na miliony, co
zatím .ležíš chce tě v lásce své spasiti,
a ty že mu činíš jen tolik, kolik pravě
nezbytná povinnost ti káže?

Patou pobídkou jsou tvé
dosud nezhlazené viny. Ty jsi se
snad, milý čtenáři, již skroušeně vyznal
zc hříchů svých, jich také náležitě litoval,

všechny hříchy, ale i věčný trest v pekle
a částečněičasné tresty; avšak přes to
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vše zbývají ti ještě mnohé časné'trcsty,
jež musíš přestáti &tvé každodenní menší
poklesky ještě zase nové na tě uvalují.
Jedenkrate musíš i tyto tresty odkati,
a sice bud' nyní na zemi nebo v očistci.
Nuže, má duše křesťanská, rozvaž si to
dobře, co by lépe bylo: trpěti na věčnosti
z přinucení tři—až desetkrate větší tresty

* nebo zde dobrovolným zřeknutím se ně
a milosrdný Bůh prominul ti netoliko : kterého nepatrného požitku, nebo malým

pokáním mnoho odčiniti a nad to ještě
značnou odměnu si získati? Hle, tak vý

hodné jsou dobrovolné »obětic zde pod
stoupené!

Šestou pobídkou rbudiž ti
obrácení hříšníků. Dejmetomu,milý
křesťané, že nemáš již žádného, pra
žádného dluhu u Pána Boha, jejž bys
takovými dobrovolnými oběťmi splácel,
můžeš přece jimi mnoho získati aspoň
jiným, a sice mnohému hříšníku milost
obrácení, a tak způsobití Spasiteli svému
radost, jakouž on, dobrý pastýř, pokaždé
pociťuje, kdykoli ztracenou ovečku na?
lezne. Nuže, ma duše drahá, nechtěla bys
Spasiteli svému pomoci hledati takovou

ovci ztracenou na cestě dobrovolného
pokání a sebezapíraní? Ach, vždyť tou
ubohou zbloudilou ovečkou jest snad
tvůj vlastní otec nebo matka tvá, bratr
nebo sestra, přítel nebo přítelkyně —
mohla bys lhostejně patřiti na záhubu
jejich? _

Sedmou pobídkou budiž ti
strach p-řed hříchem. Není lepšího
prostředku k uchránění se hříchův 'a
k vystříhání se zdaleka všeho nebezpečí
k němu nad to, odřeknešli si častěji i
věcí dovolených a vezmešli na sebe
dobrovolné věci těžké a odporné; nebot



tim nabudeš cviku a síly ku zdržení se
i věcí nedovolených a ku překonání
oněch obtíží, jež s plněním přikázaní
Božích bývají spojeny. Naopak požívášli
vždy všeho, co dovoleno, vyhýbašli se
zdaleka všeliké oběti, kterou ti přísná
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nutnost neukládá, pak, věř, velice se;
obávám, že tím dříve dnes nebo zítra
opomeneš i toho, co povinnost“ ti káže.
Zkoumej jen sám svou minulost, odkud
to přichází,; že jsi již tolikkráte do téhož
hříchu zpět upadl?

Osmou pobídkou jest pře
hojná odplata za tyto dobro
volné oběti. Snad mnohému z mých
laskavých čtenářů bude se zdáti vylíčeny
zde život »Obětovatelec těžkým, ne—
utěšeným, trudným, a to tím spíše, an
jej i svět skutečně takovým líčí. Ty však,
milý ctiteli božského Srdce, nevěř tomu,
jest to podla lež. Vždyt' tito světáci,
kteří tak mluví, ani nezkusili nikdy ži
vota obětovného, a proto nemohou o
něm správně souditi. Chcešli věděti, jak
takový život ve skutečnosti vyhlíží, ptej
se těch a oněch křesťanů, kteří dle něho
žili, kteří jej zkusili. Takový život zajisté
žil na př. sv. Pavel, apoštol národů; čti
jen, co píše svým ovečkám: »Oplývám
radostí ve všem svém souženílc Žil jej
těž sv. František Xav., a i on shledal
život ten, přes nesčíslné oběti, jež od
něho požadoval, tak útěchyplným, bla
ženým a sladkým, že nejednou prosíval
Pána, aby buď zadržel nával těch radostí
nebo jej nechal umříti, poněvadž prý
»srdce jeho' není s to, by na světě je
sneslo.: Toho tedy, duše křesťanská, se
nestrachuj; jen zmužile začni, & čím
obětavější ukážeš se k Pánu svému, tím
štědřejší bude k tobě Bůh s vnitřními
útěchami, tím dříve a tím jistěji zkusíš
na sobě pravdu slov Kristových: »Jho
mé jest sladké a břímě mé lehké.

Konečně neníliž Te'n, jemuž všechny
své oběti přinášiš, nejštědřejším Pánem

a Spasitelem tvým, jenž ničeho, praničeho
nenechá bez odměny, cokoli pro něho
vykonáno? A chceš věděti, jak on od
plácí? Poslyš! Blah. Markéta Alacoque
podala svému nebeskěmu ženichu k jeho
výslovněmu vybídnutí své srdce za obětí.
Úpis tohoto věnování podepsala krví svou
a nechala potvrditi pečetí svých před
stavených. Z toho nad míru potěšen
diktoval jí Spasitel zase se své strany
odkaz v tato slova: »Ustanovuji tě
dědičkou meho Srdce a všech
jeho pokladů na věky věkův a
dovoluji ti jich dle své vůle a
žádosti užívati. Slibuji a při—
povídám ti, že jen tenkráte setí
nebude dostavati pomoci mě,
kdy se mi moci bude nedostá—
vati. Navždy máš býti milova
nou jeho žákyní, předmětem za—
líbení jeho, zápalnou obětí jeho
lásky. Srdce to má býti též je,
diným předmětem všech tvých
žádostí, ono všechny chyby tve
napraví a nahradi'a za tvě zá
vazky zadostučiníh

Nuže, duše křesťanská, nepřeješli si
i ty býti také jednou bohatou dědičkou
všech pokladů, jež v sobě chová nejsv.
Srdce Páně? Obětuj se mu tedy nyní
zcela & navždy; »nebof.,c dí sv. Ignácv'v'
tím štědřejší jest zase Bůh k nám!:
Považ jen, jeli už »služebnikm Kri
stovu, který pouze to činí, co mu prostě
povinnost káže, slíbeno za odplatu nebe,
o němž sv. Pavel píše, že žádné oko
nevídalo, žádné ucho neslýchalo a žádné
srdce lidské neokusilo, co Bůh těm při
pravil, kteří ho milují: ó jaká teprve
odměna očekává v nebi »Obětovatelec

božského Srdce, jenž mu sebe sama
v oběť dal?!

Sv. Pavel odpovídá: »Toto nynější
souženíjest lehoučké a na chvilku;

, působívšakvnás převelmí velikou,
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vše převyšující, věčnou slávu.:
(ll. Kor. 11, 17.)

Zpytováni sebe sama.

1. Zde, milýr»Obetovateli,< zkoumej
nitro své a taž se sama sebe: Které asi
nezřízené žádostí v Sobě mám? Jest to

snad náklonnost“ k pyše, k marnivosti, 1
či snad k lenosti, k lehkomyslnosti, či
k smyslnosti, k netrpělivosti a nevrlosti?
atd. (Víšli totiž, které chyby se u tebe
nejčastěji opakují, poznáš z toho ná
klonnosť, která tě ovládá.)

2. Spokojil jsi se až dosud pouze.
tím, že jsi hleděl zadržeti výbuchy jejich

ke hříchu. nebo jsi se již cvičil i ve
ctnostech opačných? _

3. Dovedeš si odříci časem nektery
dovolený požitek a konaš s dovolením
"svého duchovního vůdce nějaké kající
skutky mimořádné?

4. Ustanov sobě dnes určité, jakým
způsobem chceš ode dneška odpirati po
znanym nezřízenym choutkam a náklon
nostem svým? Ktere dovolene požitky
a zábavy chceš dnes a v tomto měsíci
božskému Srdci obětovati ? Jaké dovolene

kající skutky míniš z lásky k božskému
Srdci na sebe vziti?

(Příště dále.)

Žákyně božského Srdce.

epokoj zmítá srdcem rozechvěným
a. prudký jeho tlukot dí:
ó Tvůrče, Bože, což nalid svůj jsi milosrdným,
ó nenadarmo hlas můj k Tobě zní!

(5 dej mír a sladký pokoj srdci mému,
vyplň jeho tužby horoucí,
zdaž nejsem stvořena k svazku něžnému,
k štěstí, jež jest mi tak žádoucí?

Zdaž postavu tu, k níž vzpomínka má plane,
nevstavils mi, dobrý Bože, v cestu sám?
Ty's nejvýš věrný, Ty jsi dobrotivý,
Ty přijmeš,ruku v ruce, nás v svůj svatý chrám.

Tak zněla prosba srdce v náhle vzrušeného
i k Panně svaté, pěstounu Josefu ;'
anděle strážný, chraň mě všeho zlého,
jen lásce čisté přispěj k rozkvětu.

Mysl tvoje ještě nepokojna,
a již v cestu světem se chce brát,
duše tvoje v málu jen zkušena
zdaliž umí pokušením vzdorovat?

Pojd a zkus, a. ještě trochu,
nežli vkročiš v neznámý ti kraj,
tak hlas tajuplný děl mi v tichu
a již v dálnou samotu mě zval.

I loučím se s domovinou milou

s srdcem v touze, bolu tonoucím,
úzkosť střídá se s radostí snivou:
Pán to sám tě volá Srdcem horoucím:

V samotě sám naučím tě znáti

lásku Srdce mého nezměrnou,
duše tvoje musi k němu vzpláti
láskou tichou, silnou, vždy věrnou.

Připoutav tě takto k Srdci svému
propouštím tě, duše milá., zpět,
svět již neuškodí srdci tvému,
touha jeho navždy „Jdiš“ jest! M. K. L.
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Jak se hají rázný katolík.
Podává. Boh. Handl. (Č. d.)

Námitka. 2G.
„Kněží provczuji řemeslo jako jiní.“

tak, nyní došlo i na kněze ;_už

JQ' jsem si dlouho myslil, proč
„N, asi dáváš kněžím pokoj. či, že

snad nemáš proti nim ničeho za lubem?
A hle, tu to máme! Ty ted' pravíš, že
úřad a důstojnost. kněžská pouhým jest
řemeslem, jako jiné? Co pak, pr0sím
tě, chceš tím říci?

Chceš snad naznačiti, že kněží jsou
podvodníci, že vykonávají úkony stavu
svého, protože musí, aniž by sami
věřili tomu, co činí a co káží? Či snad
dokonce chceš je viniti, že hledají jen
pozemský, hmotný zisk?

Tu bych ovšem musil co nejslavněji
a nejdůrazněji obžalovaných od tebe
a nařknutých kněží se ujati a tobě do
očí říci:“ »Lžešlc Nejen že urážís celý
kněžský stav, ty i na cti utrháš, a to
je hříšné.

Odkud ,pak, prosím tě, víš, že by
kněží Ježíše Krista byli podvodníky?
Či snad můžeš do jejich vnitra hleděti
a v srdci jejich čísti, zda přesvědčeni
jsou o důstojnosti a pravosti stavu a
úkonů svých? A přece jest povinnost
žalobce, aby žalobu svou také dokázal,
důvody pádnými, nad slunce jasnějšími!
Protož dokaž, co tvrdíš, vyzývám tě
k tomu! Ale to již předem pravím,
neuváděj mi za příklad a za důkaz
nějakého zvrhlého kněze! Neboť považ,
že není pravidla bez výminky a že právě
výminka bývá důkazem a objasněním
pravidla. Ci snad by špatný příklad
nehodného kněze tak do očí bil, kdyby
nebylo sta a tisíců kněží zbožných,
důstojných a posvátnému stavu ku cti
sloužících? Na jakém pak rouše lze
snáze znamenati skvrnu, na bílém či
na černém? Zajisté na bílém, neboť na

černém by si jí málo kdo všiml. Právě
tak se to má s katolickým kněžslvem,
nepřátelé jeho, nevědomky, a zajisté i
beze vší vůle, dokazují jeho vznešenost“
a svatost. '

Že i tu a tam některý kněz ne
hodný se vyskytuje, to nesmí tě mýlili,
vždyť i mezi 12 apoštoly, které si sám
Pán Ježíš byl vyvolil, byl zrádce Jidáš
lškariotský', Za zradu a nehodnost jeho

.však nelze ostatni Apoštoly přece zod
povědnými činiti. Takého kněze zvrhlého
vyvrhuje církev sama ze středu svého
s větší ošklivosti, nežli to sami nezna—
bozi činí. Zpočátku Ovšem hledí církev
kněze zbloudilého dobrotou, napome
nutím k rozumu přivésti, & to právem,
či snad má pobloudilý kněz méně ná
roků na útrpnost' a shovívavost, nežli
obyčejný bloudící laik?.— Avšak ne
chceli se polepšiti, trváli tvrdošíjně na
svém, tu stihne jej trest církve nejtěžší,
neboť vzata mu bývá pravomoc ku po
svátným úkonům.

Konečně řekni mně, jaký pak pro
spěch hmotný má kněz z toho, že zpo
vídá, že káže, že dílky ve sv. ná
boženství vyučuje, že nemocné navště
vuje a je sv. svátostmi zaopatřuje, že
chudým chleba dává buď sám anebo
jiné za to prosí atd.? Rozvaž jen vše
svědomitě a pak zvoláš: »Nikoli, kněží
katoličtí nejsou tací, za jaké je nepřátelé
vykřikují.< Tito to dobře vědí a proto
kněze katolické nenávidí a kde mohou
tupí. Oni vidí v knězi zástupce Krista
Pána, jenž jejich neřesti odsuzuje, jenž
je kárá, napomíná ústy sluhy svého,
a jenž je také jednou souditi bude. —
Nepřátelé vidí v knězi zosobnělý zákon
Boží, tentýž zákon, jejž každou chvíli
svévolně přestupují.

Jelikož necti, neuznávají a nemiluji



Pána, nechtějí proto ani o sluhovi ni—
čeho slyšeti. .

Kněží provozují řemeslo, pravíš, ba
je to řemeslo vznešené, podivuhodné a
veleprospěšné; vždyť účelem práce jejich
jest zachovati duše bližních. bratří. sester
všech, pro Boha. dovésti je ku spáse
věčné, připravovali je k cíli. Proto
zoveme kněze dělníkem na „viníci
Páně, a to vším právem, nebot rozkaz
Páně, který kněz plniti se snaží, ukládá
mu dlouhou a těžkou práci.

sdělávajíŘemeslníci a na'ídenníci

látky pozemské, kněz však nesmrtelné“
duše; a čím duše výše stojí nad tělem, ,
tím vznešenější jest í dílo kněze nad
ostatní díla světská. Proto nepřípndné,
ba pohanlivé jest jmenovati úřad kněžský
a úkony s ním spojené, řemeslem.
Kněz nečiní nic jiného. nežli že pokračuje
a provádí vykupitelské dílo Ježíše Krista.
'l'ento Syn Boží byl prvním. jenž na
témž díle pracoval, on pokračuje ne—
ustále. až do skonáni světa, v církvi
své, a to skrze kněžstvo. Dle příkladu
Mistra svého jest kněz služebníkem
jiných, celé osady své. vše, co jiní svým
vlastnictvím zovou. srdce jeho, čas,
zdraví, jmění i život jeho patří ne
jemu, nýbrž všem, zejména chudým,
bídným, opuštěným a dítkám; — těm,
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kteří pláči a přílelíčka nemají, jest kněz
“ nyní 0 kněžský stav se otírá, jedl kněžskýpřítelem upřímným, a čeho se mu za

oběť jeho dostává? Na vděk nečeká ani
dle slov Mistra svého; za to však velmi .
často zakoušeti musí nevděku, pronásle
dování, pomluvy a pohany; a mstí se
snad za takový nevděk? Nikoliv, i když
srdce krvácí, neustává činiti dobré i těm,
kdož jej nenávidí a tupí. Ejhle, jaký
to život, jaké to sebezapírání! Když
nastane bída a nouze všeobecná, když
hlad trápí ubohou chudinu, když dopustí
Bůh neštěstí na obce a zemi; když na
kažlivé nemoci zuří, cholera, horečka,
neštovice, tu utekou nejdříve ti chlubní

a chvástaví lidumilově, ale katolický
kněz vytrvá na místě svem, obětuje
zdraví, jmění i život za ovce své, není
nájemníkem, nýbrž pravým, pečlivým
—pastýřem. Dějiny dokazují pravdu tuto
nesčíslněkráte. Vzpomeň jen na velikého
arcibiskupa Milánského sv. Karla Boro
mejského. když v Miláně mor zuřil,
kterak všecko své jmění rozdal, ničeho
sobě neponechav, tak že ani na čem
spáti neměl a v celém jeho domě mnohdy
ani kouska chleba nebylo. S nebezpečím
vlastního života navštěvoval morem stí

žené, sv. sváLOStmije zaopatřoval, o dítky
zemřelých se staral, což i kněžstvo jeho
věrně konalo. Podobně zachovalo se

kněžstvo vždy a všudy, nikdy neOpustíl
kněz stádo svoje v neštěstí, nýbrž dle
sil svých těšil. pomáhal, ano i život svůj
nasadil. Kolik příkladů máme, že kněz
jde k nemocným nakažlivou nemocí,
jichž se všickni ostatní štiti? Co má
zato? Zisk pražádný, mnohdy ztratu
zdraví, ba i života, ale činí přccc tak
jsa si vědom své vznešené povinnosti.
Ejhle. také jest řemeslo knězel Mohou
se snad protivníci jejich něčím lepším
vykázati? () těch nevděčníkůl Pak mnohý
z nich nebyl by nyní tím, čím jest, kdyby
nebylo bývalo kněze, jenž jej z mládí
vyučoval, do vyšších škol připravoval,
hmotně podporoval. Tak mnohý, jenž

chléb, bral za času studií svých kněžské
nadační peníze, domohl se přímluvou
kněží místa výnosného a čestného a na
to vše zapomíná, tepe ruku, z které byl
tolik dobrodiní dostával. Věru vděčnost

není ctností nepřátel kněžstva.

Velikým neštěstím lidstva &zdrojem
bídy jest, že se právě tak nejedná,
jak kněží dle ustanovení Kristova káží.
Naše milá vlasť tolika stranami Spornými
roztrhaná, těžce zraněná nepokoji občan
skými, může o sobě totéž říci, co pravil
jakýs odsouzenec před popravou ku



svému zpovědníkovi, jenž jej na smrt
připravoval a malou knížečku modlitební
do ruky mu dal: >Kdybych byl věděl,
co v knížce této psáno, a kdybych byl
to také v životě svém zachovával, nebyl
bych spáchal ten hrozný zločin, pro
nějž jdu na popravu.

Ano kdyby lid, špatným příkladem &
nestydatými řečmi nevěrců svedený, po—
slouchal více kněží svých a dle naučení
jejich se řídil v celém jak domácím tak
veřejném životě, tu bychom se dnes
nemusili ptáti: »zahyneme? či můžeme
ještě zachráněni býti?< 0 ano, můžeme
býti ještě spasení, ale potřebí jest na
vrátiti 'se tam, odkud se vyšlo, navrátiti
se k Bohu a Kristu Ježíši, jejž jsme
ponejvíce opustili, jest potřebno, aby
slovo Páně vešlo v život, a to jest
možno jen pomocí a prostřednictvím
kněží, sluhů Páně. Bez náboženství
Kristova jest lidstvo ztraceno; a právě
za dob našich bylo _by záhodno více
kněží poslouchati, jich si vážiti, „jim
vděčnu býti; kdo to nečiní, nepochopuje
potřeb časových, nepochopuje potřeb lidu;
neboť s úctou a vážností kněží katolický-ch
klesá i vážnost?a úcta před náboženstvím,
před Bohem samým. Místo pomluv,
místo posměchu měli by se křesťané
více za kněze své modliti, měli by Boha
prositi, aby kněžstvo sílil v povolání a
pravou horlivost mu vnuknul, aby jen
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hodně a horlivé muže povolati ráčil na
vinici svou. Jistý zkušený spisovatel
církevní pravil, že každá obec má kněze ;

Ě-řeči býti nemůže. A proč? Poslyš!takové, jakých zasluhuje. Když pak i
někdy naskytne se nějaká vada na knězi,
tu není zajisté ani po lidsku, tím méně Í
po křesťansku hned kamením posměchu
potupy a pomluvy po něm házeti, není
ani spravedlivo za chyby jednotlivce celý
stav zodpovědným činiti. “Proč pak se
tak neděje ústavů jiných, na př. u stavu
vojenského, učitelského, úřednickěho atd.,
kde se také semotam nějaký nehodný

člen vyskýtá, proč pak jen u stavu
kněžského? Je to spravedlivé, shoduje
se to s pravdou liberálnosti, jíž se
nepřátelé lolik vychloubají? Chybíli kněz,
nezapomínej, že i on jest člověkem. a
že tedy slabostem podroben jest. Kněz
chybující jest politování hodný, nehot'
větší trest jej „za hřích čeká,“ nežli
nekněze. A konečně kdo tebe ustanovil
soudcem kněžstva Páně? Kněze soudí
církev a soudí Bůh! Nehleď na kněze

tak jako na soukromníka, viz v něm
zástupce Božího dle úřadu a důstojnosti
jeho, tuto cti a slova jeho poslouchej,
neboť kněžím platí slova Spasitelova:
»Kdo vás slyší, mne slyší; kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá; a kdo mnou
pohrdá. pohrdá tím, jenž mne poslal.:
(Luk. 10, 16.) Protož neříkej již 5 po
směchem: »Kněži provozují ře
meslo, jako jiní,: neboťlžeš a
hřešíš.

Námitka 22.
„Proč pak si dávají kněži za výkony
své platiti? Vždyť se milosť Boží ne

prodávál'“

Ovšem, máš úplně pravdu, milost?
Boží se neprodává, aniž se prodávati
směji výkony kněžské, skrze něž se
milost" věřícím uděluje. K mylnému ná
hledu o tom přivádí tě snad okolnost,
že jsi povinen knězi upříležitosti ně
kterého výkonu, ku př. oddavek, pohřbu
atd., nějaký obnos dáti, čili jak se obecně
říká »štolua platiti. O prodeji však zde

Kněz nepřijal na se úřad kněžský
k vůli sobě, nýbrž ku cti Boží a ku
spáse jiných; on jest sluhou Božím,
proto ale také sluhou věřících; jeho
povinností jest věřící sobě svěřené k Bohu
vésti, proto je učí, aby Boha poznávali,
jej milovali a jemu dle vůle sloužili.
Kněz jest prostředníkem, skrze něhož
Bůh věřícím milostí svých uděluje ve



sv. svátostech, kněz vykonává bohoslužbu
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veřejnou, on svolává modlitbou a žehnáním
pomoc Boží a zvláštní jeho požehnání
na osoby a věci. Poněvadž pak se kněz
posvátnému a vznešenemu úřadu tomuto
zcela oddati musí. musí se netoliko zříci

mnohých výhod, jichž jiní lidé požívají,
tak ku př. domácích radostí, štěstí života
rodinného atd., nýbrž zároveň i všech
prostředků, kterými by potřeby pozemské
si zjednati mohl. Knězi není dovoleno
provozovati obchod, řemeslo, průmysl a
tomu podobné. Celý jeho život, jeho
vzdělání, jeho čas náleží jiným. Tu ovšem
jest nejen slušno, ale také nade vši po
chybnost“ spravedlivo, aby věřící za obětí
tuto na druhé straně nějakou náhradu
knězi dávali a ku potřebám jeho vezdej
ším přispívali. Kristus Pán, Mistr náš,
žil také z toho, co dobří lid'é mu po
skytovali, sv. apoštolové rovněž tak, a
po nich všichni sluhové církve po všecky
časy. Zde p_latí zajisté slova písma sv.:
»Hoden jest služebník mzdy své,a a »Kdo
oltáři slouží, nechť z oltáře živ jeste
Ku ctí lidu věřícího také říci dlužno, že
od nejstarších dob rád kněžím svým,
čeho potřebovali k živobytí, poskytoval.
Způsob almužny této se měnil sice dle
okolnostíačasu, ale hlavní věc zůstávala
přece tatáž. Aby však kněz nebyl jako
poslední služebník odkázán jen na milost“
a nemilost“ věřících, co se hmotného za
opatření týče. a poněvadž u přemnohých
obročí duchovní skrovné jest, ustanovila
církev i moc světská »poplatky štolové,c
které věřící u příležitosti některých vý

konů knězi odváděti mají._Nikdo však
říci nesmi, že si kněz za církevní výkony
platiti dává; tvrzení takové prozrazovalo
by jednak neznalost“ věci samé, jednak
zlobu a nepřátelství ke stavu kněžskému.
Podobně se to má i s nejsvětější obětí

mše sv..Kněz přináší oběť tuto Bohu,
a trojí plyne z ní užitek: pro celou
církev, pro kněze obětujícího, & užitek

zvláštní, jejž kněz přivlastniti může, komu
libo, živým nebo mrtvým. Přejeli si
kdo, aby kněz na jeho úmysl mši sv.
sloužil, záhodno a spravedlivojest zajisté,
aby nějakou almužnou knězi přilepšil;
mši sv. však kněz neprodává. Ten nějaký
obnos. který věřící knězi dávají, jest
vpravdě almužnou, a proto spolu dobrým
skutkem. Lid sám dobře to cítí, a proto
neříká. že dává za mši sv., nýbrž na
mši sv.

Konečně nenaříkej tak velice na po
platky »št.olové.c Výkonů, při nichž se
knězi něčeho od věřících dostává, jest
poskrovnu, daleko větší část jich musí
konati kněz zadarmo. Ba ze všech stavů,
co jich jest, slouží stav kněžský lidu
nejvíce zadarmo. — Jeli však nějaký
církevní výkon 5 větší okázalosti spojený,
ku př. oddavky či pohřeb, a máli se pak
na _faře více platiti, tu myslí mnozí, že
všechen obnos knězi patří. Tu se velice
mýlí. Vždyť na částce této podíl mají
i jiní: kostel, kostelník, varhaník, mini
stranti a p. Na to však, že kněz, kde
chudoba jest, ani při takových úkonech
ničeho nežádá, ba že mnohdy i sám
dává, na to se zapomíná. Kněz musí
také srdce míti pro chudinu, a tato
zajisté k nikomu s takou důvěrou o
almužnu nejde jako ku knězi a nikdy
nebývá sklamána. Kněz musí všudy při
spívati k účelům dobročinným, on zajisté
nikdy při sbírkách s nějakým dárkem
neschází. Kněz má podporovati ip'ísem
nictví, spolky' atd. Nároky na sáček
kněžský činí se veliké, a přísně pomluvě
neujde kněz. jenž poněkud skrblí, proto
i záhodno, aby ti, kdož mají a mohou,
při církevních úkonech knězi »štolux
platili. Od nemajetných se bez toho ničeho
nežádá. Kdo si kněze váží, kdo uváží,
jak mnoho dobrého a' spasitelného se
mu knězem dostává, ten zajisté bez
reptání, rád a ochotně přispívá knězi
k potřebám jeho vezdejším.

(Příště dále.)



Klášterní zvonkyf)
Napsal J. St. Pavlík.

P
Úvod.

d pahorku s vížky štíhlé
gotického kláštera
přes pole se'zvonků hraní
nese z rana, z večera.

Jak se krásně akkord zvonků
spřádá. v jemnou arii!
Každý z vas hned pozná., že to
píseň k Panně Marii. .

Hrají zvonky, hrají denně,
neustanou ani ráz;
kéž i náš by tlukot srdce
pro Marii neuhas'!

Hravé zvonky od pahorku
.zaléhají v širou pláň,
a já. často nepohnutě
zadívam se vzhůru naň.

A mně zdá. se, v jejich srdcích
jak bych steré písně čet',
žalné, plcsné — jak je právě
světu hlásá zvonků ret.

Písní těch já. na papíře
zachytil jsem slabý stín,
jak by dítko trochu kvítí
nasbíralo ve svůj klín.

Na neděli |. po Devítniku.

Podobní jsou mnozí lidé
rozsetému semeni,
v strništi jež uvázlo neb
na skalnatém temeni.

Zlatá. slova knihy svaté
poslouchají zbožně sic,
ale příkaz Boží mizí
z paměti jim víc a víc.

Blah ten, jemuž ze semene
skutků dobrých vzroste klas —
donášel mi vítr V nebo

přelíbezný zvonku hlas.

Na Hromnice.

Hoj, jak zvonky krásně hrají
k světelnému průvodu!
Maria to se Synáčkem
do chrámu jde k úvodu.

K ni tam starce Simeona
prorocké. se nesla řeč,
že to její čisté srdce
prokla kdysi bolu meč.

I ty's srdce Mariino
mečem hříchu poranil;
zda už pravou skroušeností
její bol jsi odstranil?

Na neděli 2. po Devitniku.

Ve dvoranč hudba víří,
divý tanec, bujný ples,
ale s vížky malých zvonků
pláč se nese v blízký les.

O-zavod vše kněžně plesu
holduje a dveří se —
Ježíši však na oltáři
malo kdo jen koří se.

Zvonky lkají, prosí tebe:
Navštívit jdi Pána dnes!
Však též za to uchysta ti
na nebesích stkvělý ples.

Na popelečni středu.

Člověče, jen prach jsi, popel,
v prach se kdysi obrátíš,
na svět, jejž jsi rad tak míval,
víckrát se již nevrátíš.

Podivně tak vížka zvučí
zvonků truchlým ohlasem:
Do chrámu pojď ku popelci,
Spasitel tě volá: sem.

Nuže jdi a na své čelo
skroušeností přijmi znak,
by tě někdy neuchvatilu
pekelný ten hrozný drak.

1) 'Iýto „Klášterní zvonky“ budou mile čtenáre lahodným zvukem svým povzbuzovatio
každé neděli a svátku a jiném památném dní po tento celý rok.
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'Na I. neděli postni.

Posťte se a. plačte, kvilte —
v chrámu písei'r tklivě zní,
i ta vížka na „klášteře
jak by souzvučela s ní.

Srdce svoje roztrhněte,
nikoliv jen zevní šat —
volá prorok v Israeli
spásou duší zaujat.

Post'te se & plačte, kvilte,
rychlé čiňte pokání —
žalostně dnes zvonek s vížky
do krajiny vyzvání.

Na 2. neděli postní.

V oblacích a záď-ném blesku

nad horou se vznášel Pán,
co s ním vážní arciotci
rozmlouvali s obou stran.

Tvář se stkvěla jasným sluncem,
šat jsi viděl třpytně pláť —
Petr samou blaženosti
stánky chtěl tam rochjať.

I ty můžeš také slávy
jistou míti záruku _—
klášterní tak zvonky hrají
v harmonickém souzvuku.

Pro dobu postní.
Řeč při svěcení křížové cesty v Pržně.

„Aj, vstupujeme do Jerusaléma a dokonají se všecky věcí,
které jsou psány skrze proroky o Synu člověka; nebo vydán
bude pohanům a bude posmíván & bičován i upliván; a když
jej ubičují, zabijí jej a třetího dne z mrtvých vstane“

" do jest ten, jenž tato slova
pronesl? Jest to jednorozeny

pronesl? Kdo jest *ten Syn
) člověka? Jest to opět jedno

rozený Syn Boží. A splnila se
slova jednorozeného Syna Božího, která
o sobě předpověděl? A-no. To nám do
kazuje svaté evangelium; neboť všickní
čtyři evangelisté vypravují o umučení a
smrti Ježíše Nazaretského, pravého Syna
Božího. Proč pak Syn Boží takovou po
tupnou smrt podstoupil? Na tuto otázku
sám odpovídá těmito slovy: »Tak Bůh
miloval svět, že Syna svého

_jednorož'eného děti, aby žádny,
kdo v ného věří, nezahynul, ale
měl život věčným Svatý Pavel dí:
»Kristus miloval mne a vydal
sebe samého za mnem Atak každy
křesťan, ano každý člověk právem zvo
lati může: »Ježíš miloval mne a vydal
sebe samého za mne!:

Od toho času, co se ono proroctví

l

(Luk. XVIII. 31—33)

Páně stalo skutkem, uplynulo více- 'než
1800 let, a od té doby stal se Jerusalem
cílem poutí tisícův a tisíců zbožných duší,
které láska a vděčnost pobádalaspatřiti
a zulíbati a slzami smočiti ona místa,
která Pán JLŽÍŠsvou krvískropil. Tak
také putovala ve 4. století zbožná Helena,
matka prvního císaře křest., Konstantina
Velikého, do Jerusaléma a pátrala po
sv. kříži, na němž Spasitel světa pněl;
“nalezla jej a postavila nad hrobem Páně
velkolepý chrám.

Ačkoliv i naše srdce k posvátnému
Jerusalému 'se táhne, přece pro velikou
vzdálenosti a jiné překážky nelze nám
do svaté země putovati a zulíbati'cestu,
kterou Beránek Boží 's křížem pro spa—
sení naše kráčel. Proto jest nám vítána
pobožnosť křížové cesty, jak od duchovních

synů sgrafínského otce, sv. Františka, po
"celém západě rozšířena a od sv. apošt.
Stolice římské schválena jest. Na 14 totiž
obrazích představuje se'nám to, co dle
písma sv. a starobylého podání s naším



_ =»lestným růžencem,

“7-začíná až se 4. tajemstvím (»Který pro nás
'"Ítěžký kříž nésti ráčilc). .Všecky předešlé

"?mukyna duši i na těle: Ježíšova smrtelná
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milým Spasitelem se dělo od domu Pilá—| pověděl:
tova, kde byl nevinné odsouzen, po celé
jeho bolestné a poslední ceste, kterou
obtížen jsa přetéžkým křížem konal ——
odtud název: cesta křížová — až na

místo popravne, horu Golgotu čiliKalvarii,
kdež odevu oloupen (jak prorok před

unmmmnmuuum minimuunmumunml|11mmunnummummuHímlmmrmm'

llllllllll*llllll\L***l*' ili“Lllllllllllilllllllllíllllllllllllůlllll“Willi““Mlliljllll.WillHM!“ŠL—' Tím***lll

lllllll

lili

ll ******llllllllllllllll

! ldlllaiilílllltll *****\___—_—

»Rozdélili sobě roucha
má a o můj od,__evmetali losa),
myrrhou a žlučí napájen, na kříž po
ložen a přibit jest, kde po 3 hodiny v ne
výslovných mukách vise, od svých uče—
níkův opuštěn, od svého národu zavržen,
mezi dvěma lotrý duši vypustil. To jest

)

Pán Ježiš se loučí se svou Matkou.

_dvanácte zastavení, ku kterým ještě dvě

;. jsou přidána: snímání mrtvého tela Kri
stova s kříže a jeho pohřeb.

Porovnámeli křížovou cestu s bo

tedý křížová cesta

úzkost“ a krvavý pot v zahradě Getse
Škola. B. s. P. 1891.'

manské, zrada Jidášova, spoutání Kri
stovo, soud v domě Anášove a Kaifášově,
poličkování a uplvání, jeho potupení ve
dvoře krále Herodesa, ukrutné bičování
a trním korunováni, jeho lidu od vladaře
Piláta představení (»Ejhle člověk!<<):
vše tu vyobrazeno není; ačkoli zbožný
křesťan konaje pobožhosť křížové cesty
může při kterémkoli zastavení i ty všecky

4



muky předešlé si rozjímati, na př. patřili
na svatou hlavu Páně trnovou korunou

obvitcu, může si ony ukrutně bolesti
trním korunováni rozvažovati. K získání
odpustků křížové cesty se žádá, o umu
čení Páně vůbec rozjímati.

Zbožná duše obcházejíc štaci křížové
cesty vidí v duchu svého milého Ježíše
jako živého před sebou; jakoby to všecko,
co na obrazech vymalováno, bylo živé;
tak si to myslí, jakoby se to nyní před
očima jejíma všecko dělo. Ona kráčí za
Ježíšem tak jako panenská jeho Matka,
jejížto duši meč bolesti pronikal, ana vi
děla Synáčka svého v takovém trápení.
Ona hořce oplakávala hříchy světa,“ které
Synu Božímu takové muky připravily;
ona obdivovala nepochopitelné smilování
nebeského Otce se hříšným pokolením
lidským; ona klaněla se tichému Beránku
Božímu, který z dokonalé poslušnosti
k Otci a z nevystižitelné k nám lásky dobro—
volně naším Vykupitelem býti volil a krví
svou dluh náš splácel. S těmito city obdivu„
bázně, víry, lásky, díků, lítosti, zahanbení,
důvěry kráčí zbožná duše od štace ke
štaci. »Tak mne Bůh miloval, aby mne
pro nebe zachoval! O lásko Boha mého!
Kamenné by srdce bylo, kdyby Boha ne
milovalo! Miloval mne, a já bych Ježíše
nemiloval? Pro mne umřel, a já bych
zoufal? Pro mne trpěl, a já bych pro
Krista nic nechtěl trpěti? Bránu nebes
mi otevřel, a já bych kráčel ku bráně
pekla ? Otce smířil, a já bych novými
hříchy hněv Boží na sebe volal? Dábla
přemohl,_a já bych dobrovolně otrokem
d'áblovým se činil? Syn Boží usmrcen—
o jak hrozná jsi spravedlnosti božská,
ježto jsi takovou výplatu žádala za hříchy
světa! O jak ohyzdná obluda. před očima
Božíma je hřích! Kéž bych jen nikdy byl
nezhřešil! Aspoň ode dneška žádný hřích
více!: '

Když Syn Boží
naposledy

svým učeníkům
své utrpení předpověděl &
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posledně cestu do Jerusaléma nastupoval,
praví sv. evangelium: Oni tomu nic
nesrozuměli. A podobně děje se i
nám za těchto dnů. Kristus nastupuje
cestu utrpení na svých údech, ve své
církvi, a my tomu nerozumíme & roz
uměti nechceme. Kristus vydán jest po
hanům novověkým, kteří nic nevěří,
všecko zjevené nadpřirozené náboženství
zavrhují,' & proto pravdě křesťanské
katolické se posmívají, jizlivými jazyky
papeže, biskupy, kněze a věrné katolíky
bičují, slinami—svého pekelného vzteku
uplvávají; ano svobodní zednáři chtěji
Krista v jeho církvi zabiti, církev se
světa vyhladiti. Proto chrlí celé spousty
lži a pomluv a křivého obžalováni proti
církvi Ježíšově, církvi římsko-katolické:

že_překáží osvětě & pokroku, že. se pro
nynější pokročilý věk více nehodí, že
se přežila, vyšla z mody, že její články víry
se nesrovnávají s vědou; víra prý je
plná zázrakův, a věda neuznává žádné
zázraky; víra prý učí prvopočáteční hřích,
a věda žádný prvopočáteční hřích nevidí,
člověk prý se rodí na svět dobrý a

nikoliv s hříchem; nač křest a nač za
klínání zlého ducha při křtu? Lékařská
věda celé tělo lidské'prý rozpytvala,
ale duše nikde nenalezla; hvězdáři svými
dalekohledy celý vesmír prý prohlédli,
ale Boha a nebe nenašli; geologové vnitřek
země hluboko _přeryli, ale nikde pekla
nenašli; &tedy co prý učí církev katolická
o Bohu, o duši, o pekle a ďáblu, to prý
je všecko pověra, lež a klam! Bible prý
není písmem sv., ale knihou“ báchorek
pro malé děti. Kristus prý musí stůj co
stůj ustoupiti před září nového slunce
novodobé vědy a kultury! To jest příčina,
proč před 20 roky zrušena byla u nás
škola/náboženská; proto liberálové od—
porují opětnému zavedení školy nábožen
ské; proto by kněze s katolickým
katechismem a biblickým dějepisem rádi
ze škol vystrčili a nový katechismús ()



lidském rozumu jako Bohu do škol
uvedli, jak to ve Franc'ouzsku skutečně
již učinili.

To není ještě všecko. Kristu a jeho
církvi se spílá, že obmezuje volnost,
svobodu člověka; tak prý překáží volnému
průmyslu a obchodu svými nedělemi a
svátky, jimiž prý se mnoho času zmaří;
obmezuje prý ducha lidského, ana žádá
poslušnost k církvi, k panovníku, pod
danosť dětí rodičům, poddanost' ženy
mužovi, zapírání sebe, krocení tělesných

pudů, hněvu, smilstva, nestřídmosti & j.
Takové učení nehodí prý se více pro
nynější dobu všestranné volnosti a
rovnosti. Vrchnosti prý nejsou od Boha.
Církev a stát uvrhly prý na lidi nesne
sitelné jho nespravedlivě, a toto jho
musí lid se sebe svrhnouti, tyranství
kněžské a královské musí vzítí konec,
kněží & panovníci musí vyhlazeni býti;
»poslední král uškrcen buď na střevách
posledního kněze,: toť cil svobodných
zednářů, pak prý bude na světě dobře!

*mMŠŠĚ „:= “ ;“
lerusalém.

Ženě dána budiž svoboda, pryč srdce našeho, abychom těmto lžím svůdce
tedy se jhem manželským, a místo ďábla ajeho mnohých náhončích nevěřili,
manželské lásky budiž dána ženě volna
láska; žena emancipovaná vystoupiž
z těsného kruhu rodinného ven do spo
lečnosti, budiž mužovi ve všem na roveň
postavena a nikoliv poddána a poslušna
— a volné budiž požívání všech rozkoší,
vždyť jsme bratři a sestry, jsme lidé!
volnost přirozenosti! co je přirozené, to
je dobré!

0 kéž by sám Duch svatý osvítil
rozum naš a milostí svou dotekl se

ale Pána Ježíše a jeho sv. církve pevně
se drželi a právě v jeho utrpení věrni
mu zůstali, posměchem, potupou i pro
následováním zastrašiti se nedali. Ježíš
je pravda, jeho církev je utvrzením a
sloupem pravdy, a proto zavrhněme
rozhodně, co se Kristu a jeho církvi
protiví. Ježíš nám získal pravou svobodu,
svobodu synů Božích, & tuto svobodu
nedejme si za žádnou cenu vzíti lichou
svobodou ďáblovou, která nic jiného
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není leč plané, krásné slovo, kterým se
zakrývá skutečně, bídné otroctví. Svoboda
toho nynějšího světa je lest d'áblova, a
proto pozor!

Vy panny na ženy, držte se Krista
a té svobody, kterou vám Kristus získal;
ostříhejte čistotu panenskou a věrnost“
manželskou a nedejte se žádným licho
cením, tou svobodou žen, emancipaci
nyní tak chválenou ošáliti; past ďáblova
to na vás, hnusné otroctví!

Trojím proudem celé peklo žene
útokem na církev Kristovu a na nás.

Předně rozpoutává lichou svobodou vášně
tělesně. »Jez, pij, hoduj, užívej světa!: tak
mluví ďábel zvláště mládeži. Ejhle Kristus,
Pán a Mistr náš je spoután provazy,
on trpí, on umírá, největší dílo lidského
vykoupení dokonává na kříži, a zůstaňme
mu věrni'v práci, postu, modlitbě, sebe
za'pírání, kříži!

Dábel láká lid dělnický, fabrický
na svou stranu heslembratrství: továrník
i dělník jsou bratří! A proto dělte se o
peníze, a nedáli po dobrém, berte násilím
a nešetřte ani života. Boj nemajetných
proti majetným!

() katolický dělníku, pro Boha tě
prosím, varuj se této pasti ďábelské!
Věz, že krádež, loupež, vraždu a všelikou
nespravedlnost Bůh zapovídá; věž, že
všecko, co je proti zákonu Božímu, je
škodně a záhubné; věz, že srdce matky
tvé duchovní, církve, krvácelo pro tebe,
když viděla, kterak velkokapítál t_ebe se
zmocnil a čím dále tím více zotročoval,
a to tím více, čím více, od chrámu Páně
tě vzdaloval. V tom leží příčina bídy

tvé: že jsi pohrdl službami Božími,
potratils i svou důstojnost i chléb. Církev
sice vždycky dovolávala se toho, aby
se ti nebránilo v neděli a ve svátek

chrám Páně navštíviti; že nejsi stroj,
ale člověk, který potřebuje odpočinku;
že jsi křesťan, stvořený pro nebe; že máš
duši a ta že též potřebuje posily. Tak

volala církev, ale na hlas její bohatí
páni nic nedbali. Církev je spoutána.
Není tedy církev ani učení její tvým
neštěstím vinno, ale bohaprázdnost' a
nevěra nynější doby, kterou jsi se sám,
ty dělníku křesťanský, strhnouti dal a
za nějaký příplatek i v neděli pracoval
říkaje: Mně se chce v neděli také jísti!
a zapomněl jsi na slova Kristova: »N e
samým chlebem živ jest člověk,
ale každým slovem, které vy—
chází z úst Božích.: Tento duchovní_
chlěb láme se ve chrámu Páně.

Církev však nyní tím více krvácí
a o tebe, ubohý dělníku, se bojí, vidouc,
kterak sváděn býváš. abys se chopil
nedovoleného prostředku, abys ze své
bídy si pomohl revolucí. O dělníku
křesťanský, ejhle! tvůj Ježiš stojí před
tebou chudý — tak tebe miloval, že
pro tebe dobrovolně chudým. se stal,
aby_ tobě tvou chudobu osladil; chtěl
bys svého Ježíše opustiti? Ejhle! tvůj
Ježíš: spoutaný, žbičovaný, trním koruno
vaný, pláštěm starým potupně oděný,
uplvaný, poličkovaný, žlučí a octem
napájený, nespravedlivě odsouzený, jenž
neměl, kde by hlavy své sklonil, jehož
smrtelným lůžkem“ byl kříž: hle! tento
Ježíš vztahuje po tobě ruce své a zve
tě, bys jej následoval: Pojď, ty křesťanský
dělníku, pojď za mnou a nezdráhej se
nésti “svůj kříž za mnou; viz, můj kříž
byl mnohem těžší; na něm ležely celého
světa itvé hříchy; následuj mne; po
utrpení přijde oslavení ; po bojí-vítězství;
se mnou zvítězíš, beze mne zahyneš!
»Já jsem cesta, pravda a život!

Že právě dělníci, brusiči sklářšti tuto
křížovou/cestu pořídili,jest krásným důka
zem jejich víry a lásky k trpícímu Spasiteli.
A tento skutek nezůstane bez odměny.
Ježíš Kristus zachová vám vaši svatou

katolickou víru a vleje dosrdcí vašich
i vašich dítek oheň své svaté lásky a
dá vám vytrvalosti ve sv. boji pro sv

0



katolickou víru a v nebi věčnou odměnu.

Křesťanští dělníci, dovolávejte se
svých práv lidských i křesťanských, ale
cestou zákěna, tak jak se na křesťany
sluší. ] Kristus se bránil proti nespra—
vedlivemu políčku, řka ku služebníkovi:
»Proč mne tepeš?c Ale on též poručil
Petrovi: »Schovej meč svůj do
pochvylc Kristus neprotivil se zákon
nité vrchnosti, naopak podrobil se ne—

spravedlivému rozsudku Pilátovu. Ko
nečně pyšný ďábel usiluje vyvrátiti skálu
Petrovu, papežství, chce roztrhatí jednotu
církve, biskupy od papeže, kněze od
biskupů, lid od kněží odtrhnouti.

O zachovejte poslušnost ku svaté
církvi, k její viditelné nejvyšší hlavě, řím
skému papeži, poslušnost svému biskupu,
pOSIušnost' svému knězi, který vám jest
poslán! Touto poslušnoští zachováte sobě

Kaple ukřižování Páně.

i svým potomkům ten nejdražší poklad,
pravou sůatolickou víru. Varujte se
pýchy a všetečného zkoumání; lež po—
dává se nyní chytracky obalena pozlátkem
pravdy, pravím pozlátkem na chycení
všetečných, pyšných, neopatrných. Ve
věcech víry musíte se podrobiti úplně
církvi sv. podle určitého výroku Páně
k apoštolům: »Kdo vás slyší, mne slyší,
“akdo vámi pohrdá, pohrdá mnou a tím,
který mne poslal, Otcem.<<

Ano, Kristus kráčí na smrt! Nyní

vede se boj na život a' na smrt víry
Krislovy! Neděle a svátky znesvěceny,
sv. svátosti zavrženy, Bůh a jeho sv. zákon
zlehčen, pravda a upřímnost vymizela,
za to vidíme křivé přísahy, vzdorovitošť,
zpustlosť, smilstva, cizoložstva, divoká
manželstva, obžerství, sváry a soudy.
Svět v kalu hříchu se válí a ve své
převrácenosli pošetile volá: Není Boha,
neí'ň soudce, není pekla; o nebe po
smrti nestojíme, tu'si ho udělejme! »Jedli
a pili, ženili- se a vdávali, až přišla
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potopa a zachvátila všecky.: Okatolíci! | vás ukřižovanému Spasiteli. Ve stínu
buďte celými katolíky! s duší, s 'tělem!
Modlívejte se rádi tuto křížovou cestu a
hleďte podobnými se stati tomuto pro

kříže okřeje duše vaše, křížem
otevřete si bránu nebes!

O nejsv. oběti mše svaté.
Podává. Placidus B., ř. sv. B. (C. d.)

“““““ e mši sv. jakožto celku rozezná

Š© vají se čtyřičástky hlavní, a sice:w »Evangelium, obětování, pro—
měňování (též pozdvihovaní zvané) a
přijímání.: K hlavním oddílům těmto
druží se pak časti podřízenější, které buď
přípravou jsouce částí hlavních, buď jako
velevhodné doplnění po nich následujíce,
tvoří ve spojení s nimi celkový úkon ten
nejsvětější & nejvelebnější.

Přihlížejíce k připomenutému již
jednou účelu řádků přítomných, kterým
jest zajisté opatřiti zbožným čtenářům
přiměřeného rozhledu po oběti nejsvětější
jakož i pokyny nějaké dáti k řádnému a
platnému jí obcování, přídržíme se'cesty,
po níž béře se sv. Ignác z Lojoly v pře—
krásné knize svých duchovních cvičení a
z podotknutých právě _příčinpraktických
rozdělíme vznešený předmět úvahy své
v následujících sedm částí:

]. Introitus,
ll. Epištolu,

lIl. Evangelium,
IV. Obětování,
V. Pozdvihování,

V. Přijímání,
VII. Konec mše svaté.

. K Introitu. Upraviv kalich na oltáři
sestupuje kněz _obětující pod nejnižší
stupeň oltářní, kdež říká modlitby
stu pňo vě od místa vykonávánísvého tak
nazvané. »Ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého. Amen.c To jsou' první slova, jež
zavzní z úst kněze svatým křížem při tom
se znamenajícího. Jak hluboký tu ukryt
význam! Oběť kříže počíná tímže zna
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mením přesvatým. Na to vyslovuje'kněz
slovy žalmu 42. vroucí touhu po vy
konání drahocenné oběti novožákonné.

Žalm tento složen byl Davidem v době,
kdy, prchaje před Absolonem, v krajině
zajordánské vzdálen míst svatých meškal.
Lid nesvatý, odpadlý a muž nespravedlivý
zapudili jej od síní Hospodinových. [ naši
duši zapudily hříchy a myšlenky světské
od chrámu milosti Boží, obcování se syny
nepravosti odloučilo ode tváře Páně. Ve
liká jest vina naše & příliš velebné se
stoupení Syna Božího na oltář, tak že
dostatečně odůvodněna jest úzkosťa bázeň
svatá, s níž přistupuje duše k oltáři Bo—
žímu. Ale pevnou důvěru vlévají duši
utěšující slova žalmu a ona plna spasné
naděje obrací se ku kajicnému vyznání
všech svých vin a poklesků. Kněz hluboce
skloněn s rukama na prsou sepjatýma
modlí se Confiteor. Hodné přinášení
oběti nejsv. vyžaduje úplného očištění i
od poklesků každodenních, odtud ono
vyznávání hříchu veřejné. Děje se pak
vyznávání toto před Bohem všemohoucím,
Marií Pannou, sv. archandělem Michaelem,
sv. Janem Křtitelem, sv. apoůy Petrem
a Pavlem, „všemi ostatními svatými a
bratry našimi pozemskými, kteří všichni
na konec za pomoc a přímluvu u Boha
se žádají.

Věc spočívá na následujících ná—
zorech:

Matka Páně se vzývá, poněvadž
jest útočištěm hříšníků, pomocnicí kře—
stanů, potěšením zarmoucených, Matkou
Toho, který od nás tak bolestně bývá



urážen, k němuž tak necitelně a nevděčné
se chováme. Vzývá se archanděl
Michael, který proti zpronevěřilým
andělům a družině jejich v síle Boží
vyvstal, mocný bojovník, jenž přivádí
duše před tvář Hospodinovu, zástupce
všech sv. andělů, kteří vysláni jsouce
k ochraně těch, již státi se mají dědici
spásy, s plesáním velikým radují se
zobrácení hříšníkova.Sv. Jana Křtitele
dovoláváme se jakožto předchůdce Páně,
který připravoval stezky jeho. Spasitel
sám propověděl o něm, že nepovstal
větší mezi zrozenci ženinými nad Jana
Křtitele — kéž nebesky vážný a opravdový _
zjev jeho vůdcem stane se nám na cestě *
pokání! Knížata apoštolská, sv. Petr a

kteří Pavel, ti mužové blahoslavení,
hlásali sv. evangelium po všech končinách,
nemohou opustiti církve sv., již věrnou
krví svou zpečetili a zúrodnili. Jak blízko
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stojí v nebi u božského Mistra svého,
jak čestná místa zaujímati budou při
soudu posledním! Jak účinnou jest tedy
prosba jejich za nás ubohé hříšníky,
abychom s knězem svatě oběť ne
krvavou Bohu mohli přinésti! Všech
svatých i spolubratří svých po
z em sk ých dovoláváme se pro úzké své
s obojími spojení; tvoříme zajisté všichni
jedno tělo duchovní, mezi jehož údy
jednotlivými nejvroucnější panuje vzá—
jemnost; trpili jeden úd, trpí všechny
spolu, a jedenli se raduje, všichni ostatní
rovněž radost“ cítí.

Milost Boží jest veliká &milosrden
ství Hospodinovo nemá konce. Svatá
slova slitování, odpuštění a prominutí
zaznívají z úst kněze, provázená zna
mením sv. kříže,neboť Kristus jest to,
jenž odpuštění udílí a na kříži draho
cenného pokladu toho nám dobyl. '

(Příště dále.)

Tři rozjímání na den Očišťo'váníblah. Panny Marie.
V rouše českém podává Placidua B., ř. sv. B.

Maria Panna — Boži Rodičkou.

" ůstojnost' Marie Panny jakožto
Matky Boží probouzí v nás my

' šlenky na vše, co velikým, svatým,
krásným a milování hodným zváti se může.
Tvá první a nejvznešenější přednost, ó
Maria, původ a počátek všech předností
ostatnich, jest božské Tvé mateřství.
Ten, jenž od věků sám ze sebe život má,
pravý Bůh, spojiv se s přirozeností lidskou,
stal se synem Marie Panny. Ona nepo
rodíla, jako matky jiné, pouhého člověka,
nýbrž tělem se stavší Slovo Otce věčného
(sv. Cyr.); a zlořečen budiž ten, který
Emanuele našeho za pravého Boha a
nejbl. Pannu za pravou Boží Rodičku
neuznává! (Sv. Efrém)

Syn temnosti chtěl kdysi tuto dů
stojnost“MariLPanně upříti i napadl drzým

útokem vznešenost božského jejího mateř—
ství. Ale tu jednomyslně obrátili se ná
rodové s knížaty svými ku správě církve
a pohnuli ji shromážditi se, Marii Pannu
obrániti a-nepřátely její k zahanbení při
vésti. A když dvě stě biskupů na sněmu
epheZSkém, Duchem sv. vedených, jedno
hlasně pozdvihli hlasů svých ku přiznání
Marii Panně důstojnosti Bohorodičky ——
Theotocos — tu celý svět křesťanský za
jásal radostí, věřící prolévali slzy radosti,
líbali biskupům ruce i nohy, osvětlovali
slavnostně ulice, jimiž se brali, nadšeně
volajíce: »Blud jest potřen, “MáriaPanna
zvítězila, Maria jest Matkou Boží! Cest
a sláva Bohu nejvyššímulc

Jakého stupně nabude teprve radostné
toto plesání, až, z úst a srdcí všech vy-
volených, všech andělův a duchů blaže



ných zazní před trůnem jejim výkřik
radosti: Theotocos! Boží Rodičko! —
O Maria, Ty jsi Matkou Toho, jehož slávu
&velebnosf nebesa zvěstují, a jehož dílem
jest obloha; Matkou Toho, který pouhým
kynutim prstu svého zachovává zemi i
veškerý život na ní, který trůny &žezla
dle libosti udílí sam spočívaje na křídlech
Cherubínů.

Důstojnost' Matky Boží povyšuje Tě,
Maria, nad všechny tvory i duchy ne
beské; důstojnost“Tvá jest v jistém smyslu
důstojností nekonečnou. (Sv. Tom.) Po
něvadž Bůh svolil býti Synem Tvým,
povýšil Tě tak, vysoko, jak pouhý tvor )
vůbec povýšen býti může. (Sv. Bonav.)
Důstojnost' tato činí tě v nebi Bohu tak

blízkou, jak jen bytost“ stvořená Tvůrci *
svému přiblížiti se může. Poněvadž pak *
důstojnost tato v jistém smyslu jest ne
konečnou, jest také sláva a velebnost'
Marie Panny v jistém smyslu bez konce.
(Sv. Bernard.) Ona 'nestojí u trůnu Bo
žího toliko jako prosebnice, nýbrž zá
roveň jako velitelka; neprosíť pouze jako
služka, nýbrž rozkazuje jako královna.
(Sv. Dam.)

Tvůj trůn nebeský, ó Maria, stojí po
pravici trůnu Ježíšova, tak jako Vy—
kupitel náš na pravici věčného Otce svého
trůní. Otec a Matka radují se nad Synem
svým. Otec zplodil jej od věčnosti, Matka
porodila jej v čase.

Tak veliká jest ta důstojnost, tak
oslňující ona velebnosť, že žádný rozum
lidský úplně pochopiti jí nemůže. Teprve
v těch vlastech nadzemských, vtom sídle
blaženosti věčné bude nám zjeveno, k jaké
vznešenosti byla jsi vyvýšena tím, že jsi
se stala Matkou Syna Božího. Svatá Boží
Rodičko, oroduj za nás!

Matka Kristova.

O církvi svatá! Ty nespokojuješ se
Marii Pannu toliko Boží Rodičkou zvati,
ty přikládáš jí jiné ještě jméno čestné,

velebnosť její vyznačující, zovouc ji
»Matkou Kristovouc V osobě Kristově

spojeno jest božství i člověčenství. Maria
Panna jest Matkou Bohoělověka a jakožto
taková trvá s Kristem ve spojení nej—
užším. Tělo a krev Marie Panny, z nichž
utvořilo se přesvaté tělo Ježíše Krista,

\ povýšeny byly po tomto sjednocení bož
ství a člověčenství v jistém smyslu k dů
stojnosti božské. Nestává jiného tvora,
který by tak úzce s Bohem spojen, tak
blízkým božství byl, jako tato blahosl.
Matka,vz níž narodil se .ležíš, jenž zove
se Kristus. Spasitel náš spočíval v lůně
Marie Panny jako ve svatyni. Nechal se
v náruči její nositi, rukama jejíma oše
třóvati, byl jí poddan a poslušen, a ještě
na kříži rozpomenul se na přední po
vinnost“ lásky synovské.

Žádný syn nikdy nemiloval tak matky
své, jako Ježíš Marii; žádná matka ne
chovala větší lasky kdítěti svému, jako
Maria Panna k Synu svému,. Bohočlověku.
Lásku, již otec i matka dítky své objí—
mají, soustředila celou blahoslavená tato
Matka ve svatém srdci svém; lásku, již
povinen jest syn otci &matce své, pro
kazoval Spasitel náš panenské Matičce
své samojediné. (Sv. Anselm.)

Až spatříme Marii Pannu kdysi na
trůně jejím nebeském, 0 pak plně sroz
umíme, k jaké neskonale výši a velebnosti

"povýšena jest jakožto Matka Páně. Mezi
Bohem a Marií Pannou nastane jakýsi
poměr rovnosti. (Sv. Bernard.) Náplň
milosti, jež v Kristu se shledává, usídlí
se i v Marii Panně. (Sv. Jeron.) Skrze
Marii Pannu zvelebena byla nejsvětější
Trojice ve všech končinách země, skrze
Marii Pannu zasvítlo světlo sv. evangelia
všem národům, skrze ni byli a jsou
dosud hříšníci na cestu pokání spasného
uváděni. (Sv. Cyr.)

Budiž tedy pozdravena přeblaho
slavená Matko Páně! Oroduj za nás a
pomocné ruky své od dítek svých ubohých
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neodvracej! Přímluva Tvá svatá nemůže
nepotkati se s výsledkem. (Sv. Brig.)

Maria Panna ——naši Matkou.

K Marii chci očí svých pozvednouti.
Mátka Páně v rajské velebnosti své jest
zároveň mojí matkou. Jak okřívá srdce
mlépři pomyšlení najejí krásu, důstojnost,
velebnost', svatost, na její štěstí nebeské!
Čím hlouběji přemýšlím o velikosti Marie,
tím více rozněCuje se laska má k ní,
tím větších nabývá rozměrů moje k ní
důvěra.

() jak podivuhodná to Matka! Nebe
i země trnou podivem nad nezměrným
leskem její krasy, nad velikostí tajemství,
jež na Marii Panně se zjevila. Kdo po
chopí zázrak ten převeliký? S nejčistší
lilijí panenství spojuje blažené mateřství.
Maria, narozená v čase, život dává tomu,
jenž žije od věků. 'l'vor konečný, smrti
podrobeny, na svět přivádí toho, o němž
s úžasem praví prorok, že všichni ná
rodové, jakoby nebyli, tak jsou: přede

líží se svatá doba postní, ejhle

J Í ' „čas to příjemný a dnové spasení.Nebo můžeme zase za hříchy své
činiti Bohu milé pokání, poněvadž ty
dny sv. nevěsta jeho církev ku pokání
ustanovila a můžeme si mnoho zásluh
získati pro království nebeské.

Doba postní jest dobou kající a
mnohému se nelíbí. Nejvíce nejsou lidé
proto s postem spokojeni, poněvadž se
mají postiti, činiti si újmu v jídle. Mnozí
by se snad postili, kdyby věděli. co půst
je a jak to dělati mají; jiní zase jsou
plni předsudkův o- postu. Dali si od
druhých namluviti, že to nebývalo, že to
zase cosi nového, že je to zbytečné, ano
i zdraví škodlivé. Abychom ty předsudky
zapudili, vyložíme s pomocí Boží nauku
o postu. Doufáme, že pak čtenáři nasi
budou rádi svaté posty zachovávali a
že jiné pro zachovávání svatých postů
získají aneb aspoň modliti se budou,

tváří jeho. (ls. 40. H.) Děvka Páně stává
se Matkou jeho. Maria, tvor nejčistší,
stává se Matkou Stvořitele všemocného.

Z potůčku vyvěrá pramen. Dílo rukou
tvůrcových dává témuž 'l'vůrci život. Kdo
.viděl kdy zázrak podobný?

A tato »Matka Stvořiteleajest
zároveň také »Matkou Spasitele.<
(Lit. Lon) 7. rukou jejích dostalo se po
kolení lidskému vykoupení; nebot z lůna
jejího vyšel Ježíš, světa Spasitel. Maria
jest pravou matkou živoucích, druhou
Evou; prostředníci naší blaženosti (sv.
Bonav.) a v jistém smyslu spásou světa.
(Sv. Damasc.)

() nevyzpytatelné, útěchyplné tajem—
ství! Co sladké důvěry probouzí se v srdci
mem! Matka má jest Matkou Ježíšovou,
a ten ničeho jí nemůže odepříti. S jakou
jistotou mohu .se tedy žádoucího vy
slyšení nadíti, obrátímli se s prosbou
k Marii Panně! A kde ukryto lépe slabé
děcko, jak na klíně matčině?

O postu.
aby všickni křesťané svaté posty za
chovávali. Nejprve vyložíme, co sv. půst
jest, které dny postiti se máme, kdy to
bylo ustanoveno, jak se postiti třeba a
že půst je ke zdraví duše i těla.

Když se mluví o postu, třeba míti
na paměti újmu v jídle (to jest pravý
půst) a zdržení se od masitých pokrmů.
Ujma v jídle nebo půst v užším smyslu,
jak bohoslovci říkávají, záleží v jednom
nasycení se za den, a to ne před pole
dnem; zdržením se od masitých pokrmů
se rozumí zápověď pož'ívati masité po
krmy. zapovězeno tedy požívati maso,
masitou polévku, krev, sádlo (t. j. sádlo
s chlebem na př. jisti) a slaninu.

Sad_la nebo rOZpuštěné slaniny bez
oškvarků dovoleno užívati ku připravování
pokrmů. Podobně i nemůže se chudobným
lidem bráti za zlé, užívajíli pro velikou
chudobu k maštěnípokrmůloje. Spostem
samým třeba i konati duchovní půst,



nebo postiti se a hříchů se nevarovati,
anebo z lidských ohledů se postiti, aby
se na př. uspořilo peněz, anebo pro
lidskou chválu si újmu v jídle dělati,
nepomáhá. Třeba se postiti z lásky k Bohu
a z poslušnosti ke sv. církvi.

V které pak dny přikázáno zacho-'
vávati újmu v jídle? Jest to čtyřiceti
denní půst, čtvero suchých dní, pět
vigilií nebo svatvečerů zasvěcených
(velkých) svátků a všecky středy a pátky
v adventě. V tyto dny jsme povinni si
učiniti újmu v jídle, to jest nasytiti se
jen jednou za den. Zdržeti se od ma
sitých pokrmů poroučí se na všecky
pátky celého roku, na popeleční středu,
ve středu suchých dní, na sobotu před
sv. Duchem a štědrý večer. V mnohých
zemích ustanoveno též postiti se v sobotu,
t. i. nejísti masitých pokrmů, a na kří
žové dny (na př. v Polsku). Všeiy
posty ustanovila sv. církev mocí jí danou
od Krista Pána. Dle slov Jeho: »Kdo
vás slyší, mne slyší,č »kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá,< a zvláště: »cokoli svážete
na zemi, bude svázáno i na nebi, a
cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno
na nebi.< ' Nerozumně tedy mluví. kdo
říká: postiti se nemusím, to není Boží
přikázaní. Co církev poroučí, sám Bůh
poroučí. Kdyby neměla církev“sv. práva
přikázaní dávati, nemohla by obstáti,
musila by zaniknouti.

Kromě toho jest církev sv. naše
duchovní matka a jako tělesná matka
má právo dětem svým poroučeti & za
povídati, co jim není k užitku, taki
církev svatá má podobné právo, aby
děti své mohla odchovati pro nebe. Nic
nového nejsou postní přikázaní. Po všecky
časy se křesťané postili a za dřívějších
časů se postíli velice svědomitě. Dříve
se nejedlo masa po celý čtyřicetidenní
půst a v sobotu' také nepožívali křešt'ané
masitých pokrmů.

Kdo pak ustanovil čtyřicetidenní
půst? Který pak papež anebo kněz?
Prohlédnemeli si církevní dějiny„ marně
se namáháme, nenajdeme toho. Zeptámeli
se svatých Otců církevních, odpovědí
nám, že to od časů svatých apoštolův
ustanoveno, aby se ten půst konal.
Tak píše sv. Ambrož (1- 397 po Kr.),
biskup milánský, sv. Augustin (+ 430.),
sv. Jeroným 1- 420), sv. Lev l., papež
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(1- 461). Ano i na mnohých místech
trval půst již od neděle devítníku až
do božího Hodu velikonočního. Jak
Tertullian. církevní spisovatel ve druhém
století žijící, ve knize o postu (de ieiunio)
piše, postili se křesťané za jeho času již
velice přísně. Píšet', že »se postili o
chlebě a o vodě.<< Svrchu zmíněný
sv. Ambrož praví ve knížce o almužně
a postu (de eleemosyna et ieiunio)
v kap. 10., že nejedli až do večera ni—
čeho, že se i zdržovali od pokrmů do
volených jako od masa, ryb, ano i od
mléka, másla, vajec i sýra. Tertullian
poznamenává, že mnozí tak přísně za
chovávali půst, že po 40 hodin ničeho
nejedli. Zvláště po 3 dni svatého týdne
(na zelený čtvrtek, velký pátek a bílou
sobotu) ničeho téměř nepožívali. Obyčejně
jedli křesťané v postní dny suché ovoce.

_ Vizme, kdy povstaly suché dny?
Proč se nazývají suche dny? Poněvadž
se křesťanépostili o suchém chlebě
a o vodě. Stopu suchých dní nacházíme
již ve Starém Zákoně. Prorok Zachariáš
(8. kniha 19. verš) píše, že se Zidé
každého čtvrt roku postili. Sv. apoštolové
dle obecného mínění též čtvero suchých
dní ustanovili, zvláště za tou příčinou,
aby se věřící modlili a postili, by jim
Bůh dal horlivé kněze. Čtemet' ve Skutcích

. apoštolských (13. kap., 23. verši), že se
lkřesfané modlili a postili v městě

Antiochii, když měli býti Šavel a Barnabáš
na apoštolský úřad posvěcení. Jak
sv. Lev [. papež v listě jednom dosvědčuje
(Epist. ad Dioscorum), svěcení byli na
kněžství a biskupství, když se věřící
prve modlili a postili. Za sv. Lva byl
půst čtvera suchých dní v Římě vše
obecně zachováván. Čtvero se praví
suchých dní, poněvadž čtyřikráte jsou
v roce, a to po třetí neděli adventní,
po první neděli postní, v týden svato—
dušní a ten týden po povýšení sv. kříže
(po 14. září) ve středu, v pátek a v so
botu. Též ve svatvečer velkých svátků
scházívali se první křesťané k nočnímu
bdění (vigilii) do svatyní svých, aby se
postemfornodlitbami a zpěvem na svátek
nastávajícího dne té noci připravili.
Řídili se bezpochyby příkladem Pána
Ježíše a sv. apoštolů. Když pak pro
rozličné nepřístojnosti ony schůzky noční
ke službám Božím přestaly, přeložen byl
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půst na den, svátek samý předcházející.
Dosud jsme povinni postiti se čili za
chovávati újmu v jídle na tyto vigilie
zasvěcených svátků: 1. na štědrý den,
2. v sobotu před sv. Duchem, 3. v den
před Nanebevzetím Panny Marie, 4. před
sv. Petrem a Pavlem, 5. přede Všemi
Svatými. V adventě zachováváme újmu
v jídle vždycky ve středu a v pátek,
abychom vynahradili ony posty před
svátky sv. apoštolů, které nyní zasvěceny
nejsou a abychom se na svátky vánoční
dobře připravili.

Mnozí čtenáři naši jsou snad v po
chybnosti, jak mají posty zachovávali.
Myslí si někteří, že se už postí v postní
dny. když nejedí masitých pokrmů a že
zachovávají čtyřicetidenní půst, když ve
středu a v sobotu se postí, totiž když
nasytí se v ty dny jen jednou za den?
Jsou na omylu. Jsme povinni po celý
čtyřicetidenní půst a to pod těžkým
hříchem, jen jednou za den do sytosti
se najisti. Též tak musíme se postiti na
čtvero suchých dnů, na vigilie před za
svěcenými svátky, ve středu a v pátek
po celý advent. Když se postíme, smíme
nějakou malou částku na snídani pojísti,
na př. trochu kávy a skrovný zákusek,
abychom nebyli mdlí a slabí. Kromě
snídaní nemáme však do poledne ničeho
požívati,lečnějakouskrovnou částku,
když jsme tak povinni z lásky k bližnímu
(na př. na návštěvě) učiniti. Nasycení
se smí státi před polednem nejvýš o
1/212. hodině, nejlépe když se nasytíme
o poledni. Po obědě až do večeře máme
také dodržeti půst, nemáme svačiti; jen
na večer dovoleno občerstviti se malou
svačinou. Jak se_obyčejně za to má,
můžeme čtvrtý díl toho pojísti, co jsme
jedli na obědě; mnohý však může pojísti
více, to Záleží na jeho tělesném složení
(tělesné soustavě), na jeho povaze a
jiných důležitých okolnostech. Nesmíme
se však o večeři podruhé najísti do
sytosti. Mnozí lidé myslí, že hřešili, když
nezachovali újmu v jídle v případech,
,kdy nebyli povinni se postiti.

“Kdo tedy povinen se postiti? Každý
křesťan, kterému jest 21 let až do 60 let.
Kdo musí konati těžkou práci, kdo je
nemocný, kdo se z nemoci pozdravuje,
ženy ve stavu požehnaném &kojící jakož
i ti, kteří dlouhé a namáhavé cesty ko

nati musejí, jsou od postu vyjmuti, postiti
se nemusejí. Pitím nápojů, které slouží
kukojení žízně, jako vína, piva se půst
neruší; pijíli se však nápoje výživné,
jako silná káva, čokoláda, voda pomeran
čová, citronová s větším množstvím oné
šťávy, půst se nezachová. Pojídáli někdo
bez příčiny nějakou malou částku pokrmu,
dopouští se tím malého hříchu; dějeli se
to častěji za den“, nebude tak snadno
bez těžkého hříchu. Též není dovoleno
v postní dny, kdy jsme povinni zachovati
újmu v jídle při obědě aneb večeři (zá—
roveň) jísti ryby s masitými pokrmy.

Abychom v duchu sv. církve se po
stili, třeba uvážiti, k čemu posty jsou
ustanoveny. Ctyři'cetidenní půst je usta—
noven, abychom následovali příkladu
Ježíše Krista, jenž se čtyřicet dní postil,
abychom činili pokání za hříchy své, zvláště
za hříchy celého roku a dobře se při
pravili na svátosti velikonoční (na veliko
noční Zpověď a sv. přijímání). Ježíš
Kristus se modlil a postil 40 dní, také
se modleme obzvláště svatý růženec.
Litujme upřímně hříchů svých a nečiňme
hříchů nových. Čtvero suchých dnů
k tomu jest, abychom prosili .Pána Boha
o dobré kněze, abychom děkovali mu
za dobrodiní uplynulého čtvrtletí a činíce
pokání si vyprosili dobrodiní nová. Vigilie
jsou ku přípravě na svátky zasvěcené
ustanoveny, hleďme tedy se připraviti
na ony svátky zvláště modlitbou, almužnou
a čtením ze života svatých, dobře ipo—
slouží v tom ohledu Goffinova postilla,
Církevní rok v obrazích anebo Frenclova
postilla vydaná dědictvím svatojanským.
Adventní posty jsou zvláště určeny pří
pravě na narození Páně, pročež modleme
se zvláště radostný růženecta rozjímejme
o Pánu Ježíši. V pátek se máme vždy
zdržeti od masitých pokrmů na památku
umučení Páně, zvláště Jeho smrti na
kříži, pročež se zvláštním zalíbením my—
sleme v pátek na umučení Páně.

V sobotu se sice není třeba zdržovati
od masitých pokrmův, u nás to dovoleno
iv sobotu suchých dnů, ale z lásky
k Vykupiteli svému, jenž odpočíval
v hrobě a z lásky k Marii Panně _jezme
vždycky méně než v jiné dny. Bůh a
nejsvětější Panna nám tu lásku odplatí
hojnou měrou.

Že půst slouží ke zdraví duše, kdo



by o tom pochyboval? Písmo sv. nás
poučuje, že půst ducha ku pokání vzbu—
zuje, hněv Boží usmiřuje a odpuštění
hříchů a časných trestů nám zjednává.
Když Israelité na poušti zhřešili klaníce
se zlatému teleti, rozhněval se na ně
Bůh, ale když pozdvihl Mojžíš rukou
svých a Boha za odpuštění prosil a půst
lidu israelskému nařídil, odpustil jim
Bůh. Když Ninivetští se postili, odvrátil
Bůh tváře své od hříchů jejich a ne—
zahladil město jejich, a Bůh sám na—
pomíná nás k postu skrze proroka Joela:
»Obrat'te se ke mně z celého srdce svého
v postu, pláči a nářkuc (Joel 2, 12.)
Sv. Basilius povzbuzuje k postu takto:
»Hříchem jsme onemocněli, vyléčmež
se pokáním, ale bez postu je pokání
nijaké a plané; postem se s Bohem
usmíř.: Krásně též praví tentýž svatý:
»Pravý půst záleží ve zdržení se od ne
pravosti, v krocení jazyka, v přemožení
žádostí hříšných, pomluvačnosti, lži a
rouhání.a Půst nám dopomáhá ke ctnosti
vydatně. Hlavní chybou člověka jest
obyčejně, že nejsnáze povolí chuti k jídlu,
z přílišného jídla povstává mnoho hříchů
a chyb. Jímeli více, špatně se pak mo-'
dlíme a nejde nám též kdo ví jak
ostatní práce; všecko vázne, když se
oddáváme přílišné jídlu. Pročež újma
v jídle je potřebná, chcemeli ve ctnosti
pokročiti. Půst je pokrm duše. Duchmá
dosti co bojovati proti tělu, nesmíme
proto tělo podněcovati proti duši zby—
tečným jídlem. Postem se probuzuje
láska k modlitbě a ke ctnosti. Církev

Podivuhodné obráceni událo se o
vánocích ve chrámu Panny Marie Vítězné
v Paříži. Týká se obracení to mladého
muže, jenž studoval na lékaře a měl
nyní již jen matku a mladšísestru. Otec
padl -v poslední ffrancouzzsko—německé
válce. Po smrti svého manžela churavěla
matka pořád; ale více než nemoc tížilo
ji neštěstí pozůstávající v tom, že syn
její stal se neznabohem. Dcera trápila
se s matkou. Den před vánocemi pravila
dcera své matce utrápené: »Matičko,
mohla bych jíti na půlnoční mši svatou
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svatá praví v prefaci na postní neděle
při mši sv.: »jenž tělesným postem ne
řesti krotíš, mysl pozdvihuješ (k nebeským
žádostem), ctnosti udělu_eš a odplatu.c

A zdali pak je prospěšný půst tělu?
Zbývá nám jen odpověděti, že i tělu je
velice užitečno se postiti. Již starověcí
lékaři tvrdili, že půst blahodárně na tělo
účinkuje. Slavný lékař Hippokrates, když
se ho tázali, čím dosáhl tak vysokého
věku, odpověděl: »Nikdy jsem nevstal
zcela nasycen od stolaw Jeden zbožný
lékař, jenž 60 let umění své zdárně
prováděl, vyslovil se: Již léčím 60 let
a marně tři osoby ve světě hledám:
řemeslníka, jenž by pilně pracoval a
zkaženým člověkem byl, křesťana, jenž

'lně & rád slovo Boží poslouchá a bez
gložným jest, a křesťana, který se rád
postí a ztoho předčasně zemřel. Zajisté
podivuhodno jest, že sv. poustevníci tak
vysokého stáří se dočkali, ač jedli větším
dílem kořínky, zeleninu a chléb. 0 sv.
Jeronymu čleme. že se dočkal 100 let,
sv. Antonín 105, sv. Pachomius 110,
sv. Pavel poustevník po 60 let jedl jen
kus chleba a zapíjel čerstvou vodou, a
dožil se 113 let. "Sv. Romuald 120 let.
Z toho vidíme, že »kdo újmu si činí,
prodlouží si život.: (Ecel. 37, 34.) U
proroka Jeremiáše čteme: »že Rechabští
uposlechli otce svého Jonadaba a nepili
vína, za to jim zvěstoval sv. Jeremiáš
požehnání od Boha a veliké štěstí.cz
(Jerem. 35, 7.) Zdaž'pak i Bůh nebude
žehnati nám, když poslouchati budeme
celé církve sv.? Jos. Koudelka.

Různé zprávy a drobnosti.
do kostela Panny Marie Vítězné? Já
tam budu vroucně prositi božské Jezulátko
za bratra, ono neodolá slzám mým &
obrátí zase bratra na pravou cestu.
»Milá dcer_o,c pravila matka, »já nemohu
jíti s tebofi, a kde tě bude d0provázeti?c
— »Můj bratr,< pravila dcera. — »Ach,
tvůj bratr! Vždyt' víš, že do kostela
nejde nikdy. Jdeli na pohřeb, zůstane
stát hned u dveří posvátného místa,
jakoby se bál, že se poskvrní.: — >Neboj
se, máti, on půjde se mněu. Však já
jej přemluvím.: — »Jestli to dovedeš,



61

budu míti radost?; ale bojím se, že všecka '=
tvá výmluvnost' bude marná.: — Jak
si dcera umínila, tak učinila. Bratr
zpočátku nechtěl, ale na laskavou domluvu
své sestry konečně šel do kostela.

Velebné, posvátné obřady slavného
dne vánočního ve chrámu zalíbily se
svobodomyslnemu muži. Nebyl sice ještě
pohnut, ale bez dojmu nezůstaly slavné
služby Boží. Při'sv. přijímání pozoroval
s podivením, že všichni shromážděni
věřící dle pořádku přistupují ke slolu
Páně. Když přišel pořádek na jeho
sousedy a-sousedky. tu Opustila jej sestra
a šla s druhými ke stolu Páně. Nyní
viděl se osamocená, cítil se zavržená;
bál se této samoty. Tu počala milost“
křtu sv. v něm působil; vzpomněl si
na první sv. přijímání. Padá na kolena,
a pláč dere se z rozechvěných prsou
jeho. Když se sestra od stolu Páně
vrátila na své místo, viděla bratra svého
plakati. Božské Jezulátko vyslyšelo vroucí
modlitbu sestřinu; nevěřící, neznaboh
nalezl pravou cestu na posvátném místě,
ve chrámu Božím. »Knězel Knězela
vzdychal plačící muž sestře své. »Cítim
se úplně zničenu nehodností svou. Sestro
má, zachraň mne! Kněze! Knězela ——
Kněz přišel. Po službách Božích zpovídal

se mladý muž, a při mši sv. na úsvitě
doprovodila sestra s potěšením bratra
svého ke stupňům oltáře nejbl. Panny
Marie, kdež přijal se skroušeným srdcem
a pokorou velikou Slitovníka neskončeně
milosrdného. Chvála tobě, vítězi na
Golgotě! Chvála věčná budiž tobě!

Pytel země. Jistý boháč chtěl zahradu
svou rozšířit a potřeboval k tomu sousední
kus pole, jež náleželo staré vdověchudobné.
Děd „toho boháče daroval pole to otci
léto vdovy na vždycky. Oto se vnuk
nestaral. Vzal vdově kus pole a připojil
je ku své zahradě. Když druhého dne při
hlížel k dělníkům, přišlavdova s prázdným
pytlem & prosila boháče, aby jí daroval
plný ten pytel země. »Takové prosby
ti odepříti nemohu,: pravil úsměšně
boháč, »vem si, co chceš zeměa Vdova
naplnila pytel zemí a pravila: »Nyní,
prosím. ještě mi pomozte ten pytel na
ramena dátilc Boháč se napřed zdráhal,
ale na ustavičnou prosbu vdovy chopil
se pytle, ale nemohl jej vyzdvihnout,
nejsa těžké prácí zvyklý. »Nemohu tí
pomoci,. pravílvdově, »pyteljest náramně
těžký. Na to vdova: »Když je ti tento
pytel země již tak těžký, jak uneseš celou
tíží pole na věčností?c ——Boháč se zarazil
a rozkázal pole nechati mimo zahradu.

Milodary božského Srdce Páně.

Z Mirovicka. Již mnohokráte v těžkých
zkouškách života obrátil jsem se s důvěrou
pevnou k nejsladšímu Srdci Pána Ježíše
a vždy dosáhl jsem pomoci a potěchy
ve svých úzkostech. A proto dle slibu
svého vzdávám nejpokornější díky nej
milostnějšímu Srdci, kteréž jest nám
zárukou milosrdenství a lásky Boží.
Lide katolický, v době zlé, v úzkosti
a v potřebách svých spěchej na Srdce
Ježíšovo a potěšen budeš se mnou
volatí: »Cest' a sláva nehynoucí a díky
nejvroucnější oběma nejsvětějším Srdcím
Pána Ježíše a Matičky Marie Pannylc

Od Boleslavy. Ve své bídě veliké“
utekla jsem se k nejsv. Srdci Páně,
k Panně Maíii Filipsdorfské a sv. Josefu
se slibem, budulí vyslyšena, že uveřejním
nejsrdečnější díky. Podruhé zase jsem

prosila a v obou případech jsem byla
vyslyšena. Proto budiž za to chváleno a
velebeno nejsv. Srdce Pána Ježíše, ne
poskvrněné Panny Marie a sv. Josef.

BK. .

Od Bzonce. V bídě veliké, která
stihla rodinu naši, a nevěda si rady ani
pomoci byl jsem povzbuzen mnohými
díkůvzdáními ve »Skole B. S P. < 1 konali
jsme 9denní pobožnost k nejsv. Srdci
Páně, k Panně Marii a svatému Josefu
s úmyslem, že vyslyšení v tomto časo
pisu oznámíme. Byli jsme vskutku vy—
slyšení a potřebnými věcmi zaopatření.
Začež budiž věčně věkův chváleno a
velebeno božské Srdce Páně, nejčistší
Srdce Panny Marie a sv. Josefa. J. K.

Z Velkého Meziříčí. Uzdravené dvě
osoby z hloubi srdce .svěho vzdávají
srdečné díky božskému Srdci Páně, ne—
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poskvrněnému Srdci Panny Marie a sv.
Josefu za prokázanou milost po vykonané
9denní pobožnosti.

Z Vodňan. Čest. chvála a dlkFbudiž
božskému Srdci Páně nyní a po všechen
čas! len nejlaskavějšímu Srdci Páně
máme co děkovati, že pomohlo nám
z velike tísně pomluv a utrhačných
jazyků. _ M. D.

Z Prahy. Jiste řeholnice stísněné
velikou nesnází vzdávají nejvřelejšl svůj

díkbožskému Srdci Páně, neposkvrněnému
Srdci Panny Marie a sv. Josefu za vy
slyšení prosby po dvakráte vykonané
pobožnosti. Začež věčně zvelebeno budiž
nejsv. Srdce Pána Ježíše a neposkvrněná
Panna a sv. Josef.

_ Jiná díkůvzdánídošla nás: Z Hlavna:
K. — A. B. Odkud? —- Od rodiny N.

Z Hradce Králové: J. K. ——Z Prahy:

' ' F. J'B.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Mezi Vatikánem a

vládou italskou vypukl nový spor pro
nařízení sv. Otce, aby navštěvovatelé
Vatikánských museí platili 1 líru vstup
ného. Poněvadž sbírky náležejí papežské
Stolicí, jest nařízení takové úplně oprávně
ným. Avšak vláda italská tolikrát již
vpravdě zločinné na sv. Otci se provinivší
neváhá tvrdíti, že podle garančního zákona,
jejž o své újmě vydala, sbírky patří jí,
a že nařízení papežské jest tedy zákona
tohoporušením.Stát prý může, kdyby
chtěl, převzíti musea do—své
správy, pro tentokrát ušetří prý však
ještě Vatikánu, postarali se ovšem o
zrušení nařízení zmíněného. Podle všeho
však se .zdá, že p. Crispi přece se
poněkud ostýchá tak očividně“ nelidsky
a nestydatě proti Stolicí papežské vy
stoupiti. Přes tyto očividné křivdy a
křiklavé násilí přece odvážil se p. Crispi
při trůnní řeči italské zpupné tvrdití,
že »zabeZpečenm jest sv. Otci vy
konávání duchovní moci; svrchovaným
pánem však prý jest v ltalíi jediná osoba

oznamuje, že sv. Otci nabídnuty
a jím přijatý úkol prostředníka
mezi Portugalskem a Belgií má
míti ráz rozhodčího soudu: .Obě strany
zavázaly se považovati rozhodnutí sv.
Otce za určitě závazné. — Co se po—
vznešení křesťanského života mezi národy
týká, pozoruhodným jest list sv. Otce
k arcibiskupovi florentinskému, v němž
věřícím uctívání sv. rodiny důtklivě na
srdce se klade. Bohulíbý život Spasitele
Bohočlověka, panenské Matky jeho a
sv. Josefa poskytuje rodinám našim vzácné

příklady k následování. Vytrvalost a
trpělivost v neštěstí, čistota mravů, vzá—
jemná láska & syornost', které spatřují
se u sv. rodiny, horlivě následovány
jsouce zajisté že jen svrchované napo—
máhati mohOu k odstranění svízelův a
běd celě nynější společnosti.

Rakousko. Z obecných škol vídeň
ských byly svého času odstraněny také
kříže. Nyni. kdy do obecní rady dostali
se rozhodní a neohrožení katolíci, nastal
příznivý obrat. Vymohlí totiž chrabří
zástupcové věci katolické na radě městské
podporu 1000 zl. na zakoupení křížůdo škol
obecných. —-V Prešpurku konány v čas
adventní v jesuítském kostele duchovní
cvičení pro muže které s tak potěšitelným
výsledkem se potkaly, že dne 8. prosince
při společném sv. přijímání přes 500
mužů katolíků ke stolu Páně přistoupilo.
Mezi nimi byli vysocí úředníci, důstojníci,
professoři a j. — na naši dobu úkaz
zajisté překvapující. — V Uhrách vy—
zrazeny byšy čaSOpísem »Magyar Allamc
papežská breve o otázkách matričních.
Sv. Otec postavil se oproti nařízení
vládnímu na stanovisko odmítavé, ducho
venstvo pak prohlásilo veřejně ústy vy—
sokého hodnostáře pevnou a nezlomnou
poslušnost“ sv. Stolicí. Vyzrazení brev
papežských způsobilo všude veliké roz
ěílení; třeba tedy vyčkati, jak se za
nynějších poměrů dale celá otázka utváří.

Rusko. Dle Zpráv z Říma docházejí
cích vyslovil prý car v blahopřejně depeší
papeži zaslané nadějí, že letos zjednán
bude úplný smír mezi Ruskem a sv.
Stolicí. Naproti tomu oznamuje se z Ví ln a,
že na rozkaz ruske vlády zavřeny
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tam byly dva katolické chrámy.
Dle toho by divně vypadala ta přízeň
k církvi katolické i snášelivost' nábožen—
ská vlády ruské. _

V Německu bojuje se poslední dobou
ostřeji než kdy jindy proti jesuitům, ana
na povrch politiky dostala se otázka o
opětném připuštění řádu jesuitskěho do
Němec. Nepřátelé řádu prohlašují jej za
nebezpečný církvi evangelické i státu
německému. Církev protestantská dospěla
by prý jesuity ve stav obležení. Jesuita
neuznává prý vrchnosti státní (!), u něho
jest papež svrchovaným panovníkem
celého světa. Neuvěřitelno, jak pošetile ;

blahé působnosti přece každý tak snadno
se přesvědčiti může! Nejvíce vzpíra se
jesuity do Němec připustiti vláda bavorská.
——Katolicko-konservativní list »Kólnische
Volkszeitungc dovídá se, žeprý všechen
kapitál, který se během let nahromadil
_zadrženim platů katolickým kněžím, bude
církvi katolické podle práva a spravedl—
nosti vrácen. Peníze budou odevzdány
biskupům, a v jednotlivých diecésích
budou utvořeny rozhodčí sbory, u nichž
se jednotlivci jakož i ústavy a fondy
přihlásí se svými požadavky. O věci prý
se právě mezi příslušnými ministerstvy
vyjednává. Co by tomu asi říkal pan

báchorky mohou se také uváděti na &Bismark, ten proslulý »přítelíčekc
svědectví proti řádu, o jehož dalekosáhlé, %církve katolickél?

V únoru modleme se o stálost ve víře.

sv. Otec Lev Xlll. biskupům italským. Co v něm pravi o poměrech italských,
„„ŽW platí dílem také o jiných národech katol. zemí. »Jest téměř víře nepodobno.:

praví sv. Otec, »ale pravdivo, že v Italii dospěli již k tomu, že ztratili vírua Poměry
italské k církvi katol. jsou čím dále horší, a všecko to působí svobodní zednáři. Tam
Opravduosvědčujíse slova písma sv., kdež stojí psáno: »Kdy ž kralují bezbožní,
tehda jsou pádové lidí.c (Přísl.28.12.)»Rozhněval Hospodina hříšník,
pro množství hněvu svého nebude dbáti. Není Boha před očima
jeho: zprzněné jsou cesty jeho každého času.., Povstaniž, Hospo
dine Božezdvihni se ruka tvá ku trestu, nezapomínej se nad chu
dými,<< tak můžeme zvolati se žalmistou Páně. (Žalm ]0.) A nyní pohleďme blíže
na poměry naše! Odkud tolik zla? Odtud, že lidé se odvracuií od víry Ježíše
Krista a vrací se k pohanství. Odkud rozhořčenost' a propast mezi chudobou a
bohatstvím? Odtud, že chudý lid připraven () víru, zapomíná, jak chudoba jest
záslužna, samým Spasitelem posvěcena. Odkud ta věčná nespokojenost“ a neunavné
shánění se a pachtění po penězích a rozkoších světa? Odtud, že zapomněli lidé
na slova apoštolova:»Nemame zde místa zůstávajícího, nýbrž budou—
cího hledáme.: (Žid. 13. 14.) A na jiném místě: »O věci, které svrchu
jsou, pečujte, ne o ty, které jsou na zemi.: (Kolos.3. 2.)

Proč 'nelze nouzi a bídu, nespokojenost a nemravnost? lidu odstraniti?
Poněvadž není v zákonech duch křesťanství. Kde víra, duch křesťanský vymizí,
tam jest konec zákonům lidským. Záhuba lidu našeho jest veliká a bude tím
hroznější, čím více učení Kristovo bude utiskováno nebo zanedbáváno. Neznabozi
neustávaji lidu víru ze srdce vyrvati hanebnými spisy, očerňováním sv. náboženství
&kněží. Boj proti křesťanství jest téměř všeobecný; odevšad vliv církve vypuzují;
všickni nepřátelé přejí si z toho srdce, aby církev katolickou zase do katakomb
vtlačili, aby jim v řádění jejich nepřekážela. A ovoce tohoto boje již zraje, bída
a nouze vzrůstají, vraždy a samovraždy jsou na denním pořádku, nejhnusnější
zkaženost mravů, zločiny všeho druhu se vzmáhaji co den. Tak to vypadá, když
křesťanství se nedbá. Kdo by neprohlédl propast? zející? Každý rozumný člověk
musí naznati, jen tenkrát že bude lépe, když se lid vrátí zase ku křesťanství a
bude víru svou stale vyznávali slovem i skutkem. Dobře pravil Montesquieu:

ýřšž dosud zachovali jsme v živé paměti okružní list, jaký poslal 15. října m. r.
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»Podivno, křesťanské náboženství, které touží po věčné blaženosti na onom světě,
utvrzuje štěstí naše již v tomto životě.<<

Vraťte se k víře! Vraťte se k učení Krista Pána! Vyznávejte víru svou
stále a neohroženě slovem i skutkem, tak můžete nepřátely své. Učení Krista
Pána zvítězilo nad mocnými národy, zvítězí i nad nynějšími nepřátely svými. Na
nás jest, abychom dokázali, že křesťanství se nepřežilo, že jest'až dosud kvasem,
který všecko zušlechťuje, proměňuje a posvěcuje. Buďmež katolíky ve skutku a
pravdě! Buďmež poslušní synové a dcery sv. církve naší; ukažme, že chceme za
víru svou všecko obětovati. Takovou stálosti u víře budeme i my kvasem; pro—
měníme tichým a příkladným apoštolátem celý svět. »Požehnaný Bůh aOtec Pána
našeho Ježíše Krista. kterýž podle velikého milosrdenství svého znova zplodil nás
k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví neporušitelnému,
neposkvrněnému a nevadnoucimn, kteréž se chová v nehesíchvám, kteřížto moci
Boží ostříhání býváte skrze víru k spasení. kteréž připraveno jest, aby zjeveno
bylo v čas poslední. V kterémžto se radovati budete, maličko se nyní (pokud třeba)
v rozličných pokušeních rmoutíce, aby zkušení víry vaší mnohem dražší nad
pomíjejí-ci zlato (kteréž-se v ohni zkušuje) nalezeno bylo k chvále a slávě i ke
cti při zjevení Ježíše Krista; kteréhožto neviděvše milujete, v kteréhož také nyní,
nevidonce věříte, věříce pak radovati se budete radostí nevýmluvnou a slavnou,
docházejíce konce víry své, spasení duší. (i. Petr [. 3-—9.) Povážímeli, jak velice
nynější věk od víry Krista Pána se odchýlil a jak ji krutě pronásleduje, musime
vyznati. že ještě mnoho schází, až duch katolický všecky vrstvy společnosti pro
nikne, jako za prvních dob křesťanských. Proto dovolává se sv. Otec vroucí modlitby
naší. abychom na nejsv. Srdci Páně vyprosili sobě a jiným pravé stálosti u víře
v Krista Ježíše. '

Obětování čili úmysl denni.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené

a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní j'édnou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kur-ends. brn. 1886 č.'11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
stálost ve víře všem nerozhodným křesťanům, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť.naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlimeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)
Sv: Michaeli archanděla, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

g=1-—Jr—i—s

Úmysl v březnu: Svaté mravy křesťanů

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.



Úmysly apqžtglátu modlitby.
'V únoru modleme se o stálosti ve víře.

Ustanoven a želinán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Na.slavnost: Úmysly: ?

Neděle 1. po Devítníku. Sv. Ignáce, muč. (107) — Za ctitele nejsv.
Svátosti. Za napravení urážek Pánu Bohu učiněných. Zá jistou osobu.

Očišlfování Panny Marie. (Hromnic.) — Za uctu Bohorodičky
u národů slov. Za obrácení pobloudily'ch duší. Za živé rodiče a příbuzné.

Sv. Blažeje, bisk. muč. (316) — Za odprošení Ježíše Krista za urážky
v těchto dnech. Za rozšíření apoštolátu modlitby. Za obrácení 2 osob.

Sv. Ondřeje Korsini, bisk. (1373) — Za návrat rozkolníků do církve kat.
Za křest. kázeň školní mládeže. Za třetí řád sv. Benedikta. Za umírající.

Sv. Háty, p. m. (252) —--Za panenské jednoty. Za vetší úctu sv. Aloisie.
Za mládež, by nevmnosti si vážila. Na dobrý úmysl. Za postní kazatele.

Sv. Doroty, p. m. (280) — Za dve nešťastné duše. Za obrácení hříšníků.
Za zabránění hříchům. Za zdar postních kázaní. Za4()sol)y. Zamaíky.

Sv. Romualda, op. řeh. (1027) ——Za řád benedikt. ve vlasti naší &před
stavené jeho. Za ducha obětavosti & touhy po dokonalosti. Za manžela.

10.

12.

13.

14.

.“ Neděle 11. po Devět/“niklu. Sv. lana z Mathy, řeh. (1213) — Za ne
přátely církve. Za odvrácení pohoršení v těchto dnech. Za kajicnostť.

Sv. Apollonie, p. m. (249) — Za odvrácení hříchů prostopášnosti. Za
křest. panny. Za vychovací ústavy ženské. Za nevinné dítky. Za matku.

Sv. Školastiky, p. řeh. (542) — Za ženské kláštery ve vlasti naší. Za
celý řád benedikt. Za požehnání podniku liter. Za třetí řád benedikt.

Popeleční středa. Sv. Eut'rosiny, p. — Za ducha kajicností. Za zdar
p05tních kázání. Za zachování círk. postu. Za pokoření nepřátel víry.

Sv. Eulalie, p. m. (304) — Za ošklivost? před hříchem. Za křesť. panny.
Za obhájce víry. Za kat. jednoty. Za horlivostí v modlitbě. Za rodiče.

Sv. Kateřiny Ricci, p. (1590) — Za ducha sebezapírání. Za sv. Otce
& jeho rádce Za české bohoslovecké ústavy. Za družstva mariánská.

Sv. Valentina, kn. m. (306)— Za dar pokory všem pyšným. Za duchovenstvo
česko—moravské. Za zdar kat. podniku. Za obrácení 2 osob. Za + otce.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

Neděle 1. v poste. Sv. Faustina a lovity, m. (121) -— Za častou vzpo
mínku na smrt. Za postní kazatele. Za horlivost“vdobrém. Za dobrý úmysl.

Sv. luliany, p. m. (300) — Za důvěru v Boha. Za císaře a krále našeho.
Za jistou farnost. Za křest. bázeň u školní mládeže. Za dělnictvo.

Sv. Evermoda, bisk. ř. prem. (1177) — Za biskupy ve vlasti naší.
Za řád prémonstr. Za katol. _spisovatele. Za živé rodiče a příbuzné.

Sv. Simeona, bisk. m. (106) — Za pobožnosť k bolestné Matce Boží.
Za katolické missie. Za rozšíření dobrých knih. Za české bohoslovce.

Sv. Konráda, kajic.(1354). Za náležité svěcení neděl asvátků. Za obrácení
hříšníků. Za zetč opilce & závistnika, aby se napravil. Za matku.

Kopí a hřebů Páně. Sv. Eucheria, bisk. (743) — Za horlivé konání
pobožnosti křížové cesty. Za zdar postních kázaní. Za obrácení 2 osob.

Sv. Germana, op. m. (677) ——Za duchovenstvo řeholní. Za zvelebení
posv. míst Velehradu a Hostýna. Za tovarysstvo Ježíšovo ve vlasti naší.—

Neděle II. v postě.»Sv. Petra sidleni v Antiochii.—Za sv. Otce a jeho rádce.
Za vyplnění prosby: Přijď království tvé. Za polepšení vlažných &lenivých.

Sv. Markety Korton., kajic. (1277) —- Za ducha zbožnosti. Za obrácení
nevércův a bludařů. Za všecky malomyslné. Za přímé zachování postu.

Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto íímýslý. J
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24. Sv. Matěje, apošt.„(63). — Za ducha apoštolského kněžím ve vlasti naší.
Za katol. spisovatele. Za postní kazatele a zpovědníky. Za manžela.

25. Sv. Valburgy, p. (799). ——Za důvěru k této světici. Za bratrstvo nejsv.
Svatosti. Za rodiče a příbuzné. Za napravení zetě. Za, jistou rodinu.

26. Sv. Alexandra, patriarchy Alexand. (326). _ Za církev'východní. Za
katol. misie. Za učence katol. a studující. Za křest. školy. Za sestru.

27. Sv. Leandra, bisk. (596) ——Za vrchní pastýře naše. Na dobrý úmysl.
Za rozšíření katol. spisů. Za zničení zednářských úmyslů. Za dítky.

28. Sv. Romana, up. (650). — Za řád benediktinů. Za obnovu řehole.
Za spolupracovníky naše. Za zemřelé údy katol. bratrstev. Za duše v očistci.

L _ Odpustlij' 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. , )

»Stůjte ve víře,: napomína' sv. apoštol Pavel všech křesťanů své doby,
aby víru Kristovu vyznávali slovem i skutkem & hotovi byli i životy položiti
za ni. Tak učinili sv. apostolové, tak tisíce sv. mučeníků vykrvácelo pro svatou
víru Kristovu. »Stůjte ve vířelc Ta slova platí i nám. Nemusíme sice za víru
umírati, žaláře a pouta snášeti; ale za to nevěra usiluje o to, aby nás zbavila
naděje naší: Příležitostí máme dost', abychom víru svou osvědčili slovem i skutkem.
Či mohli byste trpět, aby neznabozi a rouhaěi Boha uráželi a církev jeho tupili?
Vy byste se ostýchali hájiti čest a chvalu Boží a zasíztavati se své víry? »Ústy
se děje vyznání ke spasenía Mnoho jest těch, kteří bojí se hájiti víru svou
a snad z liché bázně sami zviklani bývají. Za ty se modleme, aby stali ve víře;
modleme se za obhájce sv. víry, aby nepřátelé zahanbeni jsouce poznali pravdu
Boží. Dobrý boj bojujte, víru zachovejte! Krista neohroženě vyznavejte!

Obětování čili úmysl denni.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svatosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdávaš až do 'skonaní světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všelíké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diee. kurenda brn. 1886 či ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
stálost ve víře všem nerozhodným křesťanům a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast?naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou
za. den. Pius IX. 1874.)

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

Úmysl v březnu: Svaté mravy křesťanů.
žňNWŘFÁF—

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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VzhLéDnI na. křIže kMen ztepILý, jak V bLesku se VypjaL!
Lásku VyVýšIL Bůh, za Vzor I tak postaVIL.

Pod hvězdami.

od tichým nočním nebem

řkdyž tiše dřímá celá. zem,na všechny svoje žaly
vždy člověk zapomíná. snem.

A hvězdy patří dolů ——
mně zdá. se, s tichým úsměvem
a. praví: Z říše bolů
spěj vzhůru k nám a zalet' sem.

Jen výš a. výše, duše,
se na. modlitbě vzhůru nes ——

ve výši, Bůh kde sídlí,
je domov tvůj a pravý ples.

Tam na zemi nech pouta,
v něž sepjal tebe žití žal -—
Bůh sěetl tvoje slzy
& vede v zaslíbenou dál.

Tam jednou odpočineš,
až tělo tvoje skryje hrob —
tvá duše vzhůru vzletí
a. zapomene žalných dob.

V před, poutníku, jdi směle,
je víra svatá berlou tvou,
a naděje a. láska.
jsou štítem tvým a. ochranou.

Jaroslav Janeček.-—wara—_*

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

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

Rozjímání.
Účinný život Srdce Ježíšova;

jeho božské účinkování.
1. Účinný život Ježíšův na. zemi. 2. V nejsv.

Svátosti oltářní. 3. V jeho „lidech.

1. Účinný život Ježíšův na
zemi. Neúhledný & pokorný byl Ježíš
v chování se za pozemského života svého;
neboť vpravdě jest on Bůh skrytý.
»Vidělí jsme ho,: praví prorok, »a

nebylo vzezření; jako skrytý
byl obličej jeho a potupený,
pročež jsme ho sobě ani nevážili.<
(ls. 53.) Při narozeni svém byltě chudé
dítko, za prvních let nepoznaný živ byl
v cizině, a když věkem prospěl, po

važován jest za obyčejného dělníka:
»Zdaliž tento není syn tesařůvíh
(Mat. 13.) Vzdor divům jeho, jeho zcela
božské výmluvnosti a svatosti, jakouž
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osoba jeho“ ozářena byla, potkávalo se
učení jeho jen s nepatrným výsledkem,
a sotva nejbližší jeho okolí věřilo v Božství
jeho. V pokorném ponížení trpí a do hrobu
položen jest. Jen několik učeníků, jichž
však víra. dílem zviklána byla, dílem
téměř docela ztracena, téměř jediným
jsou ovocem života, jejž celý věnoval
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hojněji, než všickni ostatní. A ty, 6 Pane,
dovol, abych se tázal, ty co jsi působil?
0 odhrňme roušku a nesuďme pouze
dle zdání! Kdož jest ten, skrze něhož
a v němž apoštolové jednají? Kdož ten,
skrze něhož jeho služebníci duše za
chraňují a obracují ? Odkud ona zázračná
moc, kterouž apoštolští dělníci na vinici
Páně se oživují? Patří na Srdce Ježíšovo!

na hlásání evangelia. A to má býti, ó
Spasiteli můj, veliké a slavné poslání,
jakéž svěřil ti Otec tvůj? Jediným
kázaním obrátil Petr 5000 židů, Řím
slyšel hlasu jeho a uvěřil ve slovo jeho;
každý z apoštolů tvých celé národy
přivedl ke světlu evangelia, & Pavel.
apoštol“ národů, docela pracoval ješlě
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Od něho všecko vychází ; ty spatřuješ
zázračné ovoce velikého duchovního

stromu, jenž vzácnými svými ratolestmi
celý =švět zastiňuje; ale poznej i kořen,
z něhož rozlévá se život, totiž božské
Srdce Ježíšovo. Vidíme, jak se v přírodě
všecko pohybuje; jesti to skrytá, tajemná
moc Boží, jež všecka nebeská tělesa
po cestách jejich vodí. Než iohledem



na duchovní svět platnost mají slova: * Hledášli v něm toliko sílu, světlo, život,
»Všecky věci skrze ně učiněny Šštěstí své?
jsou: a bez něho nic není učí-' 3. Účinný život Ježíšův
něno, co učiněno jeste (Jan 1.) l v údech svých. Srdce Ježíšovo dává
Cest a sláva budiž tedy božskému tomu 5 srdcím svých věrných účastniti se božské
původci všeho dobra! , jeho účinlivosti, a sice v takové míře,

2. Účinný život Ježíšův v nej— _ vjaké následují Spasiteleživotemskrytým.
světější Svátosti. Tu v míře ještě Jsoutě to ony svaté, od světa zavdy
nápadnější spatřujeme pokračování toho- | nepoznané duše, kteréž svými modlitbami,
též divu. Popatřiž na církev; obdivuj Í svým utrpením a žádán'ím, obětivým
se účinlivé horlivosti, jakou ve všech svým životem a ctnostmi vymáhají na
světa dílech objevuje, pozoruj ustavičné nebi oněch milostí, jichž potřeba jest.
její přičiňování se o posvěcení duše k očistění světa hříšného a k usmíření
každinké. Odkud berou se ti pramenové ruky Boží, když pozdvižena jest ku
milosti, z nichž po lisiceru rozličných potrestání vinných. Právě pokorné ty
stokách neustále život a plodivost' do ! duše v církvi mocné působení mají, a
přemnohých těch údů tajůplného těla Bůh užívá jich, aby i jiným údům
Ježíše Krista se přivádí a rozšiřuje? milostí svých udělil. Srdečně milujíce
Ze Srdce Ježíšova! Ano, .ležíš v nej— Boha a bližního, neustávají modliti se
světějši Svátosti jest duší církve; onLě, a pracovati, každá dle možnosti a ve
jenž všem “svým dítkáni svatosti, milosti svém povolání. Vždycky milujíce, také
a ctnosti uděluje; ontě pobudkou vše- neustále účinkují, neboť láska jejich ne
obecnou v oboru řádu nadpřirozeného. činnosti nestrpí; &jelikož m noho milují,
On první příčinou jest každého dobrého veliké věci vykonávají. »Mnoho činí,
skutku, každého hrdinného vykonání kdo mnoho miluje,“ dí spisovatel ná
ctuosti. Nekoná se nic vzhledem ke sledování Krista. Toho všeho iv tobě

spasení našemu, což nebylo by dilem dovede velebení hodné Srdce Ježíšovo,
Ježíšovým; jemu všecko přičítati se budešli jen chtíti. Připomeň si však,
musí. O vpravdě božské účinkování, jež že toliko clnostností srdce i zevnější tvé
ke všem věkům, časům, místům a skutky ošlechtěny býti mohou. Buď tedy
ke všem lidem se vztahuje! »Všecky věrným i v malých věcech, posvěcuj i
věci jím stojí... Neb se zalíbilo obyčejnésvé jednání a mnoho vykonáš
(Otci),' aby v něm všecka plnost“ pro Boha, pro duše i pro sebe; obzvláště
přebývala.: (Kol. l.) Poznalli jsi však čiň všecko s úmyslem čistým a
tedy, jak účinlivý jest Spasitel tvůj? i tak pro Boha jen pracovati budeš.

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(Caucasus)

Sv. Alois z Gonzagy | se déle a pohodlněji pokochati můžeme
Jakožto Patron „ObětOV'atelůvf' krásnou vyhlídkou. Podobně učiníme,

'a_ rocházímeli se ve krásné zahradě milý čtenáři, i my dnes, procházejíce
Š nebo rozkošném sadě, tu si rádi , v mysli život sv. Aloisia. Nepovedu tě

“" " sedneme na sedátka obyčejně na : zde celou zahradou, jež bohatě vyzdo
nejkrásnějších místech upravena, odkud ] bena jest nejkrásnějším kvítím ctností,
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nýbrž ukáží ti jen na některá místa, kde
se nám zvláštějasnějeví sv. Alois jakožto
živá oběť božského Srdce Páně.

V krásné zemi vlašské leželo ve

stol. 16. uprostřed měst Verony, Mantovy
a Brescie malé knížectví Castiglione zvané,
kteréž teprve v minulém století Rakousku
odprodáno bylo. Až do té doby vládli
knížectvím pánové z rodu Gonzaga s ti
tulem markraběte. Rod tento honosil se

vznešeným původem a četnou řadou vě
hlasných předkův. Ale více než ti všickni
chrabří rytíři, vojevůdcové a státní hodno—'
stáři proslavil rod Gonzagův syn markra
běte Ferdinanda a manželky jeho Marty,
který se jim dne 9. března 1568 narodil
a na křtu svatém jméno Aloisius byl
obdržel. Jeho matka, kteráž byla ženou
velmi nábožnou, vyprosila sobě synáčka
toho mnohými modlitbami na Bohu, a
nyní, když se jí narodil, vychovávala jej
také pečlivě ve vší bázni Boží, jak se
na křesťanskou matku sluší. Poněvadž

pak Alois byl prvorozencem, nemysleli
rodiče a příbuzní jinak, nežli že bude
jedenkráte také následníkem otcovým na
stolci knížecím. Proto také sotva se otec

dočkati mohl let, až by synáček již
schopen byl konati všecka rytířská cvi
čení, a sotva že byl tři roky stár, již
mu dal zhotoviti malou zbroj a odění,
a nevídal nic raději, než když se malý
Alois pilně proháněl mezi vojíny. Tu se
často otec kochal v myšlence, kterak
statečný syn jeho bude jedenkráte veleti
četněmu vojsku, ve válkách a na bojištích
vavříny dobývati na oslavu svého jména
acelého jasného rodu. Ale Bůh nebeský
měl s dítkem tím zcela jiné záměry. Již
v sedmém roce věku svého cítil Alois

takovou náklonnost k Bohu a svatým
věcem jeho, že nebylo nikdy třeba, aby
matka a vychovatelé jeho k modlitbě jej
pobízeli, nýbrž on již sám si ustanovil
k tomu jisté hodiny, kdy určitě se mo
dlíval kleče na kolenou, bez klekátka,

bez podušky, na holé zemi. Od těchto
svých obvyklých modliteb nikdy neupustil,
ani tenkráte, když těžce onemocněl zim
nicí, kteráž jej téhož času po 18 měsíců
soužila a velice seslabila.

1. Zde, milý čtenáři, učiníme první
naše zastavení; nebot touto svou ohnivou
horlivostí v modlitbě přinášel Alois všecky
oběti, jichž k základu svatosti potřebí jest.
Tak mnohý křesťan má nejupřímnější
přání započíti již jednou ctnostný a bohu
libý život nebo jiné k němu vésti, a dobře
to nahlíží, že se počátek musí učiniti
s modlitbou; avšak modlitba stojí mnohé
oběti: obět“ času, obět“ pohodlí a nečin
nosti, obět' ducha a jeho myšlenek, citův
atd. ; ale tyto oběti nechce mnohý a mnohá
podstoupili, a tak zůstane se svým ctnost
ným životem státi při pouhém přání. Ale
viz sv. Aloi51a, kterak již jako sedmileté
pachole umí se tak nábožně, tak vroucně,
tak vytrvale modliti, kterak později tuto
svou horlivost v modlení ještě zdvoj
násobňuje a skrze ni až do posledního
dechu se svým Bohem, Stvořitelem a
Vykupitelem ve spojení zůstává!

A kterak asi se to má u tebe s láskou

a horlivostí k modlitbě? Ty snad od
povídáš: »Ach, vždyt' mohu sotva vyko
nati svou ranní a večerní krátkou mo—

dlitbu; neboť sotva že s lože vstanu,
mám už plné ruce práce, a ta mi trvá
nepřetržitě po celý den, až zase oči ke
spánku zavruk Ale, milý příteli, optej
se tedymalého—Aloise, kterak on při
všech kratochvílích, jimiž byl obklopen,
kterak i na cestách, jež tak často a vždy
s četným průvodem konati musil, kterak
i v tom hluku nepokojného života při
dvoře knížecím nalezl nejenom některou
chvíli, alecelé hodiny, jež výhradně mo
dlitbám věnoval? o zajisté duše, jež si
opravdu žádá modlitbou s Bohem svým “
o—bcovati, nalezne vždycky a za všech
okolností času k tomu. Ale ty se zase
omlouváš svou slabostí & churavostí, a





opomíjíš modlitbu proto, že ti je příliš
namáhavou a obtížnou. O duše kře

sťanská, jak tě jedenkráte na posledním
soudu zahanbí mládeneček sv. Alois! On,
útlé děcko, tak slaboučkého těla, Alois,
poután na lůžko nemocné, souzen a sžírán
horečným žárem,—zapomíná na všechno, 5
jen na modlitbu ne! 0 jaká to obětavOSť
v tomto mladém srdečku, jaké to již
sebezapíráníl Ale namítáš zase, že bys
se nemohl ani pořádně modliti, poněvadž
nemáš potřebného klidu a přítomnosti
ducha, poněvadž všeliké možné roztrži
tosti tě vytrhují a souží. Avšak viz jen
sedmiletého Aloise a obdivuj pevnou vůli
jeho, s jakou setrvává po celé hodiny na
modlitbách, mužnou námahu, sjakou se
snaží všechny roztržité myšlenky při mo—
dlitbě od sebe vzdalovati a odháněti jako
dotěrné mouchy; vroucnosť, s jakou se
čím dále hlouběji ponořuje v modlitby
své, tak že, jak se v životopise jeho vy
pravuje, mohl i vychovatel nebo komorník
pokojem jíti a jakýkoli šramot dělati,
aniž by Alois čeho byl znamenal! A této
horlivosti v modlitbě, již v útlém mládí
byl započal, zůstal Alois věren po všecky
dny života svého. až do poslední chvíle.
A přisoudímeli všechny tyto výborné mi
losti, jimiž nebe toto svaté dítko obsypálo,
po většině na vrub jeho horlivé a vy
trvalé modlitbě, zajisté se nemýlíme, dle
slov božského Spasitele: »Kdo hledá,
nalezne; kdo tluče, tomu bude
otevřeno; kdo prosí, tomu bude
dáno.c Aloisius neustával prositi, a
proto i Bůh nepřestával nových a nových
milostí mu udělovati.

2. Jednou však znejvětšich milostí
těch byla dobrá volba stavu. Tu si,
milý čtenáři, dobře povšimni, kterak Bůh
ono vyvolené dítko u věci této svou mi
lostí předcházel, & s jakou zase ochotou
a obětavostí Aloisius milosti Boží vstříc

kráčel. Především však věz, že nepádil
tak slepě do života, jak to bohužel tak
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mnozí mladí lidé činívají, čekajíce, až by
: se jím maně a samo sebou naskytlo ně-'

jaké vhodné a výhodné postavení; také
nemyslil, jako mnozí jlnoši zrodů vzne—
šených, užívati jel,) radovánek a rozkoší
bezstarostného mládí, ačkoli právě Alois,
více nežli sto jiných jeho stavu a věku,
nemusil se tak úzkostlivě starati o volbu

stavu, poněvadž byl prvorozenec v rodině
panující, &i sama Prozřetelnost' zdála se
jej volali jednou k nastoupení vlády ve
knížectví castiglionském. mesli se jen
sám, milý čtenáři, na okamžik ve stav
patnáctiletého mladíka toho a rci, *zdaž
bys na jeho místě na něco jiného myslil,
než na své knížectví, na své statky, na
své vynikající postavení před světem a
na krásný, stkvělý a pohodlný život, jenž
ti kyne? Blaze ti však, jestliže nahlížíš
se sv. Aloisem, že nikoli rod, ani stav,
'ani zaměstnaní rodičův, ani pouhá při
rozená náklonnost, ba často ani vůle
rodičů nemůže ustanoviti stav a po—
volání dítěte, nýbrž jedině a výhradně
vůle Boží, a že této vůli Boží jednou
určitě poznané všecky ostatní lidské a
časné ohledy musí se obětovali.

Proto se Alois často a co nejvrouc—
něji modlíval k Bohu za osvícení v této
tak důležité záležitosti; při tom však také
užíval přirozených prostředků, jichž uží
vati Bůh nám káže, totiž svého rozumu
svatou věrou osvíceného a řízeného. Stavěl
si tedy před oči nejprve cíl a konec,
k němuž všickni stvořeni a povolání jsme,
pak teprve se tázal: »Kde a jak bych
mohl věčného cíle svého nejsnadněji a
nejjistěji dosáhnoutiíh Soudil tedy zcela
naopak, než to obyčejně činívá pošetilý

_svět, který si dříve nějaký stav tak na
zdař bůh zvolí a potom teprve se táže:
»Kterak budu moci v tomto stavu Bohu

sloužiti a jemu se zalíbiti?c Tací lidé
převrací řád věcí, a místo aby zařídili
své povolání podle služby Boží, chtějí,
aby služba Boží se řídila podle jejich
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stavu, jejž si zvolili. Lidé tací připadají
mi jako člověk, který maje úmysl cesto
vati do Vídně, nestal-aje se ani o cestu,
ani o nějaký povoz vyběhne z domu,
bouchne dveřmi a pádí. pryč, ani nevěda,
kam: zdali dc Vlach či do Polska, či do
Francie nebo snad náhodou k Vídni.

Nuže, považoval bys takového člověka
ještě za rozumného? A co bys mu řekl
na jeho omluvu, že prý všecky cesty
vedou do Vídně a že se tam může do

stati i přes Rusko nebo Španělsko? —
Ejhle, milý čtenáři, podobně tolik je cest
do nebe, kolik je rozličných povoláni
lidských. to je sice pravda, čili jinými
slovy: vkaždém stavu a povolání může
člověk přijiti do nebe; ale na to hled',
abys šel pravou cestou, totiž onou, kterou
ti Bůh již od věčnosti ustanovil a na níž
už všecky potřeby na cestu připraveny
nalezneš, na kteréž ti Bůh i svého anděla
vstříc' vyslal za průvodčího. Dej také
pozor,.abýs nechodil po velikých a da
lekýchbklikách, a tak nezmeškal do
sažení cíle svého. Když však přesvědčen
jsi o svém povolání k tomu neb onomu
stavu, nastává otázka, mašli také tolik
obětavosti, abys se podrobil veškerým
obtížím se stavem tím spojeným? —'
Ohlédněme se zase na hrdinného jinocha
sv. Aloisia. S největší vážností a upřím
nosti svého srdce tázal se sama sebe před
Bohem: »Která jest ta cesta, po níž mne
Bůh chce vésti k poslednímu cíli mému?
Jaké mám duchovní a tělesné vlohy?
K čemu na světě se nejlépe hodím?
K čemu cítím nejvíce náklonnost“ a ne
zištnou touhu? Který stav bych radil
jinému, mně rovnému jinochu ? Ve kterém
stavu bych mohl nejklidněji a nejlehčeji
zemříti? . . .a A hle, co zatím Alois tyto
a podobné věci klidně a vážně před Bohem
přemítal, porovnával a uvažoval, při
cházel vždy jasněji k poznání, že povolán
jest ke stavu duchovnímu. Ale jak? Má
se státi. knězem světským nebo někte

l

rému řádu se věnovati? ] o tom rozhodl

podle neklamných pravidel sv. víry a dle
rozumu svého vírou řízeného; [ shledal,
že povolán jest ke stavu křesťanské do—
konalosti, a rozhodl se, že—v některém
klášteře bude do smrti Pánu Bohu slou

žiti. Zbývalo ještě rozhodnouti otázku,
do kterého řádu by vstoupiti měl? —
Známo ti již. milý čtenáři, že si sv. Alois
vyvolil řád Tovaryšstva Ježíšova; ale
méně známy budou ti asi důvody, jež
ho k tomuto rozhodnutí pohnuly. ] uvedu
ti je zde již proto, poněvadž jimi právě
hrdinná obětavostí sv. jinocha v jasné
světlo se staví, a poněvadž z nich také
poznati můžeš, kterak Alois již tehdy,
jsa ještě ve světě živ, byl již dokonalou
obětí zápalnou na oltáři božského Srdce.
On sám uvádí čtvero důvodů svého roz
hodnutí, a sice: 1. Poněvadž v řádu
Tovaryšstva Ježíšova svědomitě se plnila
řeholní pravidla a zřízení řádu zůstalo
povždy nezměněno; 2. poněvadž v řádu
tom se každý zavazuje ještě zvláštním
čtvrtým slibem nepřijímati žádných du
chovních důstojnosti ani jakých čestných
úřadů; 3. poněvadž v řádu tom po—
skytnuta příležitost“ výchovou a vzdělá—
váním mládeže vštěpovati bázeň Boží a
čistotu mravů v útlé duše lidské; a 4.
poněvadž řád ten obzvláště se věnuje
obrácení kacířův a pohanů na víru Kri
stovu, z čehož Aloisiovi kynula naděje,
že se mu jednou splní nejvroucnější přání
jeho, totiž jako misionář býti poslánu do
Indie, Japonska nebo do Ameriky.

Milý čtenáři, dříve než budeš dále
čísti, přehlédni ještě jednou těch čtvero
důvodův, obzvláště hodlášli sobě voliti
nějaký stav, a více- ještě cítíšli v sobě
povolání k'duchovnímu nebo řeholnímu
stavu, a viz, zdali takové a podobné dů
vody spíše by tě neodstrašily, než aby
tě ke stavu těmu povzbudily.

Kdyby se byl Alois rozhodl jen pro
duchovní stav vůbec, byl by tím už při
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nesl zajisté větší oběť než ty vůbec můžeš požitkův, odřekl se i ——což bez odporu
přinésti; neboť on se tím zřekl vlády nad nejtěžší jest ——volnosti, jednati podle
dědičným svým knížectvím, kdežto ty vlastní vůle své! Nuže, nestal se Alois
bys se zřekl snad nějakého statku, domu již touto svou volbou dokonalou obětí
nebo nějaké živnosti. Avšak tím, že si Pána a Mistra svého? Nepřídal se tak
nad to vyvolil i stav řeholní, odřekl se již zúplna k božskému vůdci svému
i velikého svého bohatství, odřekl se ctí v uplné chudobě, v hlubokém sebe po
a slávy světaa mnohých jinak dovolených nížení a dokonalé poslušnosti'>

(Příště dále.)

Jak božské Srdce Ježíšovo se slitoralo nad cízoložnou ženou.

Úvod.
_Žožský Spasitel kázal a konal zázraky v Judsku. Ale zlumyslní židé ukládali o
" jeho bezživotí. Poněvadž však čas jeho umučení ještě nenadešel, stranil se jich,

_ _ odebrav se do Galilee, aby tam vykupitclské dílo své konal. Nastaly pak svátky
\ , 7,1) stánků, jež židé na konci každého roku po osm dní slavně konali a ku kterýmž

k„ v ,) lid z Galilce a z Judska se scházíval. Na. tuto slavnosť odebral se Pán „ne
“* zjevně, ale jako tajně“ (Jan 7, 10) do Jerusaléma, protože chtěl zákon zevrubně

zachovati. „Když pak svátky již vupolovici byly, vstoupil Ježíš do chrámu a učil.“ (Jan 7, M.)
Na večer pak posledního dne „šel na horu Olivetskou, aby se tam v noci se svými učeníky
modlil, ana úsvitě opět přišel do chrámu, a všecken lid přišel k němu a on sedě učil je.“
(Jan 8,1—2.) Mnozí se divili, že Ježíš tak veřejně vystoupil a učil, a že fariscové a
zákonníci ho nejali a nezavraždili. Avšak oni si ho všimli a vypravili své služebníky, aby
ho jali a k nim přivedli; ale tito neopovážili se rukou vztáhnouti na. něho. Když se fariseové
jich tázali: „Proč jste ho nepřivedli?“ odpověděli: „Nikdy člověk tak nemluvil, jako člověk
tento.“ Velebnosť a. důstojnost, jakož i moc jeho řeči odstrašily je; mimo to i Pán nechtěl
ještě trpčti. Teď sami nejvyšší kněží a. \zákonníci vymyslili sobě plán, jak ho mají polapiti
a pak ku smrti odsouditi. Právě se jim naskytla vhodna příležitosti. Bylať jedna žena v cizo
ložství dopadena. Tuto přivedli k němu do chrámu, aby úskoěnou otázkou z něho vylákali
rozsudek, pro který by ho mohli k smrti odsouditi, aniž by se lidu museli báti.

Milý čtenáři, tuto úskočnou otázku fariseův jakož i rozsudek Kristův uvažme
spolu, abychom poznali milosrdenství, dobrotu &lásku božského Srdce Páně, kteréž cizoložnou
ženu od časné & věčné smrti zachránilo.

:
_ &

P o j e d n á n í.

SvatýJan takto ve svém evangeliuvypravuje: »! přivedli zákonníci a
fariseové ženu vcizoložství dopadenou a postavili ji doprostřed.<<
Milý čtenáři, chcešli poznati, jak velké bylo slitování božského Srdce nad tou ženou,
musím tobě napřed popsati, kterak cizoložství bylo po všecky časy ohromný a
velmi trestuhodný zločin.

Cizoložství jest přetéžký zločin a mnohonásobná křivda, obzvláště se strany
ženy. Neboť činí křivdu Bohu a jeho zákonu, který je výslovně zakazuje; činí
ohavnou křivdu mužovi, jemuž před Bohem a oltářem přísahala věrnost; činí
křivdu dětem, o kterých se pak neví, či jsou; jedná proti dědičnému právu,
poněvadž pak dědictví často přechází na neoprávněné dědice; jedná proti obecnému
blahu a pokoji, protože cizoložství způsobilo nezřídka velké různice, ano i války
mezi národy, tak na př. za staré doby válku Trojanskou; a v Novém Zákoně jedná
také proti svátosti stavu manželského, která Bohem ustanovena jsouc, představuje
spojení Krista Pána s jeho řádnou chotí, svatou církví. Kdo cizoloží, chce věc již '
prodanou ještě jednou prodati, což nemožná, poněvadž sv. Pavel dí: »Manželka
nemá moci nad svým tělem.: Za tou příčinou Bůh v zákoně Mojžíšově



jakož i světští zákonodárci ustanovili přetěžké tresty na tento zločin. Podle toho
zákona trestali židé jisté cizoložství (spáchané od zasnoubené panny s jiným
mužem v městě, kde se křikem mohla ubrániti) kamenovánim. Pohané všelijak
trestali cizoložné osoby. U Egypťanů muž dostával tisíc ran; ženě uřízli nos.
Seleukus, král syrský, dal zákon, že se cizoložníkům mají oči vyloupati. Když pak
syn jeho toho zločinu se dopustil, otec dal jedno oko sobě, druhé synovi vyloupati,
aby takto zákon zachoval a syna nepřipravoval o obě oči. Podobné přísné zákony
měli také Římané, Arabové a Partové, poněvadž soudili, že cizoložství podrýva
první základy společnosti lidské. Křesťané za nynější doby nestihaji je sice tak
ukrutnými tresty jako pohané: proto však nepovažuji je za méně těžké a trestu
hodné; ba dopouštějí se tím zločinem mnohem větší viny než kdokoliv jiný. Neboť
křesťané mají býti údové Kristovi a chrámové Boží; mimo to jejich manželský
svazek jest od Krista zvláštní svátosti posvěcen. Kdo tedy z nich častěji a bez
ostychu onen zločin proto páchají, že se' nemusejí lidských zákonů báti: nechť
vědí, že zajisté neujdou trestům věčným, které budou tím větší, čím větší mají
důstojnost nad jiné.

Předeslavše toto vysvětlení, navraťme se k ženě, kterou zákonníci a fariseové
do chrámu, kde Kristus sedě učil, přivedli a doprostřed přede všelikým lidem postavili.
_ Zákonníci šóbě na tom zakládali, že znají zákon, a fariseové bývali aspoň

na oko velmi svatí: ale jedni jako druzí byli plni závisti a zášti proti Kristu, ano
sami byli cizoložní i sváděli lid k témuž cizoložství. t.j. aby Bohu se zpronevěřili;
zkrucovali také písmo svaté. Nevědělil', co činili, když hříšnou ženu přivedli
k pramenu všelikého slitování, k Srdci .ležíšovu. jehožto záhubu zamýšleli. Nic to
nespomohlo, že Kristus je k lásce a milosrdenství napomínal; nebot přetvářenou
myslí blížili se k němu. Pročež neviděli vlastních chyb, cizí však pozorovali.
Neměli slitování nad pokleslými, spíše ještě se radovali z jejich záhuby. Jako
pastýři lidu měli s poklesky jeho míti útrpnost'; a jestliže jim bylo dle zákona
trestati. mělo se to státi »v duchu tichosti.: (Gal.6,1.) Císař Nero, tento zlo
pověstný ukrutník, dokud ještě hlasu přirozeného rozumu poslouchal, byl dříve
tak mírný, že maje jednou ortel smrti jakéhosi zločince podepsati, zvolal: »Kéž
neumím psátilc Král David více,_oplakával hříchu Absolonova, než jeho smrti.
A Kristus předpovídaje zrušení města Jerusaléma, napřed plakal. Vůbec celé
evangelium k tomu směřuje, aby nám vštípilo milosrdnou mysl k bližnímu. Ale
fariseové byli nemilosrdní, ukrutní, chlípní, pyšní a lakomi. A takoví hřišní lidé
přivedli tedy onu hříšnou ženu ke Kristu, aby o ni rozsoudil, i »postavili ji
doprostřed.< Milý čtenáři, uvaž, jaké to bylo velké zahanbeni pro tu ženu!
Zajisté strachem a studem se třásla. Uvaž zár0veň, jak ukrutně fariseové zde
jednali! Dobré lidi očerňuji a strkají do kouta: ale špatně postavuji doprostřed,
aby ode všech vidění byli. Proto také jeden z nich se modlil, Pánu Bohu za to
děkuje, že není jako jiní lidé: zloději,_ne'spravedliví, cizoložníci, nebo jak onen
publikán, který s nim ve chrámě stál. Docela opak toho činil Kristus: zakrýval
hříchy jiných, t. j. odpouštěl, a pravil, že kajicní „publikáni a nevěstky předejdou
pyšně farisey do království Božího.c (Mat. 21, 31.)

»Mistře,c volaji k němu, »tato žena byla teď v cizoložství
dopadena.< těch pokrytcův a přetvářniků! Před nedávnem spílali mu svůdcův,
a nyní ho lahodným jménem »mistraa a učitele oslovují, aby takto tváříce se
jako učeníci jeho, své šmejdy zakrývali.

»Teď byla dopadena.< volají; snad proto, aby Pán nežádal žádných
důkazů. Zločin je prý tak jist, že ani vinnice ho nezapírá; jen ať tedy rozsudek
svůj vynese. — Avšak jeli žena právě ve zločinu dopadena: kde pak jest muž?
Kde pak nechali fariseové cizoložného společníka? Jak se zdá, vymkl se jako
silnější z jejich rukou, nebo fariseové schválně ho pustili, domnívajice se, že
Krista pohledem na přivedenou ženu spíše k útrpnosti nakloní a takto tím jistěji
polapi; nebo muž byl příbuzný jejich, nebo podplatil je, a byl propuštěn.

»V zákoně pak,< pokračují fariseové, »Mojžiš přikázal nam
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takové kamenovati.<< Předně nebylo pravda, že Mojžíš v každém případě
poručil takové kamenovati; toliko přikázal, že takoví zločinci vůbec se mají
nějakým způsobem usmrtili; ale k smrti kamenovaním byli jen ti odsouzeni, kteří
se toho zločinu dopustili v městech, kde křikem se mohli ubrániti.

Pak odvolávají se na Mojžíše; ale iv tom jsou šmejdy farisejské! Jest,
jakoby pravili: »'I“y, c0'ty soudíš? Ty, jenž jsi větší nad Mojžíše; ty, jenž jeho
zákonům nejsi podroben. jelikož lepším a dokonalejším učíš, co ty soudiš?
Schvaluješli nebo zavrhuješli výrok zákona Mojžíšova? Co myslíš o tak tvrdém zákonu ?.
'I'ím a takovým způsobem pokoušeli a lákali ho, aby něco promluvil proti Mojžíši
a jeho zákonům. Znalit jeho milostivě a laskavé srdce ke hřišnikům, že žádnému
své pomoci neodepíra. Vzpomněliť sobě, že hájil Maří Majdalenu, veřejnou hříšníci,
že hájil šlakem poraněného, že se zastal o celníky Matouše & Zachea. Domnívali
se, že i v tom případě bude hleděti, aby ho lid, jako doposud, tak na dále za
milosrdného považoval. Soudili, že zneužívajíce této jeho dobré stránky, jistě jej
polapí. Proto dí sv. evangelista Jan, že tak mluvili, »p'okoušejíce ho a aby
ho mohli obžalovatn

Milý čtenáři, neznamenášli, že to pokušení bylo velkým zločinem, ano
větší nad cizoložství? Zajisté. Nebot? ona žena jsouc slabá upadla více z křehkosti
nežli ze zlé vůle: ale fariseové ze zlomyslností, ze zášti a závisti osočovali ne
vinného. Žena zhřešila bud' pro rozkoš, buď pro nějaký nízký zisk: t'ariseove strojí
úklady o život Syna Božího.

Když jsi, milý čtenáři. prohlédl celou ošemetnost' fariseů. jakož i hřích té
ubohé ženy, pozoruj nyní chováni Ježíše Krista, jak opatrně si počínal a jak
milostivým se osvědčilo jeho božské Srdce býti. Čím ošklivější jest srdce jeho
protivníků, tím v krásnějším světle objeví se tobě jeho předobré Srdce!

(Příště dále.)

0 častějším svatém přijímání.

]. Naposledy sedi Pán náš se svými | žívání, slibuje zaroveň převelikou za to
apoštoly za stolem. () jak mile, jak | odměnu: »Kdo ji mé tělo a pije
nevýslovně sladce rozpráví božský Mistr
s učeníky svými, kteří jej tak věrně a
vytrvale milovali, & s nimiž se brzy
rozloučiti musí! Srdce božského Mistra

jest zarmouceno, neboť musí opustiti ty,
které miloval, avšak velí tak vůle otce
nebeského. 'l'u činí Kristus závěťsvou, závěť
ze všech, které kdy sdělány byly, nejpodivn
hodnější, neboť v ni činí všecky lidi svými
dědici. A co pak medle odkazuje chudobný
Pán lidem všem? Co poroučí svým milým
učeníkům '? O klan se světe lásce jeho
nevýslovné !Odporoučí na věčnou památku
sám sebe způsobem tajemným; své
tělo a svou krev zázračně zahalenou
v nepatrných způsobách chleba a vína.
»Vezmětež a jeztež, totOf. jest
tělo mé,< slovy těmito odevzdal pravé
tělo své učeníkům a nám všem ku po—

' mou krev, ve mně přebývá a já
v něm... ten má život věčný, aja
vzkřísím jej v den nejposled
nější.a Tedy přijímati máme tento
tajemný chléb života, nebot proto nám
byl dán; proto jej také Spasitel jmenuje
pokrmemřka: »Tělo mé právě jest
pokrm a krev má právě jest
nápoj &Sv. přijímání jest tedy potravou
duše, jako chléb obyčejný potravou těla.
KristUs Pán chce býti přijímán, proto
zůstává mezi námi. Poněvadž miloval

své, a to až do konce, proto ustanovil
na rozloučenou nejsv. Svátost oltářní,
která má býti posvátnou páskou, vížící
nejsv. Srdce jeho se srdcem všech těch.
kdož jej milují a po něm touží. V touze
však po nejužším“ spojení nepředčí Spa
sitele našeho nikdo. Tak nečeká žebrák



u dveří na almužnu, tak ncdychtí hladový
po soustu chleba, tak neprahne žíznívý
po hltu vody čerstvé, jako Ježíš touží,
aby k nam přišel! Nuže, nyní uvaž.
milý křesťané. zdali dostačuje, abychom
jen jedenkrate v roce touhu luto ukajeli
a jen jedenkrate v roce po vůli a přání
a jen jedenkráte v roce přání po vůli
činili tomu, jenž z lásky nevýslovně se
za nás na smrt“ vydal? Ze svatostánku
vola k nam nejlepší a nejmocnější přítel
ustavičně: »Pojd'te ke mně všichni,
kdož umdleni a obtíženi jste, a

Mame však.ia vas občeí-stvím.<<
snad jeho pomocí, jeho

v tomto římském katechismu praví se
(2. díl 4. kap. 60): »Včřící se nemají
spokojili jen jednou, a to o velikonoci,
tělo Páně přijímati; majíť věděti, že
dlužno nejsv. Svátost častěji přijímati.
Proto se ma častěji věřícím na srdce
klasti, aby denně pečovali touto nejsv.
Svatosti duše své krmili a síliti, tak jako
0 denní potravu tělesnou pečují. Ci snad

' není dosti jasno, že o duši větší péče
míti mají nežli o tělo?: Kdož může
tedy ještě pochybovati, že si církev
častějšího sv. přijímaní věřících přeje?

3. Ze všech papežuv nevyslovil se
ani jeden proti častěj—

potěchy tak zřídka po—
třebí? Či snad necítíš,
milý křesťané, žádné sla
bosti, žádných bolestí,
nemáš žádných starostí
ani zármutku? Nemáš
pokušení ani svízclů ve
svém životě? Či jest ti
vždycky za lehko sama
sebe, zlě návyky a na
ruživosti vždy vítězné
přemahati ? — O zajisté
uznaš, že mnohdy, ano
přečasto nedostačuje síla
tvoje, že přečasto klesaš

šímu přijímaní, naopak
mnozí horlili pro ně. Jak
štědrými byli papežové
v odpustcích udílených
bratrstvům a církevním
spolkům právě za úče
lem častějšiho sv. přijí
maní, nebot“ nelze od
pustků dosíci bez svaté
zpovědi a sv. přijímaní.
Z toho zajisté vidno, že
apoštolská stolice usiluje
oto, aby věřící netoliko
jednou, nýbrž vícekrate
za“ rok “nejsv. Svatost

pod tíhou bídy a slabosti
lidské, & nenalezaš posily ani útěchy.
Č) spěj k tomu, jenž mocen jest i dobrotiv,
k Ježíši Kristu, přijímej jej častěji, a do
znaš. “kterak sladko a milo jest hostiti
Pána v duši své.

2. Ovšem přikazuje církev sv. kato—
lická, a to pod těžkým hříchem, alespoň
jednou v roce, a to v čase velikonočním,
nejsv. Svatost“ příjímati; ale to jest také
míra nejmenší. Církev_ praví »alespoňc
a slovem tímto vyjadřuje zaroveň přání,
aby věřící častěji Krista Pána přijímali.
Z rozkazu obecného sněmu tridentského
sestaven byl veliký katechismus, jenž
papežem samým úředně vydan byl. A

přijímali.
Kdyžroku 1861. přišli postní kazatelé

ruští ku papeži Piu lX., nalezli jej, an
stojí u stolku pokrytého malými spisky.
Poněvadž to bylo něco neobvyklého,
divili se. Papež ujal se slova & pravil:
Divíte se zajisté, vidouce tolik malých
spisků na stolku tomto. Vizte, jest to
knížečka pojednávající o častějším sv.
přijímání, která již velmi mnoho dobrého
způsobila. Knížečka tato by měla dostati
se všem dítkam, zejména před prvním
sv. přijímáním, ano všichni věřící by ji
míti měli, aby se poučili o účincích sv.

. přijímaní, o němž si přeji, aby co nejvíce
se mezi věříčími vzmahalo. Po té rozdělil



sv. Otec knížky přítomným kněžím.
Přání sv. Otce jest však každému věrnému
katolíku rozkazem.

4. Svět ovšem hledí častější přijí
mánízamezitia praví.: a) V»Nejsi hod e n,
abys častěji přijímal, nejsi dosti
svatý a dokonalý.< K tomu odpoví
dám: Sv. přijímání není odměnou pro
ty, kdož již svatými a dokonalými jsou,
nýbrž mocným prostředkem všem, aby
se takymi stali. Kristus Pán zve zajisté
všecky k sobě i ty, kteří ještě velmi
nedokonalí jsou. A kdo pak jest vlastně

'a vpravdě dosti hoden. aby jen jednou
v životě přijímal? Nikdo, Ale čím častěji
kdo po dobré přípravě ku stolu Páně
přistupuje, tím hodnějším se stává.

l)) Mnozí zase myslí,.že nesrovnává
se s úctou nejsv: Svátosti povinnou,
aby kdo často ke stolu Páně chodil.
'I'ací však mluví opak toho, co Kristus
Pán. Vždyť Pán náš vidí právě v častěj—
ším přijímání znamení lásky a úcty
k němu a žádá toho ode všech pravých
učeníků svých. Jest dalekolépe z lásky
přijímati, nežli z-převeliké úcty přijímání
se zdržovati.

c) Jiní zase se bojí, aby ti, kdož
»častěji přijímají, nezpyšněli a si na
sobě tuze mnoho nezakládali.<<

Co se týče pýchy a domýšlivosti,
tu nalézti lze právě u těch, kdož se
stolu Páně vyhýbají. A jestliže ti, kteří

častěji přijímají, snad ještě tak dokona
lými nejsou, jak by býti mohli a měli,
mohou se ještě právě, tímto způsobem
státi. Vše potřebuje času, a zejména
dokonalosti křesťanské nedá se jen tak
na rychlo nabýti. Milý Spasitel žádá
dobrou vůli, žádá ochotu a horlivost a
za to slibuje svůj pokoj, svou milosť.
Bez častějšího přijímání by byli tací lidé
ještě daleko pozadu.

d) »Ale co pak tomu lidé
řeknou'Pc »vysmějíseti,o< a »bude'
to tuze nápadné< atd. Taksoudísvět.
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'dobných hříchů se dopouštěli.

.lá však pravím: a co je víc.
když i lidé se z počátku pozastavuji
nad tvým častějším přijímáním! Vždyť
i na druhé straně stejně nápadné jest.
že mnozí vůbec k stolu Páně nechodí!

Či snad je to něco zlého, hledíli křesťan
prostředků posvěcujících co nejčastěji
užívati? Mnozí'z těch, kdož se diví
horlivějšímu životu křesťanskému, chodí
často, velmi/často do hospody-, utrácejí
zbůhdarma peníze i čas, ničí sobě zdraví
a také často hřeší, nad tím by se měli
pozastavovati, nad pobožnosti však
nikoliv; ta ještě ani celku ani jednotlivci
'neškodila.

Ovšem však dlužno dobrý pozor
dáti, aby ti, kdož častěji přijímali,
životem svým pohoršení nedávali. Neboť
by velice smutné bylo, kdyby tací
katolíci na př. v zatvrzelém nepřátelství
žili, svůj jazyk na uzdě nedrželi, bližního
pomlouvali, jinému škodu činili 'a po—

Ti by
zajisté hanbu činili Pánu svému a
uváděli nejsv. Svátost v posměch. Protož
pozor, dobrý pozor na se dejte, vy
všichni, kdož Pána svého častěji přijí
máte! Příkladem života svého ukazujte
všem'veliký užitek sv. přijímání. Nechtějte
zdáti se lepšími, nežli jsou jiní, nýbrž
příčiňujte se ze všech sil, abyste dobrými
byli; buďtež mírní a pokoje milovní,
zapírejte se, ale služte Pánu s radostí
a myslí veselou. Zamřelá a zasmužilá
pobožnosť jest vždycky podezřelá a ne
pochází z Ducha sv., neboť tento jest
duchem svaté radosti a pokoje. Přede
vším ale buďte »pokorni srdcem,: síce
jest celá vaše zbožnost toliko na oko,
falešná.

5. Ptášli se, mily křesťane, rjak
často máš tělo Páně přijímán,: tu ti
odpovídám: Čti život svatých, zkoumej,
jak oni činili a jak učili. Slyš svatého
Františka Saleského, jak důtklivě od
poroučí častější sv. přijímání, pro něž
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i horlil bl. farář arský Vianney. Za časů
našich ještě více toho třeba,. neboť láska
uhasíná v srdcích tak mnohých katolíků;
kterak lze ji zase rozní'titi, aby zaplála
plamenem? Co tedy mám činiti? Nebude
snad tuze mnoho žádáno, abys aspon
jednou za měsíc ke stolu Páně při- ?
stopoval. Tak radí skoro všecky stanovy
křest'. bratrstev a zbožných spolků.
Obvzláště vy muži, muži katoličtí,
uvykněte si častěji přijímati.
strachem před lidmi a jejich
Pryč s leností a lhostejnosti! Pomněte
na konec života, na soud a věčnosti,

a nedokonalostí odložili. Pro takovéto duše

: jest častější sv. přijímání nejvhodnějším
prostředkem na cestě dokonalosti zmužile
kráčeti. Častěji v témdni může dovolili jen
zpovědník po zralém uvážení stavu du

. ševního, horlivosti a Vytrvalosti kajicníka.
Pravidlem křesťanským jest, že

častější sv. přijímání jak Kristu tak
církvi sv. vítané jest, že potřebné jest,

3 aby člověk na Boha nezapomínat & do

Pryč se :
soudem!

slyšte volání Spasitelovo ze svatostánku, ?
modlete se upřímně a zbožně, a stojím :
vám za to, za nedlouho naplnění budete
i vy touhou po častějším sv. přijímání.
Týdenní sv. přijímání lze raditi všem
těm, kdož prosti jsouce horších náru
živostí a náklonností, hledí i všední hříchy

|

|

l

l

, potřebuje potravy,

i v život 'hříšný,

těžkých hříchů neupadal, aby neztratil
pravou cestu k nebi vedoucí. Tak jako
tělo, mali zůstati zdravé a silné, častější

tak živá víra a

vpravdě křesťanský život nemůže se
dařiti bez častějšího sv. přijímání. Toto
chrání čistotu srdce, chrání před návratem

silí ve ctnosti každé,
zejména rozněcuje lásku k Bohu, slovem
častější sv. přijímání vede nás k nebi.

Boh. Hendl.

'Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. Handl. (c. a.)

Námitka 28. |

| a proto, ač tito splnomocnénci' jsou
„Kněží jsou lidé jako jiní; Boha Choi ' lidé. nejsou přece lidé jako ostatní.

poslouchati,ljich však nikoliv.“

am“/30 však, milý brachu, právě tak

33 %!; vypadá,jakoby voják řekl: »Krale
" %chci poslouchali, ale mého gene
rála, plukovníka, setníka atd. nikoli, nebot“
tito jsou rovněž poddanými jako já.: Co
pak bys mu asi na to odpověděl? Bylo by
ti za těžko vyvrátiti mylný jeho náhled?
Zajisté nikoliv. Rovněž lehko jest i
nahled tvůj na pravou míru uvésti.
Poslyš jen! Pravda jest ovšem, že
církev sv. 2 lidí" sestává; papež, jako
hlava církve, biskupové i kněží, kteří
dohromady tvoří církev učící, jsou také
jenom lidé, jimž sám Syn Boží, Kristus
Pán duchovní moc a božské poslaní
dal, aby na jeho místě a v jeho jméně
jiné vyučovali pravdám božského učení,

Sv. apoštolé byli prvními biskupy
církve Páně; k těmto pravil sam Spasitel:
»Jděte do veškerého světa, učte všecky
národy“ atd. »Jako mne poslal Otec,
tak já posýlám Vasa Tímto způsobem
učinil Pán jednoho "každého apoštola
svým zástupcem. Kdo tedy jich poslouchá,
neposlouchá pouhých lidí, nýbrž Krista
Pána samého; kdo jich neposlušen jest
a rozkazů jejich nedbá, protiví se Kristu
Pánu, a proto Pánu Bohu samému.
Spasitel náš dosti zřejmě o tom dí:
»Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá, a kdo mnou
pohrdá, pohrdá tím, jenž mne
poslal.i_ Jsili tedy, milý brachu, po
slušen hlasu kněze, tu věz, že„ to není
hlas pouhého člověka, jako ty jsi, nýbrž



hlas Boží, neboť Bůh sám zjevujeti vůli
svou skrze církev, jejímž sluhou kněz jest.
Jediný rozdíl mezi rozkazy Božími a při
kazy církve jest ten, že ony dány jsou od
Boha bezprostředně, tyto pak prostředně,
skrze zástupce knězem ustanovené, ale
v zásadě jest to přece tentýž Bůh, jenž
tu i tam rozkazuje a poroučí.

Mrzíli tě snad neomylnost církve
a neomylnost“ nejvyššího pastýře, tu
rozvaž: 1. že se neomylnost“ tato
týče jen věcí víry a mravů, t. j. věcí
přísně náboženských a nikoli jiných,
a 2. že zase nejsou to lidé, kteří

“z vlastní moci neomylni jsou, nýbrž že
jest to zase Kristus Pán, jenž skrze
církev a papeže neomylný úřad svůj
učitelský vykonává. Či snad neseslal
Spasitel sv. apoštolům a skrze tyto
celé církvi učící Ducha sv., Ducha
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pravdy a síly, Ducha moudrosti a dobré :
rady? Ci snad nepříslíbil Pán sám

. ustavičnou pomoc svou církvi svojí slovy:
»Aj já s vámi jsem po všecky dny až
do skonání světa“? Věděl zajisté milý
Spasitel předobře, kterak velenutno jest,
aby někdo neomylně slovu jeho učiti,
je vykládati, co s pravou vírou se

_srovnávú ustanoviti, zákon o mravech
vydávat.- mohl, neboť, kde toho není,
vidíme to sami za dnů našich; tam
není pravdy, tam tapají lidé v nejistotě,
každý si vykládá mrtvou literu písma
sv. jak mu' libo. Že takovéto počínání
není ku prospěchu víry, která přece
jednotná býti má, ani ku prospěchu
mravů, učí zkušenost. Domněnkami
pouhými zahaluje se pravda, jednota se
rozpadává, život křest. hyne. Důkazem
toho jest nám protestantismus, jenž za- '
vrhl právě neomylný učitelský úřad
církve. na místě jednoho učitelského
úřadu povstalo jich tolik, kolik sekt se
během času utvořilo; žádný však nemůže
říci a dokázati, že pravdu má, nebot
nestojí ani jeden na stanovisku Bohem

vykázaném. Jediná církev katolická drží
se posud učitelského úřadu Kristem
ustanoveného, a proto má také úplnou
jistotu, že víra a učení její jest učením
Kristovým, neporušeným, neomylným.
Jednali se tedy o věc týkající se víry
či mravů, o věc vůbec náboženskou, tu
neohlížej se na osobní vlastnosti papeže,
biskupa, kněze, tu platí a rozhoduje
řádná jehož právomoc duchovní a na
tuto nemají ani chyby ani poklesky ani
hříchy duchovních žádného působení.
Protož nesmíš, vidíšli snad, že kněz
chybuje v životě svém, že snad i těžce
hřeší, nesmíš ztráceti úctu, víru a lásku
k náboženství , neboťtoto nemá s osobními,
soukromými vlastnostmi kněze pranic
společného. Slabost a hříšnost duchovních
týkají se jich jako lidí, ale nikoli jako
kněží, nemohou _tedy božskou právomoc
kněžskou ničiti. Vždyť i zločin Jidášův
nebyl s to, aby zničil důstojnosti jeho
apoštolskou. Vše, co kněz mocí úřadu
svého kněžského koná, jest platné, af.
on sám jest hříšný anebo čistý. Mše
svatá, sv. zpověď, sv. svátosti atd. jsou
Stejně platné od kněze nalezajícího se
v milosti Boží anebo ve smrtelném hříchu.

V učení tomto pochybil právě mistr Jan
Hus, a kam blud jeho národ náš a
vlast zavedl, víme bohužel všichni. Víra
naše jest dílo Boží a nikoliv lidské,
proto nestojí ani nepadá s lidmi, ne
závisí ani na osobních vlastnostech těch,
kteří povoláni jsou jí udržovati a hlásati,
protož nutno jest, aby každý, kdož
katolíkem slouti chce, církve sv. a jejích
zřízenců, papeže, biskupa a kněží po
slouchal, a sice tak, jako samého Spasitele,
sice jest jinak odpadlíkem a buřičem.
Chyby a hříchy duchovních jsou sice
trestuhodně, ba daleko trestuhodnější,
nežli hříchy nekněží, ale s úřadem a
pravomocí kněžskou nemají co činiti.
Právomoc tato pochází od Boha, a nic
nemůže ji seslabiti nebo zničiti.



Námitka 29.
„Mimo církev není spásy — jaká to
nesnášelivosť! Ukrutnemu učení tomuto

nemohu věříti.“

Dříve nežli ti k námitce této od

povím, táži se tě, jak rozumiš oné vete:
»Mimo církev není spásya? Myslíš snad
si přitom: »Kdo není katolíkem,
že bude na věky zatracen?< .lelí
tomu tak, tu bys mohl říci vším právem,
jak jsi pravil nahoře, že ukrutnému
učení tomu véřiti nemůžeš ——vždyt“ já
také ne. Ale tu maš zase jeden důkaz,
že církev i učení její se mnohdy tupí a
haní — proč? Proto, že se mu nerozumí;
následkem toho vykládá se mnohdy f
učení její tak, že se výkladu toho církev
sama hrozí. Příklad máme právé po ruce.

Kdo ví, jak církev oné včté rozumí
a jí učí, pozná, že pravdu má, že učení
její shoduje se se zdravým rozumem
lidským, tak jako věty: Kde není světla,
je tma; co není dobré, jest zlé; mimo

l

zákon byl pokládal, tu má i on spra
vedlivý nárok na —pásu věčnou, jakoby
byl býval katolickým křesťanem.

ltohu díky, jest mezi jinovérci posud
mnoho takových, i mezi jejich duchovními,
kteří tímto způsobem v »dobré víře,“ t.j.
v »nezavineném bludua žijí. Biskup bo
stonský, Cheverius, obrátil dva takové
jinovérce, kteří jinak byli velmi učení a
zbožní. Po návratu svém do lůna církve

katolické učinili k vrchnímu pastýři svému
toto vyjádření: »Až do té doby, kdy jsme
vás, nejdůstojnéjší pane, poznali, nemeli
jsme ani te nejmenší pochybnosti o pravdi
vosti náboženství našeho.: Církev svatá

neznepokojuje se ani, co se týče soudu
Božího, nad jinovérci, divochy a modlo
služebníky. Vždyť víme, že Bůh nanejvýš
dobrý jest a chce, aby lidé spasení došli,
a že spolu i nejvýš spravedlivý jest.

5 Proto služmež mu dle nejlepšího našeho

života jest smrti; kdo nemluví pravdu, ;
jest na omylu. atd. Co jest na tom
těžkého, nesrožumitelného nebo ne—
pravdivého ?

»Mimo církev není spasyc znamená
toto: »Každý jest povinen, a sice pod
ztrátou spásy duše své, véřiti ve viru
pravou, t.j. katolickou, a také podle ní
živbýti,jeli mu možno tak činiti.<<
čili jinými slovy: »Hřešíš, a proto ne
budešspasen,jestli dobrovolně a ve
domě pravdu zavrhuješ, když se ti po
dává.: Co jest na výkladu tomto lak
hrozného, že je proto tolik křiku? Kde
jest jen stopa po nějaké nesnášelivosti?
Máli nekdo jine náboženství, nebuzle již
& jen proto, že jiné má než katolické, ,
zatracen. J_elinevinné v bludu, t.j. ne
byloli mu posud z té či oné příčiny možno,
skutečné možno, pravdu katolickou po
znati a vyznati, považuje jej církev
katol., jakoby přináležel kdítkám jejím.
Žilli také dle zákona, jejž za pravý božský

vědomí a svědomí, a 0 ostatní se ne
starejme.

Církvi sv. se vytýká pro vetu výše
uvedenou nesnášelívost' k jinověrcům. Ale
zde se musí dobře rozeznávati . Nesnáše

livosťjest dvojí — nesnášelivosť k učení
a nesnášelivost' k o s ob a m. A právě proto.
že se tyto obě dosti nerozlišují, ba mnohdy.
jak to učinil otec tolerance (snášelivosti),
.lakub Rousseau ve Francii, za sebe za
měňují, musí církev tolik pohan a pomluv
snášeti.

Církev byla a jest jen tam nesná
šeliva, kde toho spravedlnost a pravda
nevyhnutelné žádá; zavrhujíc bludné
učení jest církev k bludařům jako
lidem a jednotlivým osobám spravedlivá.
a milosrdné., rovné jako Bůh hříchy ne
návidí, ale ke hříšníku milosrdný jest.

Nesnašelivosť, co se týče
učení, jest zvláštní známkou pravého
náboženství. Neboť pravda jest nemé—
nitelná, na ničem nezávislá, celý svět
musí se pravde podrobiti a podle ní se
říditi, ona sama však nikomu poddana
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není. Kdo nemá tuto pravdu, klame se.
Vyjednávání &smluv pravda nepřipustí;
buď všecko nebo nic.

Takovátonesnášelivost' v učení
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nalezá se jen a výhradně v církvi katol.,
a sice již od prvopočátku. a proto jest,

' musí. žejim neVěří,ten budiž smrtínejpřednějším důkazem pravdy a bož
ského jejího poslání. Církev sv. byla a jest
plna mírnosti & milosrdenství ku sla—
bostem lidským, ale nikdy nepovolila, a to
ani v nejmenším, nějakému bludu.

Ve článcích víry, které obecní sně
mové církve stanovili, praví se vždy:
»Nevěříli někdo takto, budiž v kletbě,c
t. j. budiž ze společnosti katolických kře
sťanů vyloučen. Jen pravda může 5 La
kovou mocí a s takovým důrazem mluviti.

Nesnášelivosť, která se církvi od
nepřátel & jinověrců vyčítá, lze hledali
na straně jejich. Aťjen si přečtou úryvek
ze spisu patrona jejich, J. Rousseaua,
s názvem »Společenská úmluvac

(4. kn., 8. kap.), kde tento obhájce sná—
šelivosti takto praví: »Hlava státu může
vypuditi ze státu každého, kdo nevěří
naukám zemského náboženství. Kdo pak
dříve veřejné tyto nauky přijal a uznal,
později pak tak jedná, že se za to míti

pokutnvánx Ejhle, tak vyhlíží ta ve
lebená a do nebe vynášená snášelivost'
nepřátel církve! Hojnějších dokladů na
lezáme ještě ve spisech Lutrových &ze
jména Kalvínových. Chceli někdo se o
učení církve katolické otírati a proto
cirkvi vyčítali, at“ jen dříve dobře se po—
učí o učení tomto, aby na základě lživém
nemetal pravdě katolické nespravedlnost“
ve tvář; kdo zná úmysl & učení církve
Páně důkladně a jeli spravedliv, dozná,
že církev nejsnášelivější jest ze-všech
vyznání, pro toho pak také nebude již
strašidlem věta, o níž tuto pojednáno:
»Mimocírkev není spásy.c

(Příště dále.)

Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (2.)

Na 3. neděli postní.

ak nám pismo vypravuje,
děl kdys marnotratný syn:
„Vstanu, půjdu k otci svému,
vyznám se mu ze všech vin.“

Otec syna. ztraceného
vlídnou přijal náruči . .
Kéž tě toto podobenství
o tvé spáse poučí!

A ten zvonek jak by věděl,
že tvou duši tísni cos,
zvoní stále: Milý synu,
k Otci svému jdi a pros!

Na 4. neděli postní.

Na poušti když pěti chleby
nasytil Pán tisíce,
chválili jej zástupové,
zázraku se divice.

.

Hle, i tebe v nouzi, bídě
nasytil již mnohokrát
Tvůrce onen dobrotivý:
zda. jsi spěl _mu díky vzdát?

Na klášteře v štíhlé vižce
hravý zvonek mluvi cos;
mně se zdá„ že: Vzdávej díky
a zas znova Pána pros!

Na neděli smrtnou.

Roucho smutku v chrámě celém

sochy, kříže zastirá,
truchlivý zni chorál z kůru:
„Kristus za nás umíral“

A tam dole zbožná. děva
slzu a oči utírá,
že ji ženich přespanilý
na kříži dnes umírá.

A co zvonek? Že se brána
na. nebesích otvírá. —

proto jen, že v těžkých mukách *
Spasitel dnes umírá..

i/
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Na den sv. Josefa.

Poblíž trůnu Beránkova
pěstoun Páně stojí ted';
proto v strastech žití toho
s důvěrou jen k němu hleď.

Na zemi když s ochotností
poslouchal jej božský Syn,
zajisté i nyní splní
prosby jeho každy' kyn.

Nuže, malou modlitbičkou
když ho uctíš každý den,
že tě v nouzi neopustí,

“budiž pevně ujištěn.

Na den sedmibolestne Panny Marie.

Pode křížem Matce Páně
svíral srdce velký bol,
Pánu když se posmívali
zevlující židé kol.

„Hle, Jan, syn tvůj ! Hle, tvá Matkal“
Pán se ještě rozloučí,
a již ducha, vykrvácen,
Otci svému poroučí.

Potom tělo Spasitele
položili Matce v klín . . .
Pro tebe, hle, ona trpí . . .
Nuže, kaj se ze svých vin!

Na neděli květnou.

Jako slunce v zlaté záři
první zorou vychází,
tak dnes slavně do svatého
města Ježíš přichází.

Již se béře Požehnaný,
plesej, dcero Sionu ——
na klášteře hravé zvonky \
zvučí plesném ve shonu.

Zda i ty jdeš Spasiteli
s ochotou a plesem vstříc,
když ti nese k dobrým činům
milostí svých co den víc?

Na slavnost Zvěstování Panny Marie.

Od pahorku v kraj se nese
přelíbezná arie —
klášterní to zvonky hrají
píseň Panny Marie.
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Zdrávas, Panno, hvězdo ranní,
zdrávas, Matko Kristova;
na tvé slovo vzplála náhle
velká světa obnova.

K tobě my se utíkáme,
svit nám ve tmách tvoje zář,
ukaž nám kdys jedenkráte
Syna tvého božskou tvář.

Na Zelený čtvrtek.

Důkaz lásky nevystihlý
zanechal nám Spasitel,
dříve nežli na Golgotu
k usouzené smrti spěl,

„Jezte, toť jest tělo moje,
Nového krev Zákona —
tatáž, která velkou _zítra
spásu světa dokoná.“

Naposledy zavzněl zvonek:
Pojďte k velké večeři!
Blah, kdo v smyslů nedostatku
slovům Páně uvěří.

Na Veliký pátek.

Pláče dcera na Sionu,
přioděna v černý háv,
Ježíše co “zatím vede

na Golgotu židů dav.

Pláče dcera na Sionu,
oči na kříž upírá,
na němž právě ženich její
za hřích světa umírá.

I těm zvonkům od bolesti
zastavil se srdce tluk . . .

Ty zas k Pánu jdi a uvaž,
příčinou co jeho muk.

Na Bilou sobotu.

Tělo Páně v hrobě tichém,
ale duše spěla již
s blahou zvěstí k arcioteům,
spásu že jim přines' kříž.

Šťastná vina Adamova,
blahý onen Evin pád,
příčinou jenž větších darů,
jež nám přines' novy' řád.

Hlaholte zas, zvonky drahé,
„Alleluja“ slavnostní,
nastali nám vykoupení
dnové blazí, radostní.
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O nejsv. oběti mše svaté.
Podává. Placida: B., r. sv. B. (0. d.)

'0_ ln důvěry svaté vystupuje kněz
% - k oltáři a modlí se na pravém straněIntroitus čilivchod.
Bývají to verše z písma sv. smyslem
svým k tomu kterému svátku se hodící,
tak na př. o vánocích zní introitus:
»Maličký narodil se nám a_syn
dán jest nám, a učiněno jest kní
žectví na rameni jeho..(ls. 9, G.)
Introitem (vchodem) zove se modlitba
tato proto, že v starších dobách se zpí
vávala, když kněz k oltáři se ubíral.

Po introitu pokročí kněz do prostřed
oltáře a ukloniv se před křížem, říká
střídavé s ministranty třikrát »Kyrie
eleison< (Pane smiluj se nad námi),
pak třikrát »Christe eleísonx (Kriste
smiluj se nad námi), načež opět třikráte
»Kyrie el'eison.c Tolikeré opakování
úpěnlivě prosby této chová v sobě týž
význam, jako opětování kterékoli jiné
modlitby, majíc zajisté tuto vymoci na
Bohu pravou soustrast s bídou a sou
žením naším jakož i vyslyšení modliteb,
které v brzku kněz ve jménu všech
přednášeti bude. Opírá se pak obyčej
tento o příklad slepce z Jericha, který
dle svědectví Písma sv. nepřetržitým
voláním svým »Ježíši, Synu Davidův,
smiluj se nade mnoulc vyslyšení prosby
své na Spasiteli světa vymohl.

Nepřinášíli kněz oběť mše svaté
v rouše modrém nebo černém, následuje
po »Kyriec chvalozpěv »Gloria,a který
naplniti má mysl i srdce naše vroucí
důvěrou v Boha a začíná slovy »Gloria
in excelsis Deo< (Sláva na výsostech
Bohu), odkudž i všeobecné jeho po
jmenování.

Hymnus tento krásy zajisté ne
vyrovnané sestává ze dvou částí; první
obsahuje zvelebování Boha Otce (»Sláva
na výsostech Bohux), předmětem druhé

jest prosba za pokoj k Bohu Synu(»Na
zemí pokoj lidem dobré vůlec).

»Sláva na výsostech Bohu a
na zemi pokoj lidem dobré vůlelc
Jak zapěli před věky duchové andělští
v oné noci svaté vznášejíce se nad
chlévem betlémským, tak pěje při mši
svaté kněz, anděl míru pro veškerou
zemi. Slavné »(iloriac zavznělo nad luhy
betlémskými, protože nebe milostivě
k zemi se sklonilo, protože vtělením
Syna Božího Bohu čest a sláva, lidem
mír a pokoj zasvitl. Sláva Bohu —
poněvadž spojením přirozenosti božské
s přirozeností lidskou v jediné osobě
Syna Božího svaté člověčenství před
Bohem stanulo a Ježíš Kristus posluš
nosti svou až k smrti kříže onu čest,
již člověk neposlušnosti svou byl porušil,
opět Bohu navrátil. »Pokoj lidem:
— protože Kristus trestající spravedlností
božskou usmířil, milost ztracenou nám
opět vyzískal a tak uvolněný svazek
míru a blahélío pokoje mezi Bohem a
člověkem opět obnovil a upevnil. O felix
culpa! ó šťastná vino! volá církev sv.
0 hříchu Adamově, která jsi příčinu za
vdala, že Slovo věčné vzavši na se tělo
lidské krvavou obětí kříže Boha Stvořitele

více oslavilo, nežli by to byl člověk,
zůstav v prvotném stavu nevinnosti,
kdy dokázati mohl. Odtud onen nezměrný
jásot a ple's andělů nad místem, kde
v.clíudičkých jesličkách odpočívalo nově
zrozené »Světlo světa: (Jan 8, 12). Ve
mši sv. tím se oslavuje vtělení Syna
Božího, že po proměnění druha božská
osoba skutečně, bytně a podstatně pod
způsobami chleba a vína na oltáři pře
bývá. V každé mši' svaté potkávají se
»spravedlnoslť a pokoj: (Žalm
84, 11.) a proto také tu místo má plesání
duchů nebeských i celé země.
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Zaznívá tedy chvalozpěv tento při
každé mši svaté, která osvobození od
hříchů živě připomínajíc k radostnému
mysli vzrušení příležitost dává, a odpadá
přirozeně tam. kde vážnost? kajicného
pokání nebo prosba za věrné zemřelé
veškerou radost zapuzují.

Po Gloria následují modlitby, pode
jménem »Kollektaa (sbírka) známé,
jelikož v nich prosby věřících hromadně
Bohu se přednášejí. Kněz políbiv oltář
obrací se k lidu a s rozprostřenými ra
meny pozdravujejej slovy : »Pán s vámi,<
načež odpovídá se mu : »ls duchem tvým.:

Oltář líbá kněz, poněvadž znamená
Ježíše Krista, od něhož požehnání a
všechno to, co kněžský pozdrav jeho
obsahuje, míti musí, dříve než věřící lid
účastným věcí těch učiniti může. Máme-li
zření k ostatkům svatých, v kameni
oltářním chovaným, jest políbení ono
výrazem úcty a lásky k církvi vítězné
a prostředníkům mezi ní a námi, církví
bojující.

Pozdrav »Pán s vámi<< vzat jest
z písma sv. Slovy »Hospodin s vámic
pozdravil Booz žence na poli (Ruth
2, 4.); anděl Páně promlouvá ku Ge
deonovi: »Hospodin s tebou, nej
silnější z mužů: (Kn. Soudů6,12.).
A jak zdraví archanděl Pannu nejsvě
tější? Rovněž slovy: »Pán s tebou:
(Luk. 1, 28.).

Církevní modlitba sama, jichž může
býti buď více, bud' toliko jedna, obsahuje *
prosby za věcí rozličné, ponejvíce ovšem
za dary duchovní, za lásku k Bohu, za
skroušenosf srdce, za odpuštění, pokoj
a pod. Majíc důvod svůj v té které
slavnosti mění se v různých dobách
rozličně. Zvláštní zajisté povaha jedno—
tlivých dní a svátků příčinu dává
k prosbám za tu neb onu milost.

Po kollektě skončena jest jed na
příprava k oběti nejsvětější. V modlitbě

stupňové jsme se před Bohem pokořili,
své viny vyznali a záruky jich odpuštění
nabyli.

V introitu vkročili jsme duchem
v slavnostní tajemství toho kterého dne.
Na to obrátili jsme se k Bohu s úpěnlivou
prosbou za smilování a zaplesali v slavném
Gloria se zástupy duchů nebeských. Po
sledně pak jsme zvláštní prosby a touhy
své před trůnem Božím složili. Nyní ná
sledují svatá čtení. Bůh mluví k nám,
svaté slovo jeho zvěstuje se nám ústy
prorokův & apoštolův a posléze zaznívá
nám z úst Syna Božího samého. Dosud
blížili jsme se Bohu my, nyní skloní 'se
On k nám a tak s dostatek připraveni
budeme prostřednictvím oběti v skutečné
s Ním obcování vejíti.

ll. Epištola. Jménem tím označen
jest výňatek z Píscm sv. Starého nebo
Nového Zákona, jenž, čten jsa před
evangeliem, mysl naši připravití má
k hodnému a důstojnému přijetí slova
Božího. Pro tento účel svůj obsahuje
obyčejně pravdu, událOSť, poučení nebo
napomenutí nějaké, vniterně související
s obsahem evangelia na ten den při
padajícího. Ve sv. evangeliu mluví k nám
sám božský Spasitel náš, epištola podává
slova bud' některého ze sv. apoštolů
nebo proroků, bud' některé jiné knihy
Starého Zákona, neb obsahuje také vy
pravování události, k níž následující
sv. evangelium vysvětlení podává.

Po přečtení epištoly odpovídá se
“slovy »Bohu díky.c Děkovati máme za
jisté co nejvroucněji, neboť Boží slovo
jest to, jež myslí i srdcem právě jsme
byli přijali.

Stav mysli, s jakým obcovati máme
tomuto oddílu mše sv. budiž toužebně,
zbožnou vírou proniknuté očekávání slov
Kristových po příkladě sv. patriarchův a
proroků, blahým tušením v den příští
Messiášova se přenášejících.

(Příště dále.)

617
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O třetím řádu sv. Otce Benedikta.

W
© oněvadž tento měsíc slaví se památka sv. Benedikta, patriarchy

„„o/% .řcholína celém západu, zakladatele
řadu tak slavného a ctihodného, jenž si o
vzdělanost, umění a kulturu křesťanskou
v celé Evropě a nyní iv Americe a Australii
získal nesmírných zásluh, bude zajisté
naším čtenářům a čtenářkám v-hod, při
pomenemeli jim něco o třetím řádu tohoto
sv. patriarchy.

Duch křesťanský 'mizí víc a více;
Lidé kažení jsou jednak falešným libe
ralismem, jednak špatným čtením a špina
vým novinářstvím. Velmi málo jest těch,
kteří snaží se _stálým cvičením se ve
ctnostech býti pravými křesťany. Víra
mizí a s ní i ctnosti bohumilě a veškeren
život křesťanský. Lidé žijí sami sobě;
veškeré jejich snažení jest ukojiti žádost
těla, žádost očí a pýchu života. Každý
si chce svůj život co nejpohodlněji za
říditi na tomto světě, jakoby tu na věky
zůstati měl. A přece člověk není pro
tento svět! Nemáme zde místa zůstávají
cího, ale budoucího hledáme! Naše obco
vání jest v nebi, odkudž i Spasitele očeká
váme, Pána našeho Ježíše Krista! 'l'u ne
pomůže lidstvu v jeho zaslepenOsti ani
socialismus, ani liberalismus, ani zuřivé
mladočešství, nýbrž jediné církev svatá,
tato pečlivá máti o lidstv0 po tolik set věku.
Vidouc církev, že nákaza počíná se roz
šiřovali, t'u hleděla nákaze přítrž učiniti
zakládáním řádů zbožných a pak později
zařizováním a rozšiřováním tak zvaných
třetích řádů; totiž zakládalanábožná
bratrstva, zbožné spolky pro lidi ve světě
žijící, kteří konáním jistých povinností
a nosením znaku toho neb onoho řádu
byli ve spojení stím řádem a-meli podíl
na jeho milostech. Zvláště slavné a všude
rozšířené v církvi jsou nyní dva třetí
řády, asice třetí řád sv. Františka a sv.
Dominika, které již mnoho dobrého lidu
prokázaly a nyní znova zkvétají. Ale
nesmíme zapomenouti, že jest také třetí
řád sv. Benedikta. věčného se klanění
nejsv. Svátosti. Ve Francii, a sice v Arras,
u Benediktinek, povstalo arcibratrstvo
věčného se klanění nejsv. Svátosti oltářní,
a vedle tohoto arcibratrstva povstal před
mnoha lety spolek, jenž chtěje v duchu

sv. Benedikta žíti a působiti, za hlavní
úlohu si vyvolil věčně klanění se Ježíši
Kristu ve Svátosti oltářní. Připojen jest
tento spolek k arcibralrstvu věčného se
klanění v Arrasu ve Francii.

'l'řetí řád tento dělí se jako jiné na
dvě třídy, totiž na třetí řád řeholních
ter ciářův a třetí řád jednoduchých terciářů

ve světě žijících a vedoucích život opravdu
křeslmanský

Tento třetí řád věčného se klanění
nejsv. Svátosti, jenž povstal v řádu sv.
Benedikta, jenž úctu Ježíše Krista v nejsv.
Svátosti oltářní pěstoval a rozšiřoval, má
skutečně ducha tohoto slavného řádu.
Mimo to pěstuje i velikou pobožnosť
k nejbl. Panně Marii a účinnou lásku
k duším v očistci. Tento řád hoví dobře
poměrům našim a jest znamením, že
právě křest. duch ovládá mysli věřících.
Tento třetí řád spojen se řádem sv. Otce
Benedikta jest za našich časů vhodný a
mnoho dobrého způsobí.

Možno, že mnohým čtenářům »Školy
B. S. P. bude tento řád neznámým ještě,
a proto podáváme tuto zprávu a krátký
souhrn základních pravidel třetího řádu
sv. Otce Benedikta.

V čem záleží řád tento? Třetí řád
. sv. Otce Benedikta jest zvláštní duchovní
spojení udův arcibratrstva věčného uctění
nejsvětější Svátosti v Lambachu (Horní
Rakousy) a v Rajhradě (Morava) s hlavním
řádem, který založil sv. patriarcha Be
nedikt. Za tou příčinou mají členové
třetího řádu podle možnosti život a učení
sv. Benedikta za pravidlo svého života
vyvoliti, aby tak duchovních milostí celého
řádu jakož i mocné ochrany sv. patriarchy
v životě i při smrti účastnými se stali.

K čemu jest tento třetí řád svatého
Benedikta? Hlavní účel tohoto třetího

. řádu jest.
[. Odřeknutí se trojího zla ve světě,

t. j. přemáhání žádosti těla, žádosti očí
a pýchy života, evangelickou pokorou,
křestanskou střídmosti, kajícím duchem
a sebe umrtvovaním.

2. Rozšiřování pobožnosti k nejsv.
Svátosti oltářní, a sice účastenstvím na
věčném uctění této. převelebné Svátosti,
každodenní přítomností oběti mše svaté,
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každohodinn m obětováním sv. ta'emství ! obětováním sv. ři'ímání a modlitbou zaJ P
a co možná nejužším spojením sebe
s obětným životem Pána Ježíše & Panny
Marie. ,

3. Uzké spojení a přidržení se svaté
církve katolické: zachováváním jich při
kázaní, svěcením jich svátků zasvěcených.
vřelým účastenstvím na jich radostochi
žalostech, pevným přidržením se viditelné
nejvyšší hlavy, sv. Otce papeže, a všech
duchovních pastýřův a upřímnou láskou
ku spolubližním.

4. Podporování a rozšiřování řádu
sv. Benedikta: každodenním vykonává—
ním předepsaných modliteb, měsíčným

všecky záležitosti řádu, zvláště při uctí
vání nejsv. Svátosti.

Arcibratrstvo, které zřízeno jest
v Rajhradě v klášteře benediktinském a
které přivtěleno jest do Lambachu jako
střediska pro celé mocnářství Rakouské,
počítá nyní z ech, Moravy, Slezska a
Slovenska 8365 údů zapsaných. Přejeme
z toho srdce tomuto “třetímu řádu, aby
co nejvíce rozšířen byl po vlasti naší,
která začíná trpěti od nevěrných synů
vlastních. Noví údové ochotně se přijmou
a zapsáni budou v klášteře benediktin
ském v Rajhradě na Moravě.

Lo'retto.
(Ku dni 25. března.)

Q&Q/M0130
\ Ádaž nezalétá duch tvůj, zbožný

r ,?křesťané, dnešního dne do dálného,
„WŽWŠneznámého Nazaretu, kde událo se,
co církev sv. dnešním svátkem oslavuje? %
Duch tvůj přelétájako blesk zemi imoře od
Nazaretu tě dělící, přelétá i těch skoro
19 století od oné události uplynulých a
stane u malinké chaloupky, náležející
chudičkým snoubencům Josefovi a Marii.
Ba nepatrný to byl domek, jenž svaté
tyto osoby hostil, nepatrný však jen
před světem; před Bohem převyšoval
leskem svým všecky světa paláce, neboť
v něm přebývala panna-z rodu králov
ského podle těla, pravá pak královna
podle ducha, nebot?nebyla nikdy pcddana,
jako jiní smrtelníci, hříchu prvotnému,
nýbrž od prvotného začátku života svého
stkvěla se září čistoty, nevinnosti a
milosti Boží. Na domku tomto nepatrném
a na chudičké obyvatelce Marii Panně
spočinulo dnešního dne oko Páně s láskou,
neboť zde měl býti učiněn počátek spásy
světa, tak dlouho od lidí želané, zde
mělo ve skutek vejíti slovo Boží, jímž
přislíben byl padlému člověčenstvu Mesiáš.
A když naplnil se čas přislíbení, slétl
na rozkaz Boží archanděl Gabriel s nebe

?

a zjevuje se přečisté Panně na modlitbách
trvající, pozdravil ji slovy vznešenými,

ljakými žádná jiná žena od Boha po—
zdravena nebyla, 'řka: »Bud' zdráva
Maria, tys milostiplná, Pánjest
s tebou, požehnaná jsi mezi
2 e n am i.<<Strnula chudičká Panna, slyšíc
slova tato, neboť v chudobě své a od
loučonosti od světa nikdy nic podobného
z úst lidských nebyla slyšela, aniž pak
v pokoře své za hodnou takového po
zdravu se pokládala. Avšak posel Boží
nenechal ji dlouho ve strachu a nejistotě:
»Neboj se Maria, praví dále,
neboť jsi nalezla milost u Boha.
Aj počneš v životě a porodíš
syna a nazveš jménojeho Ježíš.
Tenť bude veliký a Syn Nejvyš

íšího slouti bude, a dá jemu Pán
Bůh stolici Davida, otce jeho a
království jeho nebude míti
konce.: () jak se divila přesvatá Panna,
každým slovem, jež plynulo z úst
andělových, rostl její úžas. Jak mohla
pokorná dívka pochopiti, že by k takové
důstojnosti, matky Páně, povýšena býti
mělal? Jak mohla si srovnati v mysli
své, že by ona, od světa nepoznaná,



matkou býti měla mocného krále, jenž
by seděl na stolici praotce jejího Davida?
Jak mohla ona, slibem čistoty ustavičně
vázaná“ panna, státi se“ matkou? To vše
vířilo v mysli její; i dala podivení svému
průchodslovy:»Kterak se to stane?:
A tu zjevil jí posel Boží původce zázraku
tohoto: všemohoucnosť Bo ží, řka:
»Duch svatý sestoupí v tě a moc
Nejvyššího zastíní tebe, a cokoli
se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží.: A hle, osvícená
Duchem svatým a rozpomínajíc se na
slova proroků, v úplně odevzdanosti ve
vůli Nejvyššího, pronáší Panna slovo
sladké, slovo, na něž tolik tisíc let
země i- nebe čekalo, slovo svolení: »Aj,
já dívka Páně, staniž mi se podle slova
tvého.x O svaté slovo, z úst svatých!
Milost Boží volala,-" a volaná Panna
uposlechla; Bůh zvolil si Pannu, a
zvolená poddala se v pokoře Pánu.
Neposlušnosť utrhla ovoce v ráji a zhřešila,
poslušnost přinesla zase ovoce vykoupení.
Jakmile vyšla z úst Panny slova svolujíc1,
zásvitla dennice spásy na nebi, zvěstujíc
světu a lidstvu celému brzké příští
Spasitelovo.

Ten jest zázrak, jejž dnešním svátkem
Oslavujeme, zázrak vtělení se slova
Božího, zázrak, jakémuž nikdy rovného
nebylo a nebude.

Co byl anděl v domku nazaretském
jménem Božím připověděl, to vyplnilo
se zjevně za krátký čas. V Betlémě
stala se Maria Panna matkou Ježíše.
Krista, Syna Božího a Vykupitele světa.
S mateřstvím však nastaly pro ni dnové
bolesti a zármutku, tak že právem říci
možno, že od té doby Maria Panna
málo radostí zažila, ale za to mnoho
bolestí vytrpěla. Po celá dvě léta od
narození Synáčka svého žila neustále
ve strachu o život jeho; “do Egypta
s ním se utekla, aby jej uchránila před
jistou záhubou, zločinným Herodesem

mu strojenou. Když pak ruka Boží i.
Herodesa zasáhla, vrátila se s pokladem
svým do Nazareta, kdež v milém domku
vychovávala dítko své, tak že prospívalo
»věkem, moudrosti a milostí u
Boha i u lidí.

0 jak, památný jest domek tento
nám křesťanům! Tam vtělilo se Slovo

Boží, tam rostl a_dospíval Spasitel náš;
zdi tyto bývaly svědky lásky jeho ku pře—,
čisté Matce, zdi tyto slýchaly slova mou
drosti božské, plynoucí z úst jeho. Ký
div tedy, že domek nazaretský stal se
prvním křesťanům místem nanejvýš milým
& posvátným? Zbožné podání vypravuje
nám, že sv. apoštolé po blažené smrti
Matky Páně domek její v kapli pro
měnili, k modlitbám a svaté oběti tam
obec křesťanskou svolávajíce. Tak to
trvalo po dlouhý čas, dokud domku po
svátnému nebezpečí nehrozilo. Když však
sveřepí Turci znova svaté země dobyli
a chrámy křesťanské bořiti a hanobiti se
jali, tu mělo i na posvátný domeček
v Nazaretě dojíti. Avšak Bůh sám ne—
dopustil, aby tak slavný památník po
čátku vykoupení světa, aby domek, jejž
Syn Boží přebýváním svým byl posvětil,
ve zkázu přišel rukou nevěřících, a proto
dal jej přenésti anděly svými do země
bezpečnější.

První toto přenesení svatého domku
z Nazaretu událo se v noci z 9. na
10. května 1291. Posvátný domek zmizel
náhle z Nazaretu i se vším, co v něm
bylo, &nalezen jest téhož roku v Dalmácii
“přimoři u města Bjeky (Fiume) v dědině
zvané Tersatto. Nikdypředtím nestál
na místě tomto nějaký domek ani chatrč,
&proto jaké bylo udivení, když lidé ráno
spatřili domek nový, beze zdí, základu
a uvnitř útulnou kapličku!

»Jaký jest to domek? Kterak sem
přišel?: tak tázal se jeden druhého. —
Blahosl. Panna dala však sama odpověď.
V sousedním klášteře františkánském ležel



těžce nemocný kněz jménem Alexander.
Tomu zjevila sv. Panna, že domek tento
jest z Nazaretu přenesený, ahý uchráněn
býl zahubý. A na doklad slov svých
uzdravila jej v okamžiku. Zázračné uzdra
vený kněz spěchal ihned ven, a skutečně
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spatřil nový domek s kapličkou uvnitř.
Stavba jest jednoduchá, 40 stop dlouhá,
20 stop široká a 28 stop vysoká. Dveře
byly k severu a jediné okno k západu. Na
střeše byla malá zvonička. Oltáříček býl
přikryt plátnem a na něm stála socha

blah. Panný s děťátkem, zhotovená ze
dřeva cedrového.

Pověst o sv. domku a zázračném
uzdravení těžce nemocného kněze roz

šířila se ovšem jako blesk po celém
sousedstvu, a hned chvátali lidé se všech
stran, aby sv. Pannu v domečku jejím

uctili. Když pak se o události této do
věděl místodržitel dalmatský, hrabě
Frangipani, poslal dotčeného kněze
Alexandra ještě se třemi spolehlivými
muži do Nazareta, by se na své oči
přesvědčili, zdaž onen svatý domek tam
schází. Po 4 měsících navrátili se tito



vyslanci a přísahou stvrdili, že v Nazaretě
svatý domek zmizel, a že sami viděli
základní zdi jeho, které právě tak dlouhé
a široké jsou, jako sv. domek v Tersatu.
Avšak obyvatelé tersatští netěšili se
dlouho z posvátného domku. Po 3 letech,
7 měsících a 4 dnech zmizel zase odtud

dne 10. prosince 1294, dne sobotního o
půlnoci, a nesen jest anděly přes moře
na pobřeží italské poblíže města Ankony
u lesa Rekanatského. Půda tato náležela
dvěma bratřím; poněvadž pak se tito o
vlastnictví hádali, vznešl se svatý domek
poznovu a usadil se nedaleko v háji
vavřínovém, »Laurettac zvaném, kdež až
posud stojí a pod jménem »Loretth
světoznámým poutnickým místem jest.

Když jsem konal pouť do Říma,
nemohl jsem odolati touze, abych ne
navštívil i posvátný domek 'Marianský
v Lorettě. Z Bologně lze jeti dráhou kolem
Rimini, kde sv. Antonín rybám mořským
kázal, a kolem Sinigaglie, rodiště to ze
snulého papeže Pia IX. Minouce Ankonu,
město přístavní, dojíždíme již brzy cíle
svého a staneme na nádraží lorcttském.
Jaký to zde život! Tisíce a tisíce poutníků
se všech stran (byl právě svátek sv. npo
štolů Petra a Pavla) a zemí; všichni mají
jeden cíl a jednu touhu — navštívití svatý
domek lorettský. A tu každý hledí co
nejdříve dostati se ze vřavy nádražní,
aby již z pozdálí spatřil velehný chrám
na vrchu stojíci, s vysokou věží, v jehož
středu pod obrovskou kuplí stojí Svatý
domek Mariánský. 0 s jakým pocitem
uvítal jsem zázračné toto místo! Již
jako hoch slýchával jsem mnoho o Lorettě
a nyní bylo mi popřáno na vlastní oči
je viděti. Puzen jsa nedočkavostí, nečekal
jsem ani, až se seřadí průvod, sám
spěchal jsem do vrchu a za krátký čas
již vstupoval jsem do nádherného chrámu.
Nevšímaje si však ničeho kolem, hledal
jsem jen nízký onen domek ůprostřed
a překročiv jeho práh, padl jsem na
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tvář svou líbaje posvátnou půdu, po
níž Spasitel naš a svatá jeho Matka
kráčeli, a slzami radosti nevýslovné
smáčel jsem prach půdy této přepamátné.
»Ejhle, zde jest vpravdě dům
Boží a brána nebeskátc

Po mši sv. a pobožnosti vykonané
prohlédli jsme si nejdříve sv. domek
(od Italů »Santa casac zvaný). Rozdělen
jest ve dvi; předni oddíl větší slouží
.věřícím za loď a oddělen jest oltářem
od druhého menšího. V oddílu druhém
na zdi stojí krásná socha bl. Matky Boží,
úplně černá, v drahocenné látky oděná.
Stojí nad krbem, na němž bl. Panna
jidlo'připravovala. Tam ukazuje se také
hliněná miska v zlatě zasazená, ze které
Kristus Pán v mládí jídával. Oltář sám
jest bohatě oždoben okrasami stříbrnými
& poprsími sv. Josefa a sv. Anny rovněž
ze stříbra. V oltáři tomto uložen jest
starý oltář, na němž sv. apoštol Petr
mši sv. obětovával. Na západní zdi visí
veliký kříž, jenž původně na oltáři
stával. Stěny sv. domku byly kdysi
krásnými malbami ozdobeny, nyní však
jest omítka na mnohých místech opadaná
a obrazy porušeny. Jelikož poutníci si
kousky cihel 'vylamovali a s sebou na
památku brali, pokryty jsou vnější zdi
sv. domku až ku střeše obalem z bílého

mramoru a okrášleny sochami překrás
nými, díla uměleckého, představujícími
výjevy ze života bl. Panny.

V kapli této hoří ve dne v noci
52 lampy z ryzého stříbra. Pod sochou
bl. Panny pak hoří zlatá lampa, dar to
papeže Pia IX., jenž z mládí padoucí
neniocí trápen jsa a nenalezaje pomoci,
útočiště vzal k Matce Boží Loretanské'

a také vyslyšen byl. Nemoc tak těžká
pominula na vždy. Z vděčnosti vykonal
papež Pius IX. pouť do Loretty roku
1857. a potvrdil všecky výsady a
odpustky, jimiž Loretto nadáno bylo.
Mimo onu zlatou lampu daroval ještě
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přeskvostný, mnohými drahokamy po
sázený kalich.

Jakjsme již podotkli, stojí sv. domek
uprostřed velikého chrámu pod kuplí.
Chrám tento, někdy velice nádherný, jest
jakoby schránkou velikého skvostu, sv.
domku; za času pouti naší byl však již
valně sešlý, tak že opravy potřeboval.
Při chrámě tomto sídlí biskup s kapitulou
kanovníků; mimo to jest zde ještě klášter
františkánův a minoritů. Pozoruhodná
jest ještě pokladnice loretanská. Vše, co
cenného, laska, Vděčnost a obětavost'
poutníků byla Matce Boží obětovala,
bývalo zde uschováno ; avšak Francouzové
r. 1798. uloupili větší čásť pokladu
tohoto—, ba i posvátnou sochu ze sv-.
domku odvezli, za nějaký čas ji však
zase vrátili. Pódruhé pobrala poklad
zdejší vláda italska, když bylo Loretto
v její moc upadlo, po bitvě u nedalekého
Castelůdardo. Co vidíme nyní, jest jen
nepatrný zbytek, avšak i tento jest ještě
pozoruhodný a ceny veliké. Nádobí
bohoslužebné ze zlata a stříbra, obrazy
umělecké, sochy, vásy, roucha kněžska i
na zázračný obraz, perlami krumplovaná,
mnoho skvostů světských, prstenů, ná

ramků, řetízků atd., vše to dokazuje,
kterak mocná jest Maria v přímluvě
své, neboť vše toto darovano bylo
z vděčnosti za prokázaná dobrodiní a
milosti.

Poutníků přichází ročně mnoho tisíc
do Loretty. Jen komunikantů čítá se
ročně na 50 až 60 tisíc; těch pak, kteří
sv. svatosti nepřijímají, jest ještě více.l
z Dalmacie Tcrsatta, kde dříve sv. domek
stával, přichází ročně poutnické processí,
a velice tkliré je prý volání poutníků:
»O vrať se, Matko, vrať se zase
k nám!- A poutníků takých, kteří zde
Matku Boží navštívili a jí své prosby

přednášeli, čítá se od počátku až po
dnes na 150 milionů. ] my pokládali jsme

se'za nejvýš štastny, že popřáno nám
bylo posvátné toto místo navštíviti a
činíce díky za to Bohu a sv. Panně i
posilnění jsouce v naději na milost“Boží,
se slzami opouštěli jsme svatou horu
lorettanskou, abychom dale putovali do
věčného Říma. Pouť. lorettanská však

byla nejkrásnějším dnem na celé cestě,
a dojem její nevymizí nikdy z mysli a
srdce našeho. Matičko Boží lorettanská,
budiž i zdáli tisíckráte pozdravena!

Boh. Handl.

Různé zprávy a drobnosti.

Se. Sv. Kopečka u Olomouce. (Roční býti všichni katolíci, zejména však členové
zpráva bratrstva sv. Michaele archanděla,

|
|
|
1

za r. 1890.) 1. Čím statečnější jest vůdce, *
tím více odvahy a zmužilosti mají
osvědčovati též bojovníci pod jeho velením
postavení; a když jest vůdce netoliko
bojovný a moudrý, ale i láskyplný a

.dobrotivý ku svým podřízeným, pak
ovšem budou tito pro náčelníka svého
cele nadšení a nebudou váhati jít“
z ochoty k němu do nejprudčího boje.
Takovým vůdcem výborným, rozvážným
a laskavým v zápase krutém & dlouho
letém jest sv. Otec náš Lev XIII., hájící
práv papežského trůnu římského; věrnými
pak a oddanými jeho bojovníky mají

bratrstva svato-Michaelského, kteréž jak—
koliv nepatrně, přece ochotně snaží se
podporovati nejvyššího vůdce a nejlepšího
Otce svého: Náměstka Kristova. K obran
nému vojsku tomu, shromážděnému pod
praporem vítězného vojevody nebeského,
druží se již na čtvrtý rok zdejší skromný,
náš odbor jednoty svato-Michaelské, o
jehožto stavu a činnosti v uplynulém
roce chceme tuto podati stručnou zprávu.

2. Třetí rok trvání odboru našeho
nezůstal co do úspěchu svého za rokem
předešlým. Na konci roku 1889. bylo
členů jednoty naší 163; letos jest jich
171 : tedy přibylo nové 8 členův. Úmrtím



ztratila jednota naše 4 udy, t. Marii
Zlámalovu z Droždína, sl. Magdalenu
Eineiglovu ze Sv. Kejíečka, Ferdinanda
Andera z Radikova a Apollonii Kudelovu
ze Sv. Kopcčka. At? odpočívají v pokoji!

3. ! řehled všech členských příspěvkůsestaviti lze následovně:
1 člen bratrstva daroval 2 zl. 40 kr.
2čl.dalipolzl.= . 2»—»
3 » » 80, 70a60kr.= 2 » 10 »
4 » » po 50 kr. . 2 » — »
2» » 40a30kr=.= .—»70»
3 ) ) _ l » —— )

3» »po24kr.= .——»72»
18 » » »20 kr. : . 3 » 60 »
4» » »16kr.= .—.»64»
2» » »t5kr.= .—»30»
2 » » » 14kr. : . — » 28 r

123 > » »12kl'.: 14 > 76 '
4 » splatili od vstoupení

do nového roku — » 36 »

Tedy všech 171 členů za
platilo na příspěvcích . . 30 zl. 86 kr.

K tomu ještě sehrálo se
dne 8. prosince » 48 »

Celkem tedy nashromážděno
v roce tom . 32 zl. 34 kr.

Ježto pak během dvou dřívějších
let odevzdáno bylo dohromady 55 zl. 22 kr.,
tedy činí příspěvky naše pro sv. Otce
za ta tři leta 87 zl. 56 kr., Na dárcích
bývá druhdy napsáno: »Málo, ale od
srdcetc A tímže věnováním provázeny
buďtež i tyto naše příspěvky!

4. Správu vnější v odboru našem
vedl farní výbor, kterýž sestaven byl
takto: předsedou byl p. Jan Sedláček,
knížecí lesní ve výslužbě; jednatelem p.
Fr. Menšík. kramář, & pokladníkem p.
Bern. Ronták, familiant, všichni na Sv.
Kopečku.

Výbor tento odvedl dne 1. února
t. r. sebrané příspěvky za rok uplynulý
veled. duchovní správě, žádaje uctivě,
aby částka ta (32 zl. 34 kr.) odeslána
byla spolu s připojenou písemní stručnou
zprávou k ústřednímu výboru bratrstva
pro arcidiecési naši.

5. Shromáždění členských odbýváno
bylo v r. 1890. čtvero: t. dne 2. března
před výroční památkou korunovace Jeho
Svatosti papežské; dne 29. června o
slavnosti sv. knížat apoštolských; dne
28. září před svátkem sv. Michaele, pak dne
8. prosince o slavnosti neposkvrn. Početí

90

'Michaelské. nebol?

“zůstávají

Marie Panny. V tento den, jakož o
hlavním svátku bratrstva našeho, obě
tována byla slavná mše sv. na úmysl
jednoty naší a konána byla ofěra
k účelům spolkovým.

Obsah promluv při jednotlivých
shromážděních byl následující : Při prvém

_ bylo pojednáno o římských slavnostech
konaných k oslavě 13001eté památky
sv. Řehoře Vel. a připomenuto, kterak
tento sv. Otec přispěl k založení světské
vlády papežů římských, když rozsáhlé
statky své daroval církvi sv. Upozorněno
též na pout. chystanou z Vídně do Říma,

! a vzpomenuto také osmdesátých narozenin
sv. ()tce, připadajících právě na ten den.

Při druhém shromážděni uvedeno,
kterak v tento den (sv. Petra a Pavla)
vhodně konatí lze schůzi jednoty svato

se připomínají živě
slova Páně k prvému náměstků jeho sv.
Petru pronesená: »'I.“yjsi skála, a na
té skále vzdělám církev svou a brány
pekelné jí nepřemohouh Po 19 set let

pravdou slova '
nezůstanou pravdivými také vždy příště?
Zůstanou zajisté. nebot ústa, kteráž
pronesla tento výrok. nesklamala nikdy!
— Potom vyprávěna) o zdaru vídeňské
pouti v Římě a () vzácné laskavosti,
kterou při té příležitosti projevil sv.
Otec vůči chovancům kněžským z vlastí
našich v koleji české v Římě. Věru
můžeme radostí zaplesati, ježto se celému
národu nasemu dostalo tím činem veli
kého důkazu lásky od sv. Otce. A zdaliž
taková péče a pozornost, již nám Lev
Xlll. věnuje, nemusí navzájem buditi
synovskou lásku a upřímnou vděčnost?
v srdcích našich? Milujmež tedy tohoto
vznešeného příznivce svého a díky své
i skutkem osvědčujmež, jakož nás k tomu
vede bratrstvo sv. Michaele, jež má za
účel svůj pěstovati příchylnost k viditelné
hlavě církve svaté.

Ve třetím shromáždění. konaném
před památkou sv. Michaele, jehožto
jménem se honosí bratrstvo naše, po
jednáno o tom, kterak sv. archanděl
tento byl ochráncem národa vyvoleného
v Zákoně Starém a kterak ještě větší
měrou jest mocným obhájcem sv. církve
katol., vyvoleného lidu Kristova v Zákoně
Novém. Na to podány zprávy o důležitých
sjezdech katolických, jež roku minulého
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konaly se v sev. Čechách, v Německu
a ve Slezsku.

š—fiPKonečněo hlavní slavnosti bratrstva
našeho dne 8. prosince vylíčeny podrobně
útrapy sv. Otce na základě vlastních slov
jeho v listě k Italům (od 15. října 1890).
Veliké vpravdě jsou překážky, jež se
kladou sv. Otci v apoštolském úřadě
jeho; i jest si přáti. aby v té míře,
jakož vzrůstají útoky nepřátel proti sv.
Otci, vzrůstala téži přichylnost'k náměs'tku
Kristovu v srdci věrných křesťanů kato
lických; když se rozohňuje zloba proti
hlavě církve svaté, aby se tím více
rozhojnila i upřímná. k ní láska! Kéž
by již všudež po celém světě katolickém
probudilo se k čilému životu křesťanské
smýšlení věřícíholidu, to zvláště působením
bratrstva sv. Michaele, k jehož rozšiřování
vhodná příležitost se nam přibližuje.
Velikolepou byla slavnost kněžských
druhotin sv. Otce před třemi lety, ale
ještě vzácnější památka nastává hlavě
veškerého křesťanstva za dvě příští
léta: dne 19. února roku 12593.bude
tomu “50 let, co sv. Otec náš Lev Xlll.
posvěcen byl za biskupa. Právem tedy
se lze naditi, že při té oslavě závoditi
budou všichni katolíci v osvědčeních
lásky a úcty k náměstka Kristovu, a že
jako Členové světové rodiny katolické

shromáždí se všichni, když ne tělem,
aspoň duchem okolo nejvyššího pastýře
svého, kterýž jim jest »zářícím světlem
spravedlnosti v temnostech pozemských
a vůdcem beZpečným na cestě k životu
věčnému.: — Modlemež se tedy všichni
bez výjimky již od nynějška za to, aby
všemohoucí a nejvýš milostivý Bůh,
Pán života i smrti, dopřál .vznešenému
veleknězi našemu, papeži Lvu Xlll., dočkati
se ve zdraví té nastávající vzácné slavnosti,
která znova, živě rozproudí život kato
lický po vší zemi, a veliké nadšení a
blahé účinky může způsobiti v duchovním
životě národů křesťanských. A jestliže
uzná to za prospěšné nejmoudřejsí'pro
zřetelnost“ božská, zajisté že vyplní to
ušlechtilé přání naše. V každém však
případe milostivě shlédne na prosby
naše ten, kterýž nám poručil ve svém
přikázaní: »Cti otce svéhole< A jako
dítky zdárné odmění nás hojné svým
požehnáním a pravým blahem vnitřním.
Neustavejmež tedy v tomto úmyslu
prositi Boha co nejhorlivěji. aby nej
vyššího pastýře duší našich silil a ve
stálém zdraví zachoval, tak aby Lev Xlll.
ještě mnoho dobrého zdárně podnikl a
šťastné vykonal ke cti a chvále Boží a
ku prospěchu veškeré církve svaté!

Zprávy z misií katolických.
Evropské Turecko. Macedo nie.

V Soluni byl 15. července 1890 položen
základní kámen k novému chrámu
svatých apoštolů slovanských Cyrilla a
Methoděje. O této slavnosti píše před
stavený tamějšího bulharského semináře
P. Gorlin z řádu Lazaristů : Již po několik
roků zabýváme se myšlenkou vystavěti
v Soluni chrám, jenž by byl středem
naší misie v Macedonii. Konečně po
sledního_června minulého roku přišlo
dovolení od sultána. Za několik dní bylo
vše připraveno, a základní kámen mohl
býti položen. Následkem krátké lhůty
nezvěděly ani všechny katolické vesnice
0 veliké slavnosti; dostavilo se však
velmi mnoho kněží, učitelův a před
stavených. Na pozvání biskupa msgr.
Mladenoffa přišli ku slavnosti: zastupce

generálního guvernéra, konsulové fran
couzský, rakouský, španělský, hollandský,
vicekonsulové, anglický, řecký, rumenský,
pak veškeré obyvatelstvo římsko-kato
tické a též některé vynikající osobnosti
církve řecké a obce židovské. 0 desáté
hodině přibyl biskup v průvodu velikého
množství kněží bulharských. Na to se
četla a podepsala listina, jež se měla
dáti do základního kamene, pak odříkával
biskup modlitby v ritu bulharském přede
psané. Po modlitbě nalil na kámen svě—
cené vody a oleje řka: »Zde jest místo
svaté, jest to dům Boží a brana ne—
beská.- na místo, kde má státi hlavní
oltář, zaražen kříž, jenž tam musí dle
předpisu až do ukončení stavby zůstati.
Na to byl kámen, do něhož se listina
uložila, od biskupa zapečetěn a za—
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cementován, biskup pak se odebral ku
kříži, kdež se modlil s duchovenstvem
za sv. Otce. Tím se skončila slavnost?
církevní a začala světská. Dojem slav
nosti byl veliký jak u katolíků tak i u
jiných odpůrců, již viděli tentokráte po—
prvé, jak katolické obecenstvo veřejně
vystoupilo. jež bud' neznali, buď se 'o
ně nestat-ali. Slyšeli jsme několik Bulharů
rozkolných na zpáteční cestě mluiviti:
»Byli jsme oklamáni, když nám řekli,
že katolíci z nás chtějí nadělati latiníků;
dnes jsme viděli právě opak: mají tatáž
roucha církevní, tytéž hymny a obřady
jako my. Jediný rozdíl jest ten, že u
nich se obřady vykonávají s takou po
božnosti a důstojností; jakou u našich
duchovních nenalezneme. Proč by tedy
neměla u nich býti 'pravda?< Zatím
doufáme, že tato slavnosti bude začátkem
bohatých žní na duše.

Jižní Afrika.Apoštolské vikar
ství na Kon gu. Nově zřízené vikářství
zaujímá skoro celý mezinárodní stát
kongský, a kongregace »Neposkvrněného
Srdce Panny Mariex v Scheutfeldu vy—
slala tam v září 1888 první čtyři
misionáře, z nichž jeden, P. Huberlanl,
nám následující list zaslal:

»Mohlbych o strastech a trampotách
našeho života celé knihy napsati, avšak
k čemu to? Spravedlivý Bůh má jistě
všechno v knize života zapsáno a to
nám postačí. První začátky jsme celkem
šťastně přestáli, myslel jsem, že budou
horší. S okolními kmeny jsme v přátel
ském poměru; černoši přicházejí rádi
k nám a naopak jsme i my jim víta
nými hostmi. Podnikljsem několik výletů
dílem po zemi, dílem po řece a všude,
kam jsem přišel, byl jsem přátelsky
přijat. Dává nám přátelství toto jaksi
záruku, že se nám dílo naše šťastně

podaří. Přímou pastýřskou činnost“ jsme
ještě nezačali. První a nejhlavnější pře
kážkou jest nám řeč. Ani mluvnice
ani slovníku ani jiné pomůcky nemáme.
abychom si studování usnadniti mohli.
Domorodci jsou našimi učiteli, kromě
toho postrádá jejich řeč slov a výrazů,
jimiž náboženské představy vyjadřujeme.
Proto není ještě pomyšlení na sestavení
vyuč0vání; musíme nejdříve důkladně
pravý smysl slov, poznáti, jichž nám
bude k názornému vyučování potřebí.

K tomu přichází nová obtíž. Od
horního Konga přistěhoval se k nám
nový kmen »Bayanzi,c jenž mluví jinou
řečí. Sousedstvím a různými vztahy
kmene tohoto k ostatním se stalo, že
mnohým slovům a výrazům, jež na
jednom místě jsou běžny, lidi několik
mil vzdálení již nerozumějí.

Další překážkou jest nám naše
zaměstnání; my si musíme všechno sami
dělati, my pěstujeme bavlnu a různé
plodiny, jsme zedníky, stolaři, krejčími.

Od divochů nemůžeme žádné po
moci očekávati. Ze všech kmenů vstoupil
jediný hoch na několik měsíců do naší
služby; on jest zároveň naším tlumoční
kem a professorem řeči bayanzinske.
Nemůžeme si postaviti pořádné obydlí,
nebot nemáme potřebných nástrojů. Skoro
půl měsíce potřebujeme na cesty, abychom
si zaopatřili nějakou kozu a několik
slepic a se tímto na 3—4 neděle zásobili.

Poslední pak překážkou jest pod
nebí. Často jen malá nepozornost? po
stačí, a misionář si uloví horečku, jež
ho třeba několik neděl k lůžku poutá.
Když pak všechno toto překonáme,
zbudou nám četné á veliké obtíže s lidmi,
jež ku křesťanskému náboženství obrátiti
chceme. O tom opět jindy.:

„Kat. misie.“

'Milodary božského Srdce Páně.
Z Kroměříže. Minulého roku byl jsem

stižen neduhem očním, tak že jsem své
povinnosti jakožto studující velmi obtížně
konal. Lékařská pomoc byla marná, a
nemoc trvala po 8 měsíců. Tu vzali jsme
útočiště k božskému Srdci Páně, k nejsv.
Srdci Panny Marie a_ku přímluvě sv.

Benedikta slíbivše zároveň, že, budemeli
vyslyšení, uveřejníme to ve »Škole B. S. PJ
A hle, neduh přestal! Plně tímto slih svůj
vzdávám božskému Srdci Páně & Panně
Marii vroucí díky a vyzývám trpící, aby
s důvěrou přistoupili ku pramenu milosti
a v útrapách svých se občerstvili. 0. K.



Ze Ždánic.Jistá osoba děkuje vroucně
božskému Srdci Páně, nejbl. Panně Marii,
sv. Janu Nepom. a sv. Valentinu za vy
slyšení prosby v nemoci, která ji po 11.let
trápila. R. T.

2 Olomouce. V jisté velmi choulo—
stiVé záležitosti, ve které nebylo se nadíti
podle lidských rozpočtů nijakého dobrého
konce, vzal jsem své útočiště k božskému
Srdci Páně a nejbl. Panně Marii. A hle„
záležitost: moje. o jejímž dobrém konci
jsem naprosto pochyboval: byla vyřízena
šťastně, jak jsem si to mohl jen přáti.
Vzdávám tedy tímto veřejně vroucí dík
božskému Srdci Páně a nejčistší Panně
Marii,. poroučeje sebe i všechny čtenáře
těchto řádkův i na dále do mocné ochrany
božského Srdce Páně i přesvaté lšoho
rodičky.

Z Bořikovic. Nemohu opomenouti,
abych neuveřejnila milost. jež se stala
mé dceři: která na přímluvu Matičky
Boží ve Filipsdorfu uzdravena byla po
vykonané devítidenní pobožnosti. F. Š.

Od Jaroměře. Nejvroucnější díky
vzdáváme božskému Srdci Páně a nejbl.
Rodičce Boží, Panně Marii, za vyslyšení
dvou proseb. Budiž chváleno &velebeno
vždy a všude nejsv. Srdce Pána Ježíše a
neposkvrněné Srdce Panny Marie! J. Š.

Z okoli prostějovského. Jistá matka
vzdává vroucí díky za uzdravení dcery
své, a sice na přímluvu nejblah. Panny
Marie Lurdské, která nejen v Lín-dech,
nýbrž po celém světě křesťanském ve
všelikých potřebách pomáhá těm, kdož
se k ní utíkají a o pomoc vzývají. F_M,

Z Vinohrad. Jistá matka vzdává díky
nejsv. Srdci Ježíšovu, neposkvrněnému
Srdci Panny Marie. sv. Josefu & sv. Janu
Nepom. za vyslyšenou modlitbu za jejího
syna, jemuž, jakoži celé rodině světská
hanba hrozila. V největší úzkosti začala
jsem konali devítidenní pobožnOsl'k nejsv.
Srdci Páně & k neposkvrněnému Srdci
Panny Marie se slibem. že to uveřejním,
budcli modlitba má vyslyšena. A hle,
v několika dnech božské Srdce Páně
nejen že tuto hanbu odvrátilo, ale i mého
syna ku sv. zpovědi„ kterouž již po ně—
kolik roků zanedbal, a klepsímu životu
přivedlo. Pročež budiž vždy a všude ctěno
& velebeno nejsv. Srdce Ježíšovo, nepo
skvrněné Srdce Panny Marie, sv. Josef
a sv.- Jan Nepomucký! A.K.

2 farnosti Bohdalice.(P ro s ha.) Jsem
těžce nemocen již půlčtvrtá roku. Vy
hledával jsem pomoci lékařské, a nebylo
mi dosud pomoženo. Četl jsem ve »Skole
R. S. P.,c jak mnoho lidí bylo vyslyšeno

.v rozličných potřebách, i umínil jsem si,
že půjdu také k tomu dobrému Lékaři
a budu konali pobožnost'. Buduli vyslyšen,
uveřejním to. Doufám, že vyslyšen budu.
Prosím () modlitbu! F. v,

2 trenčanské stolice. Vzdávám Bohu
všemohoucímu čest a chválu & nejbl.
Panné Marii mnohonásobné díky za pomoc,
o kterou jsme v jisté nebeZpečné události
úzkostlivě volali. Chváleno, clěno a vele—
beno at" je po všecky věky božské Srdce
Ježíše a neposkvrněné Srdce Panny Marie!

Maria. potěšení zarmoucených, oroduj
za nás! T.F.

Zájmy Krista Pána. v různých zemích.
Rim & Italie. Neočekávaná zpráva

došla poslední dobou z Říma. Ministerstvo
Crispiho utrpělo ve sněmovně porážku,
následkem čehož Crispi odstoupil z úřadu.
0 pádu urputného tohoto nepřítele všeho
katolického různě se v časopisech pro—
mlouvá. Jedny listy katolické jásají nad
pádem jeho, radujíce se skoro již
z vítězství věci dobré, v druhých však
naproti tomu čísti lze vážné obavy do
budoucnosti. Rozeznávati prý sluší dobře
osobu Crispihoa jeho stranu, která
i po pádu představitele svého nadále

stojí, mohouc vyslati k řízení otěží
vládních osobu Crispiho daleko zuřivější.
aby s novou silou a novou vychytralosti
pokračovalo se v boji svatozrádném.
Obavy tyto, jež vyjadřují vážné a věro—
hodné listy jak italské tak jinozemské,
nejsou bez podstaty. Jest zajisté pravdou
nepopíratelnou, že osoby řídící záležitosti
italské jsou toliko představiteli tajné
moci zednářské, jíž _nezáleží na osobě
jedné, at“to kdokoliv. Dostit' má nástrojů
ještě vhodnějších ku provedení ďábelských
záměrů svých. Aby se právě zmíněné
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obavy ukázaly márnými, zajisté že si
přeje každý upřímný přítel věci katolické.
Nějakou naději v poněkud alespoň lepší
budoucnost poskytuje prohlášení před—
sedy nového ministerstva, jímž jest
markýzAntonio di Rudini. Tenhodlá
prý se říditiv poměru k Vatikánu
zcela jinou politikou než Crispi. Není
prý nepřítelem »klerikalísmm a trvá na
garančním zákonu. Zásadní pronásle
dování církve zdá se mu býti nejen
zbytečným, nýbrž i protiliberálním. Jak
se Ostatně věci za nové nastalých po
měrův utváří, ukáže snad nejbližší budou
cnost. K budoucnosti poukazujíce hlavně
v tuto chvíli na mysli máme správu
jmění církevního, vládou zabraného, které
určeno bylo jednak k podporování chudě
zaopatřeného kněžstva, jednak k uhrazení
jiných církevních výloh. Avšak z účtů Ý
patrno, že úplných 60 procent veškerých
příjmů,jež z onoho »náboženského
fondm plynou, pohltila toliko správa
jeho. Tedy více než polovička již se
ztrácí, a co nevidět zmizí bezpochyby
celý fond! Rozkošné věru hospodářství!
A při tom všem vykazuje rozpočet italský
schodek 55 milionů. lnu přecese
jen osvědčuje pravda, že z krádeže na
církvi spáchané posud nikdo — a na
dlouho nezbohatl. — V Bologni utvořilo
se družstvo, jež koná rozsáhlé přípravy
k oslavě stoletých narozenin papeže
Pia IX. (13. května 1892). Za účel
vytklo si dokončiti do toho dne a o něm
pak slavnostně odhaliti náhrobek Pia IX.
v basilice San Lorenzo mimo město Rím, 
sbírati příspěvky na postavení pomníku
Pia IX. v jeho rodném městě Sinigaglia
a holdovati nyní panujícímu sv. Otci
jakožto nejvyššímu pastýři, vůdci a učiteli
neomylnému. Za příčinou třistaleté
památky narození sv.'Aloisia uveřejnil
katolický spolek mládeže římské provolání,
v němž vybízí se mládež katolická celého
světa. by súčastnilá se letOS v měsíci
září pouti ke hrobu sv. Aloisia a při
té příležitosti aby papeži Lvqull. svou
úctu osobně projevila. Učastn'íky této
pouti mohou se státi pouze mladíci
katolického Vyznání a stavu světského,
kteří se prokáží vysvědčením svého
biskupa. Osoby dospělé nebo stavu ducho
venského mohoujako průvodcové mladíků
pouť tuto rovněž konati. Program pouti

se během příštích měsícův uveřejní. Sv.
Otec projevil ve příčině pouti této svůj
úplný sOuhlas a přeje ji mnoho “zdaru.
Též uveřejnil papež 1. ledna apoštolský
list ke všem katolíkům, v němž je vybízí
k oslavě 3001eté památky umrti svatého
Aloisia.

Rakousko. Jaký duch panuje v našem
ministerstvu vyučování, důkaz podává
nařízení, mocí jehož odstraněno býti
muselo schválení arcibiskupa vídeňského
z titulního listu čítanek, které předloženy
byly dotčenému ministerstvu ku schválení.
Tedy“neobstojí již schválení úřadu církev
ního vedle schválení ministerstva na
listě téže. knihy? Malicherný na pOhled
případ tento tak zřetelně mluvi, že
dalších poznámek ani netřeba. .--—Nej
novějším velkolepým činem rakouského
episkopátu jest vydání pastýřského listu
ve příčině nastalých voleb do říšské
rady. Doporučují se v něm k volbě mužové
pevné povahy, věrní Rakušané a rozhodní
katolíci. Psán jest s tak upřímnou ke
všem láskou, s takovou o blaho věčné
i časné starostí a konečně s takovou
snášelivostí všeobecnou, že ani největší
nepřátelé a osočovatelé církve a víry
nemohou mu uznání & obdivu odepříti.
— V Těšíně ve Slezsku bude se stavěti
nový kostel a gymnasiumpro jesuity.
Stavební materiál se již dováží. Kéž
bychom totéž zaznamenati mohli někdy
a to hodně brzy také o té milé naší
Moravěnce, na níž se jedovaté bejlí
falešného liberalismu, lhostejnosti nábo
ženské a bohužel i namnoze naprosté
nevěry ku podivu rychle počíná rozlízati!
Jak vydatná byla by to pomoc vzděla—
vatelům té drahé role cyrillo-methodějské!
_- Dle zpráv časopisu »Magyar Allamc
zapověděla prý " h erská vláda ministru
Czakymu na vyšší přání další vyjedná
vání v otázce křtů dítek ze smíšených
manželstév & svěřila vyjednávání to
ministru Ladislavu Szógyenyimu. Jeli
tato zpráva pravdivou, pak znamená
pro hraběte Czakyho výraz nedůvěry,
z něhož by měl činiti náležité důsledky.
— Nemalé vzrušení způsobilo v Uhrách
náhle úmrtí kardinála-arcibiskupa Simora.
primasa království uherského. Maďarské
listy vesměs bez rozdílu velebí jeho
památku ,a truchlí nad nenadálou jeho
ztrátou. Tento všeobecný souhlas přítele i
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nepřítelejestzajistédostatečnýmdůkazem, | že prý se pracuje o zavedení polské
že nebožtík byl výtečníkem hodným S\é řeči při službách Božích místo latiny,
vysoké důstojnosti. Zvěčnělý narodil se * a to znamenalo by odtržení Polákův od
roku 1813. ve Stoličném Bělehíadě : íma.
z rodičů prostých; bylt' otec jeho pouhým Německo. Pruské sněmovně pOsla
obuvníkem. Odbyv několik tříd gymna- necké podána bylajiž stručněodůvodněná
sijních, hlásil se o přijetí do semináře v!ádní předloha, týkající se zadržených
ostřihomského, kdež pak ve studiích platů katolickým duchovním z doby tak
pokračoval. 7 té doby života vypravuje zvaného kulturního boje v Německu.
se zvláštní příhoda. Čekatelé o přijetí Kapitál, který dosáhl již-značné výše
žádající čekali na chodbě. Mezi nimi byl 16 milionů marek, vyplacen bude biskup
též hrabě Forgách. který přiblíživ se stvím dle dobrozdání komise v každé
k Simorovi chlubil se mu, jaké má diecési zvláště k tomu zřízené. Arci
příznivce, toho a onoho knížete. Pak se biskupství pražské dostane z toho
táže Simora, kdo že jeho příznivcem? 33.893, olomoucké 6.865 marek. Cín
Načež mladý_Simor sebevědomě Odpo— tento pruské vlády není snad,zvláštní
věděl: »Jediný Pán Bůhlc Forgách nějakou milostí nebo dobrodiním, nýbrž
při vší protekci přivedl to na kanovníka, prostým zadostučiněním, jelikož se jedno
kdežto syn prostého obuvníka, svěřence tlivým ústavům a osobám jednoduše
však Boží, dostoupil nejvyšší hodnosti vrací, co jim neprávem bylo odňato.
církevní v celém království. Zadostučinění spočívá _v tom, že se

V Rusku stal se ministrem vyučování ; pruská vláda konečně odhodlala k tomuto
- a kultu pověstný nepřítel katolíků Po- činu pouhé spravedlnosti. Vždyť bez toho

bedonošev, a mají se hlavně Poláci nej- | jsou ztraci ny úroky ze zadržených penez.
horšího co obávatí. Také se již praví, l

V březnu modleme se 0 svaté mravy křesťanů.

šme stálosti ve víře a vyznáním víry úzce souvisí svaté mravy křesťanů. () jak%, krásným bylo by patřiti na věřící. kteří se řídí slovy Krista Pána: »Tak
_ svítiž světlo vaše. aby viděli dobré skutky vaše a velebili Otce, jenž jest

v nebesích!- Poslyšme jen chválu o pr'vních křesťanech, v nichž vidíme sv. evan
gelium jako vtělené. Pravít' Skutkově apoštolů: »Na každý den trvajíce jedno—
myslně ve chrámě, a lámajíce po domech chléb, přijímali pokrm s veselím a
prostností srdce, chválíce Boha a majíce milostí u všeho lidu. Pán pak nad to
rozmnožoval na každý den ty, kteří měli spasení býtia (2. kap. 46, 47.) Ano
měli milost“ u všeho lidu, tak že i pohané, kteří křesťany z té duše nenáviděli,
vyznati museli o nich: »Ejhle, jak se vespolek milují !: Co to byly za zlaté časy,
kdy takměř všickni křesťané svatými byli, kdy láskou k Ježíši ukřižovanému hořeli
a jmění, důstojenství i životy své za víru jeho obětovali! Co to byly za blahé
časy, kdy jeden druhého předstihoval ve ctnosti a dobrých skutcích! Tyto časy
ovšem také byly zastíněny mnohými neřestmi, bludy a kacířstvím. Nalézáme téměř
v každém století svaté muže a ženy Išohem vzbuzené, kteří jako svíce zářili pří
kladem svým a 'mnoho křesťanů věřících i mnoho nevěřících na pravou uvedli
cestu. Připomínám jen sv. Benedikta, sv. Cyrilla &Methoda, sv. Martina, sv. Vojtěcha,
sv. Františka, sv. Dominika, sv. Ignáce, sv. Kláru, sv. Terezii, sv. Alžbětu, blah.
Anežku českou a mnoho jiných světcův a světic Božích, kteří svatými mravy a
příkladem svým proměnili tvářnost“ země. A nyní v našem osvíceném století, kde
všecko umění, vynálezy dosahuje vrcholu svého, klesá víc a více mrav křesťanský,
mizí sv. víra naše, tento základ štěstí vezdejšího a blaženosti věčné. Co asi kazí
dobrý lid náš? Co způsobilo tu hroznou propast mezi n-ynějšími křesťany a kře
sťany minulých věků? Jest' to čím dále více vzmahající se nevěra, která má za
sebou celou řadu nešlechetných “dcer, které vzpouzejí se proti Bohu a jeho
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sv. zákonu. Tot? símě zaseté neznabohy, toť ovoce, ovšem dosud nezralé práce
svobodných zednářů, kteří neústávají podrývati oltáře a trůny. _

Či není nejvyšší hlava naše v zajetí? Či nesoptí pekelný duch proti budově
Kristově? Netřesou se trůny panovníků? Jsou sice upevněny tisíci bodáky, avšak
tyto nejsou tak pevnou oporou, jako víra Kristova. A jaký obraz poskytují nám
rodiny, obce a národové? Málokterá rodina zachovává přísně mrav křestanský,
protože i do domácího krbu již dostala se nákaza veliká špatným vychováním a
zlým příkladem. A obce? Kde najdeme pravou svornost', kde ducha křesťanského,
aby byli všickni jedno srdce, jedna duše, aby jeden druhému dobré přál a činil?
Nyní rozsévaií nepřátelé jen koukol, který dobré símě dusí. Koukolem tím jsou
špatné, protináboženské noviny, špatné, proti víře a mravům směřující knihy. Těch
se lidé chápou. protože lahodí smyslnosti jejich, ale dobrá kniha poučná zůstává
často nepovšimnuta. A co nepokazí tisk, to kazí zlý. nevázaný jazyk, který mnoho
pohoršení působí. O ubohý lide, ubohý národc náš, proč opouštíš víru otců svých?!
Nevíš. že nejslavnější dobou tvou byla ta, kdy svaté mravy se zachovávaly?
Nedej se vésti neznabohy, třeba sebe většími vlastenci se zdáli, & poslechni
rady mužů rozvážných, moudrých, zkušených a náboženstvím proniknutí/ch! Vrať se
k víře a zbožným mravům otců svých! Pohleď na příklady sv. patronů našich!
Poslechni varujícího hlasu nejvyššího pastýře Lva XIII., a zachráníš sebe irodinu
svou i národ svůj! Slyš otcovské napomenutí sv. apoštola: »Prosíme vás a žádáme
v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, kterak byste měli choditi a líbiti se Bohu,
tak abyste i chodili, abyste se více rozhojňovaii.a (l. Thes. 4. l.) »Umejte se, čísti
buďte, odejmete zlost- myšlení vašich od očí mých: přestaňte převrácené činiti;
učte se dobře činiti: hledejte spravedlnosti, přispějte ku pomoci potlačeným, sud'te
sirotků, zastaňte vdovy,<<tak volá Hospodin skrze lsaiáše proroka. (1. 16. 17.) Ano,
všickni vroucně prosme nejsv. Srdce Páně, aby milosti svou naplnilo srdce všech
věřících, víru svatou v nich vzbudilo, aby slovy—i skutky jevilo božskou moc svou.
Volejme všickni o nápravu mravů křesťanůva za prominutí všech nepravosti prosme:
»Odpust', Hospodine, odpusť lidu svému: & nevydávej dědictví svého v pohanění,
aby nad nimi panovali národovéh (.loel 2. 17.)

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všelíké skutky i slova sva. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885; Diec.. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
svaté mravy křest'anův, aby obnovili živol svůj; a na všechny úmysly, jež od
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši česko-moravskou!
O sladké Srdce“ mého Ježíše, učiň, abych 'l'ě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) -—

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky “100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)

Úmysl v dub nu: Učenci křesťanští.
_, ————,—=—*——f==-——-—--»—-—__

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.
V březnu modleme se o svaté mravy křesťanů.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

6116 Na slavnost : Úmysly: Á

1 Neděle III. v postě. Sv. Rudesinda, bisk. (909.) — Za rozšířeni úcty
nejsi. Srdce P.' Marie na obracení hříšníků. Za družstva marianská.

2 Blah. Anežky české, řoh. (l282). ——Za spolky sv. Ludmily & blahosl.
Anežky. Za jednoty panenské. Za kláštery ženské ve vlasti naší;

% Sv. Kunhuty, cis. p. (1040) BI. Bedřicha, op. ř. prom. (1175). —- Za
touhu po dokonalosti. Za naši panovnickou rodinu. Za kněze nemocného.

4 Sv. Kazimíra, kralev. (1438) _ Za katolíky v ruském & pruském Polsku.
7.a křest. trpělivost. Za studující před zkouskou a přijetí do semináře.

F) Sv. Perpetuy a Felicitas, m. (203). — Za křest. matkýa vdovy. Za
obracení velikých hříšníků. Za katolické misie. Za postní kazatele.

b Pěti ran Krista Pána. Sv. Kolety, p. (1447). — Za vroucí lásku ke Kristu.
Za obnovu srdcí našich. Za šťastné volby katol. Za duše v očistci.

7. Sv. Tomáše Aquin. vyzn. a učitele cirk. (1274). — Za ducha křest. všem

8

9

10

11

učencům. Za rozkvět katol. písemnictví. Za dar umění a pobožnosti.

Neděle IV. v postě. Sv. Jana z Boha, zakl. r. (1550) — Za křest.
lásku ke bližnímu. Za řad milosrdných. Za obhájce katolických zájmů.

Sv. Františky Rim., vd. (1440). — Za úctu anděla strážce. Za spolky
„ křosl'. matek. Za rozháraná manželstva. Za rodiny ve víře lhostejné.
Ctyí'iceti sv. vojínů, muč. v Sebaste (320). — Za stálost“ ve víře. Za ducha

zbožnosti ve vojsku našem. Za neohrožené vyznávání víry slovem iskutkem.
Sv. Methodia, biskp. v Tyru (311) — Za sv. Otce a jeho rádce. Za

duchovenstvo česko-mor. Aby si v rodinách vážili křesťanských mravů.,
12. Sv. Rehoře V. pap. a uč. círk. (604). Za lásku k bohovedé. Za vitězství

svaté církve. Za zdar katol. časopisu. Za zvelebení posvátného zpěvu.
13. Sv. Nicephora, biskp. (828). — Za rozkvět křest. v životě veřejném. Za

svědomité vykonaní povinnosti velikonoční. Za křest. školy. Za matku.
14. Sv. Matildy, cis. (968). — Za živou VZpomínku na poslední věci. Za naší

panovnickou rodinu. Za dobrodince. Za jednu rodinu. Za křest. panny.

15. .Nedčle smrtná. Sv. Longina, m. voj. (50). — Za rozšíření úcty nejsv.
Srdce Páně. Za důvěru v Boha. Za zničení úmyslu zednářů. Za otce.

16. Sv. Heriberta, biskp. (1021). — Za pohrdání marnostmi světa. Za údy
bratrstva nejsv. Svátosti. Za zvelebení poutních míst ve vlasti naši.

17. BI. lana Sark. m. (1620). — Za větší úctu sv. patronů našich. Za horlivé
Zpovědniky. Za obrácení bludařů. Za trpělivost v soužení. Za duchovního.

18. Sv. Gabriele, archand. — Za lásku k Ježíši trpícímu. Za mládež křest.
Za bratrstva mariánská. Za zdar katol. podniku. Za katol. misionáře.

19. Sv. Josefa, pěstouna Páně. — Za úctu &důvěru ke sv. Josefu. Za celou
církev sv. Za všecky křest. otce. Za dělnictvo. Za jednoty sv. Josefa.

20. Sedmero bolesti P. Marie. Sv. Patrika, biskp. (stol. 5). -— Za úctu bo
lestné Matky Páně. Za všecky soužené a opuštěné. Za katolické misie.

21. Sv. Benedikta, patriarchy řeh. (543). Za řád sv. Benedikta v Čechách
a na Moravě. Za potřebnou jednotu & svornosti. Za české bohoslovce.

22. Neděle květová. Bl. Mikuláše Flue, poust. (1487). — Za dar pravé
zbožnosti. Za kněze s nebezpečným neduhem. Za svatyni mariánskou.

23. Sv. Viktorína, m. (484). — Za trpělivost. Za spolek sv. dětství. Za křest.
skoly. Za úctu k posvátným obřadům svatého těhodne. Za zemřelé.

L lldpustky100 dní za každýdobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J
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24. Sv. Simeona, m. (1472). — Za ošklivost“ před hříchem. Za studující před
zkouškou & přijetí do semináře. Za odstranění rodinných nesnází.

25. Zvěltování Panny Marie. — Za pokoru křesťanskou.O zbožnou
nadaci. Za bratrstva růžencová. Za svatyni marianskou. Za kat. misie.

26. Zelemj čtvrtéhrNa poděkováníustanovení nejsv. Svátosti. Za bratrstvo
nejsv. Svátosti. Za mnoho kajícníků. Za vícero kněží. .Za + matku.

27. Vavák/ý pátek. — Za vroucí lásku k Ježíši ukřižovanému. Za obrácení
mnoha hříšníků. Za přímé zachování postu. Za osvědčení sv. víry.

28. Bílá sobota. — Za úctu k Božímu hrobu. Za katolíky ve sv. zemi.
Za kněze těžce nemocného. Za dosažení zdraví. Za odvrácení pohoršení.

29. Bod Boží velikonoční. — Za milost“nového života. Za vítězství
pravdy nade lží. Za obrácení zatvrzelých hříšníků. Za obživení víry.

30. Pondělí velikonoční. Sv. lana Klimaka,'0p. (605). — Za křest.
lásku k chudým. Za odstranění rodinných nesnází. Za dosažení zdraví.

31. Sv. Guido, op. (1026) Za milost hledati nejprve království Božího. Za
apoštolát modlitby. Za zemřelé údy katolických bratrstev. Za rodiče.

Odpustky 100 dni na každý dobrý skutok vykonaný na tyto úmysly. )

S vyznáním a stálostí n' víře souvisí. také svaté mravy křesťanů. Jest
potřebí obnovení života křesťanského. Zkáza mravů jest čím dále větší. Pohanstvo
moderní chce zaujmoutí místo křestfanstva. Na záhubě tohoto pracují úsilovně
zednáři, řídíce se heslem: Pokaz a rozkazuj! Proto okrádají lid o sv. víru, vy
puzují jí ze škol, a otvírají bránu všem neřestem. ] ze svatých věcí tr0pí maso
pustní žerty. Čím lze zachránití lidstvo předrahou krví Kristovou vykoupené?
Jediný jest. prostředek, a sice: Život podle učení Kristova! Ať pronikne jeho pře—
svaté učení srdce lidská a hlavy učených; ať pronikne učení jeho rodiny a celou
společnost, pak ukážou se také svaté mravy křesťanů. Tak svítiž světlo vaše, aby
viděli dobré skutky vaše a velebili Otce, jenž jest v nebesích!

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým "Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi “bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
svaté mravY křesí'anův, aby obnovili život svůj, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť naši česko-moravskou!
0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž inou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za,-den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v dubnu: Učenoi křesťanští.
—-Cř—£%h-\Q'%P————

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brpě
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Náš SpasIteL z MrtVýCh VstaL z pout hrobu sLáVy Do Věčné:
Vstup tobě na. Věky též V ráj z hrobu tak rozeVřen.

Na cestěž i.v0ta

)]sem, Bože, Tvoje hříšné dítě,leč nejdu sám svou cestou trnitou,
Pán Ježíš kráčí se mnou skrytě
a sám mne vede svatou rukou svou.

Mne posilň, Bože, posvět. snahy,
nechť Tvojím věrným sluhou vždycky jsem;
Ty za. hrobem dáš život blahý,
pro Tvoje dítě cizotou je zem.

Má vlasť jest u Tebe, ó Pane! _
Jdu pustinou a v hříchu končinách —
leč vím, že duch můj jednou stane
za. hrobem ve Tvých krásných krajinách.

_L;—
Jaroslav Janeček._)____ __ „„-..

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

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

Rozjímání.
Bojování a zápas Srdce Ježíšova.
1. Ježíš slavně vítězí nad světem; 2. nad

ďáblem; 3. “nad zkouškami, jemu uloženými.
]. Ježíš slavně vítězí nad

světem. Bojování jest, praví svatý
patriarcha Job, život člověka na zemi.
Jesti to ovšem nevyhnutelnost' poněkud
tvrdá, ale Ježíš chtěl nám ji uleviti a
nás naučiti, jak mohli bychom užitek
z toho míti. Bez přestání téměř nachá
zíme se na bojišti, & každý den pa—
mátným má býti novými boji a novými
vítězstvími. První nepřítel, jenž proti
nám povstává, jest svět; svět s bludy

svými a šalbami, jimiž nás ošiditi a
oklamati hledí; se svýmivýhrůžkam i,
jimiž na cestě ctnosti máme zdržování"
býti; se svým vábením & nepra—
vými radostmi, jichž nam poskytuje,
abychom na širokou cestu svésti se dali.
To jsou tři zbraně, jichž dle sv. Augustina
užívá. svět na záhubu naši: šalby,
vyhrůžky a lahození. Svět, tolikrát a tak
důrazně od Ježíše odsouzený, neobmeškal
ovsem proti němu povstati; ale všelikě
jeho namahání zahanbil božský Spasitel.
Vším pravem (lí o sobě: ».la přemohl
jsem svět.<<'A aby nám ukázal, že i za
nás přemohl svět. káže nám důvěřo

?



vati si_e. »Doufejtežlc Jak ale lze nám
nástrahám nebezpečného toho nepřítele
ujíti? Ježíš učí nás' tomu. Proti bludům
světa staví věčnou pravdu svou; vý
hrůžky jeho zmařil poukázáním na
nesmírně větší muky, kteréž synům
světa připraveny jsou, a na korunu
pro zmužilé bojovníky; vnadu licho
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tivých přípovědí neškodnou činí, od
haluje jejich planosť & každé věrné duši
před očí stavě zdroj milostí, z něhož jedině
pravé štěstí a pravé požehnání vyplývá.
Umíš vládnouti zbraněmi, jaké do ruky ti
vložil božský Spasitel? Oze svatostánku
povzbuzuje tě k boji Král tvůj; padni tedy
na stupních oltáře na kolena a pros o sílu.

fřff.2. Ježíš slavně vítězí nad
ďáblem. Odváží “se zlý duch utok
učiniti na Ježíše? Dovolí božský Mistr,
aby ke svaté jeho osobě přiblížití se
směl? Poníží se tak přílišné a podvolí
se “i pokušením? O nesmírná dobroto
Vykupitele mého! Ano, Ježíš chtěl po—
těšiti služebníky své, na'něž prudké,
upokořující pokušení dotírají; a proto

dopustil, aby byl pokoušen. On příkladem
svým “chtělje poučiti, jak v pokušeních
zachovati by se měli, chtěl dítkám
svým srdce dodati, jich pokušení
posvě'titi a milost“ jim vydobytí, by
z boje jako vítězové vycházeli. Proto
veden jest na poušť od ducha, by tam
pokoušen byl, proto dovolil ďáblovi, aby
postavil ho na .vrch chrámu, aby pojal



99

ho na horu vysokou.Těl esn 0 st, mar
nivé, vysokomyslné přeceňování
sebe sama, ctižádost, tojsouzbraně,
jichž užíval ďábel proti Ježíšovi. Pře
možen musel sice odcházeli, ale v útocích
svých nepřestal; neboť sv. Pavel ujišťuje
nás, že všemi způsoby pokoušen byl
Pán nám na příklad : Máme nejvyššího
kněze, »zkušeného ve všem, po
dobně (nám) krómě hříchu.: (Žid.4.)
Slyšte, věrné duše. a potěšte se:
»zkušeného ve všema Slyšte, vy
duše, kteréž slabými se býti cítíte a
vzmužtese: »nedopustí vás pokou
šeti nad to, což můžete snésti.c
(1. Kor. lO.) Slyšte, bojbvníci Ježíše
Krista, a těšte se; nebo svatý apoštol

' Jakob praví: »Blahoslavený muž,
kterýž snáší pokušení; nebo když
bude zkušen, vezme korunu ži
v ota.- Za šťastné se pokládejte, když
pokušení všeho druhu dotírají na vás;
vědouce, že zkoušení víry vaší působí
trpělivost, trpělivost pak k dokonalosti
přivádí. Udatný vojín za šťastného se
pokládá, můželi se ve službě mocnářově

' vyznamenati. O jak mnoho lidí zkormou—
ceno bývá tím, čím mohli by si zásluh
získati, v pokoře se udržeti, v horlivosti
se obnoviti, vůli svou upevniti a věčnou
korunu si pojistiti!

3. .ležíš slavně vítězí ve

zkušbách. Jsou však trapnější po—
kušení, a to ty, které bezprostředně
od Boha pocházejí, totiž zkušby,
jimiž přesvětlčiti se chce o věrnosti
svýchslužebníků. Životy svatých po—
skytují nám přemnoho příkladů, nebot“
i v tom měli podobní býti svému králi.
Ze všeho zkoušení však, jichž zakusilo
Srdce Ježíšovo, nejcitlivější byla ona
zdánlivá od Otce jeho opuštěnost', kteráž
vynutila z úst jeho bolestný nářek:
»Božemůj, Bože můj, pročjsi mne
o p u s t i l ?. (Mat. 27.) Rovněž jest pro duše

svaté nejcitlivějším a nejhorším utrpením,
pakli se jím zdá, jakoby byly od Boha
zavrženy, a jakoby byly předmětem hněvu
a nenávisti jeho. Ale i tu naskytuje se
jim Srdce Ježíšovo za vzor trpělivosti,
za podpěru jejich doufání. Když úpěnlivě
prosil Otce svého, aby odňal od něho
kalich utrpení, bez prodlení dodal : >Vš ak
ne má vůle, ale tvá bud'.: V tom
velebení hodném Srdci tedy takové
zkoušené duše vážiti budou potřebné
síly,v největších utrpeních; v pobožnosti
k Srdci Ježíšovu naleznou balsám na

rány své, útočiště před hněvem Božím.
O šťastné duše, které za hodny uznány
jste zkušeb takových, pakli jen věrnými
shledány budete!

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha III., hlava 56. a 35.)

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(Částumi.)

3. Svatý Alois byl, jak známo, již
za živazván »mládenec andělský,a
a ty víš asi, milý čtenáři. proč, a co
název ten měl znamenati. Že totiž Alois

živ byl na zemi v nevinnosti andělské,
tak že smrt“ jeho byla spíše návratem
anděla do nebe, než předstoupením hříš
ného člověka před soudnou stolici Boží.
A přece byl i Alois tak dobře synem

Eviným, jako jsi ty, a sestával z těla a
krve, jako ty. Ale pozoruj, jakých obětí
svatý _mládeneček podstoupil, aby si své
roucho nevinnosti bez poskvrny odnesl
k "soudně stolici Boží, a neříkej pak již,
že to u světců jinak bylo, než u nás
lidí, že nevinnost a svatost“ byla jim už
sama sebou do srdce vštípena a že s nimi
vyrostla beze všeho přičinění a namáhání

70
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s jejich strany, ba že ani nebyli s to,
by nějakého hříchu se dopustili! 0 viz
jen,'milý čtenáři, jak četných a svůdných
příležitostí k dovoleným rozkoším na
skytovalo se světci našemu a jak pečlivě
se jich vystříhal! Představ si, že bys byl
synem knížecím, jakým Alois skutečně
byl, a jak bys sobě na jeho místě po
čínal. Ha! zvoláš, jak bych se na jeho
místě měl dobře a blazel—a hle, Alois
si nedOpřal žádného dobrého bydla. Jak
bych se krásně a nádherně po knižecku
odíval! řekneš dále, ——a Alois zalím
nosil se prostě, ba chudobně. .lakých nej—
chutnějších jídel a vybraných nápojů-bych
si nechal připraviti! — a hle, Alois zatím
se postil přísně jako nějaký poustevník.
Jak bych si nechal zříditi příjemné, po
hodlné a nádherné pokoje k obývání! —
a Alois zatím kleká na holé zemi, spí na
tvrdém lůžku, jež si sám upravuje. Jak
bych měl skvělé komonstvo a četných
sluhů k mému obsloužení, jak bych se
ukazoval ve slávě své “před lidmi, že by
mne obdivovali a snad i mi záviděli! ——

a Alois zatím nakládá se služebníky jako
se svými přátel—y,prose je o všechno,
cožkoliv od nich potřebuje. Později stává
se sám sluhou všech, a pomáhá jakožto
novic kuchaři klášternímu, ano přislnhujo
i nejchudším &nejbídnějším nednživcům
v nemocnici! Jaký bych měl veselý a
rozkošný život! — a Alois zatim klopí
oči k zemi, netroufaje si ani na svět po
hlédnouti, ano do krve se bičuje, probdí
celé noci na modlitbách na zemi leže,
v hořkých slzách oplakává ustavičně ně- '
kolik svých chybiček. jichž se byl v mla
dosti dopustil. a naplněn ošklivoslí nad
hříchy a strachem před ztrátou nevinnosti
své. volá: »Sloupy nebes padly a skácely
se; kdo mně dá síly, kdo mi zaručí se
trvání v dobrém? Svět leží v propasti
zloby — kdo ukrotí hněv Všemohoucího ?.

Nečinil Alois patrně mnohem více,
než přísně byl povinen, ato jedine proto,

aby tím bezpečnější byl i před nejmenším
hříchem? Avšak tím právě nabyl oné síly,
jíž potřebí měl, aby statečné obstál v čas

; pokušení. Tak na př. nalezal se jedenkráte
při dvoře vévody savojského s několika
mladými pány ve skvělé společnosti.
Jeden z přítomných pánů, muž to již u
věku dosti pokročilém, domníval se, jak
to bohužel dosti často bývá, že společnou
zábavu obzvláště oživí a rozjaří, začneli
mluviti o věcech, o jakých se před slušnou
a ctnostnou společností vůbec nikde a
nikdy mluviti nesmí. Ale tentokráte se
pán sklamal. V tu chvíli povstal Alois,
pohleděl naň přísně a pravil: »Měl byste
se stydět, pane, ve vašem věku a ve vašem
stavu a u přítomnosti těchto šlechetných
mladíků tak mluvitilc To řka okamžitě

odešel. ——Nepochybuji ani dosť, málo, že
i ty, milý čtenáři, octneš se dosti často
v podobném postavení, v jakém se tehdy
Alois nalezal. Vždyť za našich dnů ne
může člověk řečím mladých amnohdy i
starých lidí ani čtvrt hodinky naslouchat,
aby nemusil slyšet dvojsmyslné, neslušné
a oplzlé řeči. Kdekoli venku, na poli,
v domech, v hostincích, v dílnách, v to
várnách, na přástvách, ve stodole, ve
stájích, na dostavnících a na železnici,
obzvláště však při rozmanitých zábavách
atd. 0 jak často bývá tu božské Srdce
Páně zraněno a zbodáno trním necudných
řečí! Nuže, staneli se, že jsi, milý čte
náři, přítomen (neboť není vždycky možno
podobným nebezpečným příležitostem se
naprosto vyhnouti) a vespolečnosti sedí
někdo, buď některý bohatý soused nebo
někdo z tvého příbuzenstva nebo dokonce
někdo výše postavený, jenž jest v obci
více vážen, nebo snad někdo, od něhož
závisíš, na př'. tvůj hospodář, chlebodárce
nebo tvůj zákazník, a napadne mu otevříti
nevymytá ústa svá a mluviti takové boho
pusté a nekalé řeči — co učiníš? Máš
snad ještě tolik ctnosti a studu, že ne
přizvukuješ a nesměješ se (ani k vůli



tomu, abys se mu zachoval), ba tebe to
i bolí a mrzí, že musíš něco podobného
slyšeti; ale, příteli, mášli pak tolik od
vahy také jej okřiknoulí slovem, které
by mu odňalo chuť k dalšímu pokračo
vání? A nezdáli se ti to možné, mášli
pak aspoň tolik síly opustit okamžitě
takovou společnost? Nebo nejsili s to,
abys odešel, dovedešli pak aspoň po
hledem a tváří svou dáti všem přítomným
na ievo svou největší nelibost a ošklivost
nad takovou bohopustou řečí? Či snad
ti bázeň lidská již tak pevné sedí na
hřbetě, že ti v podobných případech od—
'nímá veškerou odvahu a činí tě němým,
slepým a chromým? Odkud ta slabost?
Přítelí, kdybys“ sobě jen někdy z lásky
ke Kristu Pánu odřekl dovolený a zábavný
nějaký hovor, nabyl bys pak podobně,
jako sv. Alois, dostatečné síly, abys v po
dobných okolnostech neohroženě plnil
povinnost svou. Hle, Alois byl snad o
třikráte mladší než onen nestoudný šedivec,
byl nad to hostem u cizího dvora, od—

vážil se i toho, že se mu chování jeho
snad bude vykladati za neslušné, ba hrubé
a domýšlivé, že se mu snad bude na
dávati pobožnůstkářův a modlílkův; ale
veškeré tyto obavy byly mu cizé až na
jednu: že Bůh se tím uráží! Aby pak
tento krásný příklad Aloisiův tím mocněji
tě pohádal k následování, tož věz, že
tato jeho odvaha a neohroženosť již
v tomto životě byla odměněna tím, že
měli všickni lidé před ním úctu jako před
nějakou vyšší, nadpřirozenou bytostí. A
tím se stalo, že netoliko sám svou ne
vinnost netknutou zachoval, ale i ty,
s nimiž obcoval, naplnil pouhý pohled
na tohoto »anděla v lidském těle“ po
divnou láskou ke sv. čistotě, a ti, kteří
ho znali, chránili se bedlivě v jeho pří
tomnosti o něčem méně slušném jen se
slovem zmíniti.

Sv. Alois střežil také co nejpečlivěji
svých očí, poněvadž očima, jak okny,
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vnikají zlé přeludy do duše, tam se z nich
rodí zlé žádosti a z těch zlé skutky.
Proto Alois nejen nepohlížel nikdy na

- něco nedovoleného, ale odpíral sobě často
pohledův i dovolených. Tak na př. pro—
vázel císařovnu Marii na její cestě z Vlach
do Španělska, kde jakožto panoš musil
každodenně po tři leta před ní před
stupovati, a přece nikdy se na ni nepo
díval, ani ne tolik, aby říci mohl, že zná
císařovnu tváří v tvář. O jaké to hrdinné
zapření pudu tak přirozeného každému
člověku, jako je zvědavost! Jak za
hanbující to příklad pro mnohé z nás!

Ale neméně starostlivě ostříhal Alois

i uší svých a jazyk svůj. Čemu na
slouchal, musilo býti vždy pravdivé, uži—
tečné, počestné, vzdělavatelně, bohabojné
a svaté; jinak se tvářil tak, jakoby ne—
slyšel, nebo ihned odešel. Předmětem pak
vlastních řečí jeho byly buďto záležitosti
jeho povolání nebo věci o Bohu; proto
odpadlo u něho každé nejen hříšné, ale
i neužitečné a zbytečné slovo. Z toho
však .nesmiš souditi, že byl snad Alois
ve společnosti nevlídný, zamračený a za
mlklý nemluvka, nikoli, naopak v čas
volný vyhledávali jej spolubratři v řádu
a byli rádi, mohlili mu býti na blízku.
Toť zcela přirozené, neboť poněvadž sám
nic horlivěji do duše své nepřijímal než
pravdu a svatost, nebylo i to, co z úst
jeho vycházelo, nic než svatost. A kdyby,
milý čtenáři, bylo i u tebe tak, shledal
bys brzy, jak dychtivě by lidé i tvou
společnost vyhledávali a jak vysoce by
si tebe vážili. Neboť lidé, kteří jen dobré,
pravdivé a svaté věci slýchají a mluví,
jsou za dnů našich vzácnější než diamant.

4. Avšak Aloisius šel ještě dále
v mrtvení smyslů svých. On považoval
celé své tělo za horu Kalvarii, na níž
ustavičně na kříž přibíjel starého hříšného
člověka. On nechtěl nikdy slyšet o novém,
pěkném, módním oděvu; ale kde mu na
vůli dáno voliti si buď nový neb obnošený

?
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šat, vyvolil si vždy obstárlý; i v řadě mu
musilo býti od představených výslovně
nařízeno, aby oblékl šat lepší. Takovým
nepřítelem byl vší marnivosti! Mimo to
navykal si již jako pachole časté a přísně
posty, a sedělli někdy u bohaté tabule,
nejchutnějších jídel obyčejně si ani ne
všiml, neokusil žádných lahůdek, i ostat
ních prostých jídel požil co nejméně.
Nejsa ani tím spokojen, že svému tělu
veškerý lepší požitek odepíral, nedopřá
vaje mu mnohdy ani toho nejnutnějšího.
káral a trestal je mimo to nemilosrdně
každodenním bičováním a jinými kajícími
nástroji, které si všude i při dvoře krá
lovském dovedl opatřiti. Slovem, Aloisius
byl vynalézavější' v tom, čím by káral
tělo své, nežli bývá největší břichopásek
a rozkošník v požitcích, jež tělu lahodí;
a toho se Aloisius tak pevné držel, že
žádný čas, ani místo, ani ohled lidský,
ba ani choroba těla nebyly s to, by jej
od přísnosti té odvrátily; jedině řeholní
poslušnost meze postavila jeho přehorlivé
kajicnosti. \

A nyní, milý čtenáři, tážise té, co
soudíš o té nadobyčejné přísnosti tohoto
světce? Neníliž pravda, jest ti téměř ne
pochopitelnou vedle tak veliké svatosti a
nevinnosti života? Ale dá se vysvětliti.
Ohnivá láska k božskému Srdci s jedné
strany, jehož obětí chtěl býti, a s druhé
strany z lásky té vznikající neusmířitelná
zášť proti každému, i tomu nejmenšímu
hříchu, to byly dva' ostny, jež ho usta
vičně poháněly, že tak daleko šel v horli
vosti své.

Milý čtenáři, jak daleko měl bys jít
ve svém sebemrtvení, otom tě lépe po
učí tvá láska k nejsv. Srdci, tvá úcta
ke sv. Aloisiovi, jakož i navedení tvého
zpovědníka, než bych to zde pérem svým
dovedl. Zde ti jen v krátkosti chci ještě
povědíti o odměně, již si Aloisius svými
oběťmi zasloužil. Odměna tato záležela

hlavně ve svaté a blažené smrti, jíž svůj

život ukončil. Vlastně můžeme říci, že
sv. Aloisius umřel třikrát, a za každou
smrť dostalo se mu přiměřené odměny.
Poslyš, jak to minim. Předně umřel sám
s o b ě přísným sebezapíráním a mrtvením,
a odplatou za to bylo mu, že žil v Kristu,
t. j. že ustavičně spojen byl s nejsv. Srdcem
Ježíšovým, že vždy smýšlel. cítil, žádal,
mluvil a jednal tak, jak se tomu byl u
božského Srdce naučil a jak si to Srdce
Ježíšovo samo přálo. Za druhé odumřel
světu vstoupením do přísného duchov
ního řádu; odměnou za to získal nebe
již na zemi a bezpečný závdavek slávy
nebeské na věčnosti dle ujištění samého
Spasitele: »Každý, kdo by opustil dům
svůj, nebo bratry, nebo sestry, neb otce,
nebo matku, nebo manželku, nebo dítky,
nebo pole pro jméno mé, stokrát více
vezme za to a život věčný dědictvím
obdrží.< Proto vcházeje do domu noviců
zvolal Aloisius, jakoby ztracený ráj byl
nalezl, se. žalmistou Páně: »Toť místo
mého vyvolení, zde odpočinek můj na
věky; zde chci přebývati, “neboť jsem je
sobě vyvolillc Konečně zemřel smrtí,
která pozemskému životu jeho
konec učinila a do radosti jeho Pána a
Mistra jej uvedla. Aloisius skutečně hleděl
blížící se hodině skonání svého s takou
radostí vstříc. jakouž mu jen předtucha
jisté blaženosti vlítí mohla. Uslyšev jistou
zprávu své smrti, prosil všechny kolem
stojící, aby s ním zapěli »Te Deum:
(Tě, Boha, chválíme), a často Opakoval
slova: »S radostí ubírám se odtud, s ra—
dostí umírám !. a zase volal se sv. Pavlem:

»Žádám si umříti a býti s Kristem !. Když
konečně v noci ze dne 20. na 21. června

nadešla chvíle, kdy se jeho naděje a touha
splniti měla, odnesli andělé nebeští čistou,
vzácnou avyvolenou oběťvzhůru ke trůnu _
Nejvyššího k radosti celého nebeského ;
dvorstva a k potěšení božského Srdce,;
Ježíšova. “

Podobnou odměnu přeji i tobě, ná—
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božný čtenáři, jakož i sobě samému.
Ale nezapomeň, že to odměna za mnohé
a těžké obětilChcemeli tedy jedenkráte *
se sv. Aloisiem býti korunováni, musíme Š

tenkráte pomněme na sv. Aloisia, jak s ním též hrdinsky bojovati. Avšak po
patřme k němu vzhůru a tažme se ho,
zdali obětoval na světě příliš mnoho? Í
A on nám odpoví, že sice všecko dal, co
měl, ale že to ještě příliš málo 11 po- '
rovnání s odměnou, jakouž mu božské

V'V

Jak božské Srdce Jenson

ig“—„o tedy odpoví Ježíš:

Srdce Ježíšovo splatilo. A proto, milý
čtenáři, když nám bude nějakou oběť pro
božské Srdce podstoupiti & bude se nám
to zdáti příliš těžké, ba skoro nemožné.

veliké oběti přinesl a jak nesmírné od
platy se mu dostalo, a povzbuďme se
myšlenkou:božské Srdce toho za
sluhuje, a nebe zajisté za to
sto jí! (Příště dále.)

se .slitóvalo nad cizoložnou ženou.

Il.

»Ježíš pak skloniv se dolů psal prstem
na zemi. <<Sklonil se dolů jako člověk, který o něčem přemýšlí, a psal

“' na zemi. Vyhýbal se takto každé odpovědi na jejich úskočnou otázku.
" Odvracel od nich svou božskou tvář, dávaje jim na rozum, že o nich

a jejich rozepři nic nechce věděti,
žádán, nechtěl býti děličem (soudéem) dědictví (Luk. 12, 14), a se

podobně jako jednou, jsa o to po

plésti ve světské obchody. (ll. Tim.2 4.). Také je chtělpoučiti, že uvěcech,
kde se jedná o život lidský, nemají se přenáhliti,

Neboť člověk snadno se mýlí,čistí a vyšetřovati.
nýbrž klidně přemýšleti, psáti,
mali o činech druhého souditi.

Pročež Bůh sám, chtěje potrestati Sodomský'ch a Gomorrských, dal nám příklad,
jak se máme zachovati.
s ním mluvě) :
mně,..skutkem doplnili,

Ježíš pak i proto na zemi psal,
Bůh, který svým prstem zákon Mojžíšův na kamenné desky vepsal,

Dříve než trest vykonal, pravil k Abrahamovi (po lidsku
»Sestoupím a pohledím, zdaliž křik, který přišel ke

čili tak není, abych věděla (Gen.18, 21.)
že jest tentýž

a že tudíž
aby jim na paměť uvedl,

každéhozná, kdo jej ruší;,že »odstupující od něho na zemi napsání
budou: (Jer 17,13), místo aby vepsáni byli do počtu vyvolených.

Co asi na zemi napsal? O tom se nic neví.
»Což pak vidíš mrvu v oku .biatia svého, a břevno v oku svémpříležitosti řekl:

Snad slova, která za jiné

nevidíš?c Nebo napsal hříchy samých žalobníkův? Avšak tito byli vášni a touhou,
Kristu škoditi, tak zaujati, že ani nepozorovali, co psal. Kdyby to byli pozorovali,
byliby se třásli,jako »král Baltasar, když se mu ukázali prstové jako
ruky člověka píšícího naproti svícnu na vrchu stěny královské
síně: ortel zatracení.
pronesl:

Nebo napsal, jak dí sv. Tomáš Akvinský, co potom ústy
»Kdož je z vás bez hříchu, první vrziž na ni kamenem.:

Nebo dokonce ničeho nenapsal, poněvadž'sv. evangelista by to sotva b'yl opomenul
zaznamenati.

»A když trvali otazujíce se ho,: pokračujeevangelista, »zdvihl
se ařekl jim: Kdož je z vás bez hříchu, první vrz1ž na nlkamenemc
Dříve »se sklonil, < aby jich šetřil: teď jsa od nich téměř donucen k odpovědi,
>zdvihl se,: aby jakožto soudce vydal určitý rozsudek, a tak je porazil a za
hanbil. A věru, rozsudek jeho byl velemoudrý! Jakoby řekl: Nechť ta hříšná žena
jest potrestána, ale ne od hříšnějších nežli ona sama jest. Nechť je s ní přísně

; podle zákona nakládáno, ale ne od těch, kteří sami zákon přestupují. — On neřekl:
“?_-.»Kdo jest (vůbec) bez hříchu, < nýbrž:

jelikož bez hříchu jest.sám ji ukamenovati,
odpověď, jakou jim dal, když se ho ptali,

»Kdo z vás...,c aby nebyl donucen,
Dal jim ted' podobnou moudrou

zdali jest dovoleno dávati císaři daně
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čili nic. Také jest se nám diviti dojemné moci jeho řeči. Nikdo mu neodporoval,
nikdo jeho slovy nepohrdal, nikdo neodpověděl, že jest bez hříchu. Ale každý cítil
hned předhůzky. svědomí, každý viděl v duchu své hříchy.

»A opět schýliv se psal na zemix Proč opět se schýlil k zemi?
Aby t'ariseové měli pokdy k přemýšlení, aby slyšeli předhůzky svého sVédUJ'nÍa
mohli tajně a bez zahanbení odcházeti.

I-"alrně svědomí Vylýkalo těm neštastníkům vinu jejich. pročež se styděli.
Přece však nevyznali jí Kristu Pánu a neprosili ho za odpuštění. Zahanbeni zmizeli
s očí jeho. Bylo zřejmo, že zlé svědomí je trápí a jim věčný soud představuje.
Adam a Eva skryli se po spáchaném hříchu před tváří Hospodina Boha uprostřed
rajského stromoví a nevyznali se z viny své. Podobně si zde počínali fariseové.
»Odcházeli jeden po druhém, počavše od starších; nebot tito byli
nejhorší a cítili největší výčitky svědomí. Neodešli všichni najednou, aby se nikomu
nezdálo, že usvědčeni a zahanbeni dali se na útěk, nýbrž jeden za druhým odcházel.
Neboť každý sám cítil břemeno svých hříchův a bál se, aby od lidu snad nebyl
ukamenován. Vyplnilo se na nich, co Duch svatý ve Příslovich (28, ]) pravi:
»Bezbožný utíká, an ho nikdo nehoní: ale spravedlivý jest jako
lev smělý a beze strachux

' Ejhle, milý, čtenáři, jak mocný jest hlas svědomí! Bezbožný nemá pokoje
ani stání, i když nikdo o jeho zločinech nic neví. Bezbožní l'ariseové utíkali, ale
Ježíš spravedlivý _a nevinný stál tu jako lev a vítěz nad svými nepřátely; stál tu
sám, t. j. bez žalobníkův. »I zůstal Ježíš sám a žena stojíc uprostřed“
učeníkův a lidu, kteří naslouchali slovům Páně.

A teď, milý čtenáři, pozoruj, jak jeho božské Srdce se ukázalo milostivým
býti k této ubohé ženě! Napřed :pozdvihl se Ježíšc než k ní promluvil.
Dvakráte se na tom místě, kde psal, pozdvihl: jednou, aby pohleděl na farisey
aje dle spravedlnosti zahanbil; podruhé, aby pohleděl na ženu a jí milosrdně
odpustil. Neboť »Oči Hospodinovy (milostivě obráceny) jsou ku .spra—
vedlivým (čiskroušenýmhříšníkům)... a obličej Hospodinův proti těm,
kteří zle činí, aby památku jejich ze země vyhladil.: (Žalm33,16—17.)
! s jedněmi i s druhými jedná spravedlivě a svaté. Pohleděv na farisey, schýlil se
dolů, aby již nikdy na ně nepohlížel. Nebyli toho hodni. pročež se ho vzdálili.
Ale na ženu patřil milosrdně a blahosklonně, že byla skroušena i pokorna.

Žena cític, že Pán se jí ujímá, neutekla, nýbrž stanula. Stojíc očekávala
neomylný rozsudek Páně, nebot“ vinníci stojice poslouchají ortel. Žena stala
»uprostřed,c poněvadž želíc svého zločinu byla již polovičně na dobré cestě.
Proto Pán ji potěšiv,'pravil: »Ženo, kde jsou, kteří na tebe žalovali?
Žádnýli tě neodsoudil?a Jak byla potěšena, když tak laskavá slova slyšela!
Bylo jí, jakoby řekl: .Beze svědků nemůže správný rozsudek býti vynesen; svědkové
a žalobníci odstoupili: tedy i já jakožto soudce odstoupím a nechci býti přísnějším
než oni.: Pán dobře věděl, kde žalobníci byli. Chtěl však ženě na rozum dávati,
kterak jeho laskavému Srdci za to děkovati má, že utekli. Měla věděti, že v jeho
božském Srdci nalezne spásu a pomoc.

Ona pak na jeho otazku odpověděla: »Pane, žádnýc mne neodsoudil.
Neboť kdo může tu odsouditi, které ty neodsuzuješ? A Ježíš na to: »Ani já tě
neodsoudím. Jdi a již více nehřešlc Neodsoudímtě, že skroušeně'svého
hříchu lituješ; nepřišelť jsem odsoudit skroušených hříšníků, nýbrž spasit. »Jdix
v pokoji; jsi sproštěna od zasloužené časné a věčné smrti, poněvadž ti odpouštim
všecky hříchy. '

Milý čtenáři, neníli milosrdenství božského Srdce veliké? Ano, tak veliké,
že sv. Augustín se táže: »Což, Pane, ty tedy schvaluješ hříchy? Nikoliv! Jen
poslyšte. co hned doložil, řka: Jdi a již více nehřeš. Tudíž také Pán odsoudil:
ale ne člověka, nýbrž hřích. Kdyby hříchy schvaloval, řekl by: Aniž já tě odsoudím,
jdi a žij, jak žiješ; buď ubezpečena, že tě sprostím všeho trestu, také pekelného,
ať hřešíš jak hřešíš. Ale takto neřekl, nýbrž: Jdi a již více nehřeš.: A tímto



způsobem Kristus vysvobodil cizoložnici od smrti těla. od duchovní smrti hříchu
a od věčné smrti v pekle; navrátil jí před lidmi čest a propustil ji šťastnou domů.

Milý čtenáři, nesvědčíli tato událost velmi stkvěle () milosrdenství a ne—
smírné lásce božského Srdce Páně k pokorným hříšníkům? Nesvědčíli, že toto
božské Srdce jest pramen všeliké dobroty a milostí? Zajisté. Vězíšli snad ve
hříších, necht dodá tobě naděje a srdce, abys i ty k němu se utíkal a důvěrně
za odpuštění prosil. Žena cízoložná obdržela odpuštění, aniž by za ně prosila.
'I'ím více tobě budou hříchy odpuštěny, budešli ve správě Boží skroušeně za
odpuštění prošití.

l'ozoruješli, že božské Srdce Páně jest nad míru milosrdné a rádo od
pouští hříchy: nema tě taková jeho láska a shovívavost“ k novým hřichům pobádati,
nýbrž spíše k větší opatrnosti, abys tak dobré Srdce již nezarmucoval. Zajisté

' i ona žena po obdrženém odpuštění se chránila, by Pána již vicekrále neurážela.
Děkovala mu za jeho velkou dobrotu & sloužila mu od té doby vérnéji než dříve.
Neboť dostalo se jí takových milostí, jakých ani neočekávala. Myslila si. že
jest k smrti vedena: avšak nalezla přirozený, nadpřirozený a věčný život; bylať
jako na pranýř postavena: ale došla pravé a nejvyšší cti; myslila si, že zahyne:
avšak nalezla Časnnu í věčnou spásu. FrantzkíekXav.Zimmerhackel,T.J.

Těla vzkříšení.
' „Vstalt' jest, není ho toto.“ (Mar. 16.)

" eliký rozdíl jeví se nám, po- Slavností vánoční již zapocíná jaro
rovnámeli rok občanský s rokem roku církevního, a sice jaro veleutéšení.
církevním. Bok občanský podává Neboť nám touto dobou jarní, dobou

nám napřed lahody a rozkoše jarem, vánoční vypučel z růže Panny Marie
letem & podzimem, ale ztrpčuje nám kvítek, jehožto lahodou veškeren svět
veškery tyto požitky tělesné krutou zimou, se obveselila potěšil, a na kterýžto květ
která vše, co matka země vydala, ničí a po úplné čtyři tisíce let lidé čekali.
hubí.Azimazajistévemnohýchkrajinách, ()břežáním Páně hojná rosa předrahé
zvláště pak na horách, a takovou kra- krve Kristovy kane na zemi, aby ji
jinou jest i krajina ona, ze které řádky ' úrodnou učinila. Zvěstováním Panny
tyto přicházejí, tak jest krutá, že velmi Marie již vysoko stojí slunko na blankytu

'vhodně říkají naši horáci, že v krajině : nebeském. Doba pak svalopostní jest
naší jest obyčejně tři čtvrti roku zima, po, slovech svatého apoštola a církve
a čtvrt roku chladno. A kdož bys nechtěl svaté dobou příjemnou, neboť již blízko
pořekadlu tomuto véřití. zavítej jenom jest této. Dobu vánoční, dobu jarní roku
alespoň na rok z rovin na hory a cívkevního přirovnati lze třetímu dní,
přesvědčíš se a pocítíš, „že pravdou jest ve kterémž učiněny byliny, křoviny a
pořekadlo shora uvedené. stromy. Také Pán náš Ježíš Kristus byl

Jinak ale má se to s církevním při narození svém podoben nepatrnému
rokem, neboť tu zima předchází a jest květu polnímu, který posléze v mohutný
nad to počasím roku církevního nej- strom vyspěl. —
kratším, nebot“ trvá pouze čtyři neděle A jakož čtvrtým dnem při stvoření

adventní. Tak i při stvoření světa noc , vzešlo slunce na obloze nebeské, tak
předcházela dni. A i v této krátké době ' také dobou letní, Hodem velikonočním
zimní, v době adventní jasně září slunéčko vzešlo slunce spravedlnosti Kristus Ježíš,
osmého prosínceslavnostíneposkvrněněho když bylo dříve v temnotu hrobovou
Početí Panny Marie. uloženo. A nyní již panuje a panovati
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bude slunce toto nade dnem po celou
dobu letní až do doby podzimní, kterážto
nastává slavností Seslání Ducha svatého.

Neboť slavností touto a následující na
ní dobou až do poslední neděle po sv.
Duchu shromažďuje a sbírá církev sv.
ono přeušlechtilé ovoce, kteréž nám ze
stromu kříže Kristova, zavlaženého pře—
drahou krví Kristovou a stojícího vedle
proudu hojných vod milosti Ducha sv.,
pro nebe vyrůstá. '

Stojíme tímto měsícem v době nej
utěšenější roku církevního, v době letní
a slavíme tolikéž památku vzkříšení
Páně, při čemž i na své vlastní vzkříšení
pamatovati máme' s radostí se veselíce,
že jakož tělo Páně nezůstalo v hrobě,
tak že i naše tělo tam v temnotě hrobové
nezůstane navždy.

A jakož o Pánu Ježíši praví anděl:
Není ho tuto, — tak i o nás bude platiti
výrok onen: Není ho tuto ve hrobově
temnotě.

Slušno tedy a spravedlivo, abychom
o tomto utěšeněm článku naší sv. víry
dnes o slavnosti vzkříšení Páně pojednali.
A sice vezmeme si s pomocí a přispěním
Ducha sv. důkazy z přírody a z rozumu
lidského, protože vzdělanci naši nynější
a vědatoři jenom tomu věří, co" mohou
okem a rozumem postihnouti.

Kdybych pouze čtenářům »Školy
B. S. P.: psal o jedenáctém článku víry,
snadnou 'měl bych praci. Poukázal bych
na Pána Ježíše, který slavně vyšed
z hrobu i nám dal důkaz, že i my
z hrobu vyjdeme. A nesnadný byl východ
z hrobu Páně. Kámen ohromný přivalen
na hrob, kámen tento zapečetěn a
obk10pen stráží vojenskou. Ale vše jest
marně. Pán vstal a není ho více v hrobě.

Náš hrob nebude jistě ani kamenem
přikryt, ani zapečetěn, ani stráží vojenskou
obklopen, bude pouze hlínou zaklopen,
a proto snadnější bude východ z hrobu
našeho, nežli byl z hrobu Páně.

Jr

!

Kdybych jenom čtenářům »Školy
B. S. P.< psal o vzkříšení těla, odvolal
bych se na nepočetná místa Písma sv.
a pevnou víru mnohých mužů, životem
i ctností věhlasných, kteří v Písmě sv.
0 pravdě této neklamné podávají svědectví,
a snadnou by bylo věcí lidi dobré vůle
a pevné víry o tomto přeutěšeném článku
přesvědčiti a víru jejich utvrditi. Ale
snad náhodou nahlédne v řádky tyto
také někdo, kdo na Písma svatá a
svědectví jejich nedbá. a kdo se řídí
tím výrokem: Co okem nevidím a roz
umem nepochopuji, tomu nevěřím. —
Těm tedy a takovým buďte tyto řádky
věnovány. — A sice pro dnešek roz
hlédneme se v přírodě a poznáme, že
ona nám hlásá těla vzkříšení. A také

si povšimnme oněch důvodů, které nám
zdravý rozum o pravdě této podává a
poskytuje.

Vzdělanci naši rádi se honosí svým
vlastenectvím a vše jenom milují a
oblibují si, co na základě tomto zbudováno.
Ač upřímně řečeno u nejednoho vlaste
nectví podobá se zásloně, kterou mnohdy
nekalé a nepleché úmysly musejí se
zastírati, až někdy neočekávaná událost
oponu odhrne a úmysly ony v celé
nahotě hnusné a příšerné objeví. I my
tedy dnes budeme „doklady'a důkazy
své z prírody o těla vzkříšení budovati
na základě národním a budeme je vy
bírati z písní národních našich boho
nadšených pěvců, jež před lety na “počest
a oslavu vzkříšeného Spasitele vnuknutím
Ducha svatého byly uloženy a mluvou
přírody, jako mluvou obraznou k nám
mluví.

Nesnadnost, jakáž se tu naskytuje,
záleží pouze v hojnosti materiálu, jakýž
v těchto písních nábožných jest nakupen
a nahromaděn. Tak mám před sebou ,
píseň velikonoční, uvedenou v kancionále .'

svatojanském pod číslem 229., kteráž “Áji
takto začíná:
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Léto chvíle této veselí vydává.;
spolu všecko stvoření Pána. svého vyznává:
na.jeho slavné vzkříšení všichni ptáčkové zpívají,
radosti, veselí maji.
Toho času slunce tim jasněji svítí,
otvírajíc svou mocí všeliké polní kvítí;
trávu zelenou vydává,
stromoví listím odivá
a koření zahřívá,.

Jaký to přeulěšený obraz, vzatý
z oněch předmětů, kteréž nás každo
denně obdávají a kteréž slovem Božím
nejenom z ničeho byly učiněny, ale
které také slovem Božím bývají řízeny,
spravovány a zachovávány ? Pravíť zajisté
žalmista Páně: Slovem Božím nebesa
učiněna a dechem úst jeho veskera moc
a síla jejich. A svatý apoštol Pavel dí,
že v něm, totiž ve slově Otce nebeského,
hýbáme se, žijeme a jsme. Což tedy
divu, že při vyjití slavném z hrobu,
při vzkříšení tohoto Slova věčného,
kteréž bylo na počátku u Boha, skrze
něž všecky věci učiněny, a bez něhož
nic není učiněno, že také veškeré tvorstvo
na tomto slavném vzkříšení l'áně podíl
béře a z něho se raduje.

Tohoto času slunce jasněji _svítí_
nežli kdy dříve, aby oslavilo ono Slunce
spravedlnosti Krista Ježíše, aby také zemi
zkřehlou &ztuhlou hojněji mohlo zahřívati
a takto otevříti onen hrob smutný,
v nějž neuprositelná zima veškero kvítí
polní ku dlouhému spánku uložila. 'l'ím .
pak upomíná nás, že i dnešního dne
onen hrob byl otevřen, z něhož nejlepší
kvítek, vypučevší před věky z lůna Otcova
a v plnosti časů z lůna Marie Panny
slavně vyšel a kterýž vůní svou líbeznou
vše oživuje, obveseluje a potěšuje. A
nejenom kvítí vyvádí slunce jasným
leskem z hrobu, ale i také travičku
zelenou, která rubášem bílým po dlouhou
dobu byla přioděna a do hrobu uložena.

i květ í ovoce uloženo, a také nezapomíná
ina koření hojivé, jemuž leskem &teplem
svým a vláhou rosnou hojné síly léčivé
k hojení chorob a neduhů lidských pro—
půjčuje.

Vypravuje se o Adamovi a () Evě,
že veliký zármutek a bol pocítili, byvše
vyvedení z ráje & uzřevše prvního dne
slunce na blankytu nebeském se kloniti.
Ulekala je ona rudá zář, která před
západem slunce na nebi se rozlila.
Ulekáni byli nad tím, když viděli, že
slunce chýlí se za hory a že víc a
více se tratí. A nejvyššího vrcholu dosáhl
bol a zármutek našich prarodičů, když
po západu slunce tma neproniknutelná
zahalila okršlek zemský. Jak naříkal
Adam i Eva nad zhasnutím té utěšené
lampy nebeské! Jak se strachovali ne—
vědouce, dlouholi noc potrvá, vyjdeli
zase slunce anebo zůstaneli navždy
zrakům jejich ukryto! Ale, jakož veliký
byl „bol prarodičů našich při západu
slunce, tak veliká právě byla radost
jejich, když ráno opět rudá zář na
nebi se objevila, a slunce v jasné záři
vzešlo. Takhle tomu, kdo okem dobré
vůle patří na východ a západ slunce,
tomu ihned tento každodenní zjev při
pomíná onu pravdu utěšenou, kterou
vyznáváme slovy: Těla vzkříšení. A kdo
pravdy této nepoznává, ten zaslepeným
zrakem mezi divy Božími kráčí, ten
zatknutým uchem nechce naslouchati
onomu hlasu, jakýmž slunce při západu
a východu mocně na nevěrce volá: Jest
těla vzkříšení !

Ale tu snad mnohý vědátor volá.
rozhořčen: Vidím, že ty, pisateli, chodíš
v kutně černé, a že v mozku tvém právě
taková jest tma, jaká bývá po západu
slunce, protože nevíš oné pravdy už i
dětem z nové školy známé, že slunce
jenom zdánlivě zapadá a vychází, že
slunce stojí a země se otáčí. Nu byť
bych také skutečně byl takovým nevě—

;_ Také listí na stromech vyluzuje a vyvádí
i; jasná záře Slunečná z pupenců, ve
Ékterých, co ve hrobě tmavém bylo listí



domcem, netřeba se mi za tu výtku
styděti, nebot" Pán naš .ležíš Kristus byl
moudrost věčná a nestvořená, a přece
pravili o něm, že blazní. Tu malou &
nepatrnou trochu pokoření, jakéž se mně
dostalo tímto výkladem, uložím do po
kladny »B. S. P.,—< & Pán vlídný &

laskavý snad promine mně onu pýchu,

a slovo jeho, že _v soudný den všichni
ti, kteří zesnulí a v hrobech odpočívají,
zaslechnou hlas Syna Božího, a půjdou
ti, kteří dobře činili, na vzkříšení života,
ti pak, kteří zle činili, na vzkříšení soudu.
Jako slunce pevně stojí již více než šest
tisíc let, tak také i tento výrok Páně.
Tvé pak mínění, příteli, jaké maš o
vzkříšení těla a kteréž těmto slovům nad

/[
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k jaké mě nejednou ponoukala domněla
učenost

Ale. příteli, kterýž jsi mne tak pěkně
poučil a přesvědčil, snad nebudeš mně
výkladati ve zle, že i Lveho výkladu
k obhájení a k dotvrzení pravdy své
upotřebím? l'ravíš slunce stojí, a země
se točí. Rad věřím. Tak také Pán Bůh

„,'f\ /
"J ,l J
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záři" slunečnou jasnějším odporuje, tvé
slovo jest slovo lidské, mý pak lidé žijeme
na zemi, a země, jak sám pravíš, se
hýbá; země se točí, země se kolota a
semotam zmítá. tak také i to tvé

myšlení bezvěreckě a bezbožné. Nuže,
neměj za zlé, „půjčka za oplátku.

A tráva zelena, morem zimy umrtvena
a položena do hrobu, neníli také zřejmým



dokladem těla vzkříšení? Vždyť sám
Duch svatý dosvědčuje: Všecko tělo
lidské jest jako tráva. A připomenemeli
sobě život svůj a zvláště konec života
svého, poznaQne, že skutečně tělo naše
jest tráva, která smrtí bývá pokosena,
usušena, do hrobu uložena, aby opětně
v den soudný z hrobu vstala. l ta tráva
tedy, po které šlapeme, které si nevšímame,
jest v jarním svém procitnutí obrazem
a důkazem těla vzkříšení.

Slunce leskem svým istromoví listím
odívá dobou jarní. A tím i strom jest
nám ve svém jarním procitnutí z tuhého
spánku zimního důkazem těla vzkříšení.
A krásným zajisté obrazem životalidského
jest strom, nebot sám Spasitel náš Kristus
Ježíš člověka ku stromu přirovnává. Jakož
strom ze semene vyrůstá, tak také i
člověk po vyroku Ducha Páně ze semene
muže vznik svůj béře. Stromek malý

_mnohěho má třeba ošetřování a zhynul
by bez pečlivé ruky zahradníkovy. Tak
také i dítě novorozené veliké má potřebí
opatrnosti a uhynulo by, kdyby nebylo
pečlivé ruky mateřské. Byť i semeno
ušlechtilé bylo zaseto, vyroste stromek“
planý a divoký a musí býti zřezován a
štěpován, aby chutné nesl ovoce. Tak
také dítko rostlo byjako pláně neužítečné,
kdyby nebylo pečlivého vychováváni.
Utěšený pohled skytá stromek mladý,
jehožto korunka pod hojným ovocem
se kloní. Tak také utěšený pohled jest
na mladíka a mladíci, kteří hojné ovoce
dobrých skutků vydávají. Mnoho škůdců
má stromek v hOUsenkách a hmyzu,
kteří sílu jeho podžírají a o ozdobu i
ovoce ho připravují. Mnozí škůdcové
hrozi také životu a stromu lidskému,
jenžto jsou hříchy a nepravosti, kteří
mnohdy strom života lidského úplně
zničí. Aby „stromek tenoučký vichrem '
nebyl ulomen, má potřebí opory. 'l'ak
také dítko, nemáli větrem pohoršení
uhynouli, má potřebí vůdce a vycho
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vatele. Smutný jest pohled na strom
podzimní, smutný také pohled na starce
a stařena, klonící se ku hrobu. Strom
býváli podťat, nanovo vyhání z kořene
mladistvé ratolesti, a toliko ten strom
života lidského měl by smrtí neuprosnou
tak býti podt'at, aby již nikdy se neza
zelenal a v den poslední, v den soudný
na hlas nyebeskěho zahradníka Krisla

Ježíše nových letorostů nevydal? Máli
pravdu ten, kdo těla vzkříšení zapíra,
pak jest vrba u potoka šťastnější nežli
člověk, nebot“ byvši podťata nanovo se
zelená, neuhynula, a člověk po výroku
a učení nevěrcovu této přednosti nemá,
strom života lidského se už tedy nikdy

_nezazelená. Omoudrosti zpozdilá, nehodna,
by slunce osvěcovalo hlavu onu, v nížto
jsi se vylíhla a zrodila!

A jakož slunce jasný lesk i koření
zahřívá a k životu novému je budí,
tak také i ten kořen života našeho Slunce

spravedlnosti zahřeje a k novému životu1
jej obudí. Koření zajisté užívá věda
lékařská k prodloužení života lidského
a k uléčení mnohých chorob a neduhů.
A to, co může lékař věděním svým &
pomocí bylin léčebných učiniti, vyhojiti
totiž mnohé neduhy, prodloužiti zároveň
život lidský, toho by nemohl učiniti
tvůrce nebes a země, který sílu léčebnou

_a hojiyou bylinám udělil? O moudrá
hlavo, která Pánu Bohu upíráš, čeho
nemůžeš upříti dovednému a zkušenému
lékaři, škoda, že tě 'nohy nosí, a že
ramena jsou tobě"oporou!

Překrásné také, ale ovšem obšírněji
rozepisuje se o pravdě této naší utěšené:
Těla vzkříšení, bohonadšený pěvec písně
velikonoční 241., když pěje:

Zpívejtež, lesní ptáčkové!
již veseleji než prve
mocí svého Stvořitele.

Veselte se i zvířátka,
i všecka sprostá bovádka,
chvaltež Pána Jezu Krista.!

.
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Pukejte se i stromové,
zelenejte se lesové,
louky kvití vydávejte!

Hory také již plesejte,
pahrbkové poskakujte,
zahrady užitek dejte!

Kosa padej na vinice,
úrodu dejte chmelnice,

vydej ovoce štěpnice! &
Prš tichý déšť na osení,
beř mocnost všecko stvoření,
okřívej všecko stvořeni!

Projdi si, milý čtenáři, ještě jednou
pozorně a prober tento výlev srdce básnika
Bohu oddaného a rozradovaného, pokochej
se na utěšených luzích této písně svaté
a poraď mně laskavě v nesnází mé, ne—
vědoucímu, kde z hojnosti nabírati k lep-'
šímu ještě objasnění pravdy utěšené o
těla vzkříšení. Nejlépe, kdybych mohl na
chvíli zaměniti srdce své se srdcem

básníka našeho a mohl zároveň oplývali
oněmi slastnými pocity, jimiž nitro jeho
Oplývalo; pak bylo by mně věcí snadnou
vykládati, ano přelíti výklad do tvého
srdce & nitra.

V předešlé písni obírali jsme se
v přírodě tvory neživými a dokázali jsme
jejich úmrtím zdánlivým zimní dobou a
novým ožitím v době jarní článek otěla
vzkříšení. Obírali jsme se tvory oněmi,
kteréž slovem Božím třetího dne rozsety
byly na zemi a čtvrtého dne na nebi.
Nyní nás pěvec slovy hořejšími uvádí
k oněm tvorům, jimiž pátého dne země
byla obdařena a ozdobena, kdy ptactvo
v povětří & ryby ve vodě slovem" Páně
učiněny. A tu již ne něma jako u před
chozích tvorův, ale živá mluva zaznívá
k uchu našemu každým hlasem, jejž sbor
Opeřenců jarní a letní dobou z hrdélka'
svého k oslavě Tvůrce svého vydává.

Rci mně, příteli, kde byl ten sbor
hudebníků nadzemských v době,kdy krutá
zima panovala v zemi naší ? Pravíš, snadná
odpověď: Bylv krajinách teplejších. Dobře.
Tedy nevyhynul tento sbor, ač u nás ne

9

bylo po něm ani památky. Právě tak, jako
když duše naše při skonání ve způsobu
ptáěete odlétne od těla našeho do krajin
blažených a šťastných. V těle nezůstane
při smrti po duši ani zmíňky, ale proto
přece neuhynula. Právě tak jako ptáček
sedával na větvičce a prOZpěvoval, a
s větvičky odletěl buďto samovolně nebo
byv vyplašen, tak také i duše naše bytuje
v těle našem potud, pokud smrti z těla
našeho nebývá vyplašena.

Jak známo, bývá obyčejně vlaštovka
poslíčkem léta. A milé jest podívání na
tuto věstitelku doby letní, když navrátíc
se z daleké pouti opětně hnízdo své nalézá
a z něho za přístřeší děkuje hospodářia
ráno zpěvem svým ku praci jej budí.
Jako vlašlovka své obydlí hotoví z hlíny,
tak také i tělo naše je z hlíny učiněno.
Hnízdo Vlaštovčí jest jí obydlím jenom
dobou letní. Zimní dobou obydlí toto
Opouští, aby odletěla do krajin, kde není
ani zimy, ani horka, ani pláče. A tak i
naše tělo hliněné jest nádobou, jest
hnízdečkem duši naší, tomuto nebeskému
ptáčeti, po dobu, pokud nebývá odtud
vyplašena a přenesena do krajin nebe
ských, kde setře Pán všelikou slzu s očí
svých věrných.

Ovšem že také ubohá vlaštovka i po
dlouhém hledání nenaleza svého hlíně

něho příbytku, a sice z té příčiny, že
buďto nevlídný a nehostinný hospodář
nebo rozbujnělá mládež hnízdečko uměle
zhotovené rozbořila a rozházela, tak že
po něm nezůstalo ani nejmenší stopy.
Ale z toho si vlaštovka mnoho nedělá.

ale s pílí neunavnou a neúmornou lepí
z hlíny nový příbytek tak dlouho, až
zase může v něm obývali. Tvor tedy
nerozumný takovým uměním jest od
Pána svého obdařen, že příbytek hliněný
rozpadaný, rozbořený a zrušený nanovo
může zhotoviti.

Jistě že mnohý zvás, drazí přátelé,
nejednou už slyšel námitku: Kterak lze
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tělo lidské z hrobu opět vzbuditi, když
se tam rozpadne- v prach a popel?
Nebo snad vás již také tato pochybnost
napadla. Vzpomeňte jenom při tom na
vlaštovku, která svůj hliněný příbytek.
třeba byl úplně se rozpadl, umí zase
zbudovati -a opraviti, a nedotazujte se a
nepochybujte o moci Páně, která zajisté
jest větší než moc a umění vlaštovky.
A kdyby nějaký mudrc k vám přišel
s námitkou, kterak možno z prachu a
popela zase tělo udělati, odkažte ho jenom
na vlaštovku, a pro pamětnou můžete
mu dáti také otázku: Snad přece Ten,
který vlaštovku stvořil, bude alespoň
tolik neli více uměti, co umí bídný a
pomíjejicí tvor jeho? _

A jakož ptactvo nebeské zpěvem
radostným hned ráno hlásá nám těla
vzkříšení, tak takéi nerozumná hovádka.
Neboť ač během roku nesmírné množství

zvířat zahyne a ku potřebě lidské bývá
využitkováno, přece nelze jich úplné vy
hubiti. rl'akto ipomíjení i trvání plemene
zvířecího jest nám dotvrzením pravdy:
'l'ěla vzkříšení. Proto už Duch Páně ústy
Jobovými praví: Optej se, člověče, l'íovad,
a ony odpoví tobě a naučí tebe, čemu
mnohdy tvůj rozum nemůže tebe naučiti
& nač nemůže tobě dáti odpovědi.

A což teprve lesy zelené a louky
bujné .dobou jarní jsou makavým do
kladem a důkazem: Těla vzkříšení. Ity
hory a pahrbky v zeleni své takořka
poskakují radostí, ukazujice. že na nebe—
sích opětné duše s tělem se shledá, od
něhož na krátkou dobu smrtí násilně

byla odloučena, neboť před Pánem tisíc
let jest jako den, který pominul. 1 také
krůpěj rosy, jež padá na vinice, chmelnice
a štěpnice a tam hojné ovoce plodí, nás
upomíná na hojné ovoce, jakéž v den
soudný vydají hřbitovy, až rosou slova
Všemohoucího budou zavlaženy a až
obměkčí půdu, do které schránka tělesná
k budoucímu vzkříšení bývá ukládána.

Ano i úrodný déšť, padající z oblakův
a ovlažující zemi, jest nám dokladem a
důkazem utěšené pravdy o těla vzkříšení.
Neboť párou, dechem moře, oblaka se
tvoří, a sluncem byvše rozehřáty jako
krůpěje dešťové na zemi padají. Tak také
i duše naše, jsouc dechem úst Božích,
dechnutim zase z těla vychází nad oblaka,
a až v den soudný, v den poslední, Slunce
spravedlnosti, Kristus Ježíš, vydá paprsky
své jasné záře slovy: »Vstaňte, mrtví,
pojďte k soudu !c tu blažená duše zalétne
ze stanů blažených opětně k zemi, vy
hledá sobě po způsobu ptáčete své bývalé
hnízdečko, tělo totiž proměněné, s ním
pak se sloučí a spojí, aby ve vlasti
nebeské i duše i tělo vzalo zaslouženou

odplatu za život svatý a_bohabojný.
Bylo by nad to věcí snadnou i po

sledním veršem písně 242., pátým a
šestým veršem písně 248., druhým, třetím
a čtvrtým veršem písně 250., a šestým,
sedmým a osmým “veršem písně 252.
pravdu hořejší lépe ještě osvětliti a ozářiti.
Ale mám za to, že snad ony dva malé
úryvky z písní uvedených postačí úplně
přesvědčiti a překonati čtenáře »Školy
B. S. P.: o lásce &dobrotě tohoto Srdce,
kteráž se i tím jeví, že Pán Ježíš milostí

. svou a vnuknutím božským hýbá srdcem
básníků zbožných a nadšených, aby
obrazy a podobenstvími z přírody vy
světlili a ozářili nám pravdy nadsmyslné
a nadpřirozené. Zajisté sám Pán náš
Ježíš Kristus v dobrotě a lásce Srdce

svého otevíral ústa svá v podobenstvich,
oznamuje a ohlašuje posluchačům skryté
věcí od ustanovení světa.

V podobenství zajisté o zrnu pše—
ničném, vloženém do země a plodicím
hojný užitek, v podobenství o rozsévači
sám také Pán Ježiš pravdu tuto vele
útěšnou nám na mysl uvádí. Kéž by také
těchto několik nepatrných řádků poněkud
alespoň upevnilo a usvědčilo o pravdě
těla vzkříšení srdce, kteréž jest dobré



vůle! A kéž by také ti, kteří na přírodu
tak rádi se odvolávají, skutečně také měli
a uznávali ve přírodě onu nesmírnou
knihu, do nížto sam Pan přečetnými tvory
jakožto literami nevyhladitelnými vepsal
vlastnosti své i pravdy věčné. tak že i

_, 112.

pohané nemohou býti omluvení, že ze ;
stvořených vecí Stvořitele nepoznali a '
neoslavovali. Komu příroda jest knihou ;
otevřenou, ten může s pěvcem naším *
utěšeně pěti:

Léto zimě průvod dává.,
slunečko zemi zahřívá,

libý větříček provívá.,
nebe rbsou květ. zalívá. Alleluja!

Ptáci sladce prozpěvují,
lidem léto oznamují.
z svého Pána se radují,
čest a chválu mu vzdávají. Alleluja!

Země se znova otvírá,
palouk se kvítím odívá,
všecko stvoření okřívá,
svého pokrmu požívá. Alleluja!

Chvála Otci nebeskému,
i jeho Synu milému,
z mrtvých slavně povstalému,
oslava Duchu svatému. Alleluja!

Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (3.)

Na vzkříšení.

stalť jest Ježíš této chvíle,
Allelujal vstalť jest Pán!
díků píseň, hymnus chvály
budiž jemu za to vzdan.

„Allelujal“ hudba hraje
v nekonečném plesaní,
„Alleluja!“ na klášteře
zvonky všechny vyzvání.

U sobotní večer zbožné

ku hrobu šly Marie —
ještě dlouho v kraj se nese
zvonků liba arie. \

Na Hod Boži velikonoční.

Živ buď stkvčlý Zvítězitel
nade smrtí vševládnou,
jemuž v ranách lásky růže
kvetou, nikdy nevadnou.

Povstal zase oslavený,
Zákon Nový zpečetiv,
našeho i z mrtvých vstání
zabezpečil velký div.

I ty povstaň z hrobu smrtí,
již snad hřích ti přivodil,
by tě Pán kdys ke triumfu
věncem slávy přiodil.

V pondělí velikonoční.

„Zůstaň, Pane, zůstaň s nami,
neboť se již zpozdilo,“
v Emausích dvé učeníků
Spasitele prosilo.

Zůstaň, Pane, zůstaň s nami,
neboť se již zpozd'uje —
i ten zvonek v oken kružbě

hlasnou prosbou horuje.

Třebas bludu temné sítě
střela kol nás mrákota,
Pán je s nami — tam,. kde před ním
věčné slovo bleskotá..

V úterý velikonoční.

Jarní květy z ruěky sype
mladá. vesna v klínu hor,
ze vzkříšení Spasitele
raduje se každý tvor.

Probouzí se země ze sna,
odívá se v nový stroj,
sedmikrasky puči znova,
všude tryská. blaha zdroj.

I tvé tělo probudí se
kdysi k nebes životu,
teďli uznáš, milý synu,
křehkost jeho, nicotu.



Na neděli provodni.

„Pokoj vám!“ Tak učeníky
Mistr božský pozdravil,
kdy svou mocí z mrtvých vstanuv
prázdnou hrobku zůstavil.

„Pokoj vám!“ To pozdravení
mívá, dosud v zálibě,
tehdy zvlášť, kdy zbožně klekaš
k zpovědnici, k modlitbě.

„Pokoj lidem dobré vůle!“
andělský zněl druhdy zpěv...
nuže, smiř se s nepřítelem,
udus zlosť a zahas hněv!

Na neděli 2. po velikonoci.

Ját' jsem ovcí pastýř dobrý,
jenž i život za ně dal,
ztratíli' se, tuť mou snahou,
ztracené bych vyhledal.

Ježíši, či větší lasku
může k ovcím pastýř míť?
Jakým vděkem, jakým darem
mám se Tobě odsloužiť?

Ovečky jen tichost, mírnost
k spolubližním vždycky jev —
za Ježíše odpovídá.
stříbrohlasný zvonků zpěv.

Na neděli 3. po velikonoci.

Čtyřicet dní uěeníkům
zjevoval se Mistr náš,
všeliké je uče pravdě,
jak to z písma knihy znáš.
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Doposud tě, synu, učí
pravdam věčné moudrosti
ústy církve neklamnými, '
ústy tvojí vrchnosti.

Zda je v srdci zachováváš
s Matkou Páně Marií? —
otázku tu mnohohlasně
hravé zvonky rozvíjí.

Na den sv. Marka.

Odvrat' od nás škodnou bouři,
zachraň polní úrodu —
zvonku prosba splývá s písní
prosebnóho průvodu.

Ustaň, Bože, v hněvu svojím,
zasloužený zmírní trest,
spějemeť již v kajicnosti
pobožnější život vést.

Ušetř, Bože, svojich sluhů,
již Ti věrni zůstanou;
Kristův kříž nám v protivenstvích
příští bude ochranou.

Na neděli 4._po velikonoci.

S důvěrou všech oči v Tebe,
Hospodine, doufají,
neb Tvé ruce v příhodný čas
pokrm štědře skýtají.

V Tobě, Bože, Otče světel,
původ svůj má každý dar,
v ochraně Tvé ptáček v poli,
květinek i vzrůst a zdar.

Slyš, jak zvonek rozhoupal se
chvalozpěvy svoje vést:
Zpívejte mu píseň novou,
že tak divně dobrý jest.

Jak se hájí rázný katolík.
Podává. Bok. Bendl. (Č. d.)

Námitka, 30.
„Proč pak se naději nyni zázraky ?“

ážeš se ovšem zcela rozhodné,
jako bys již také dokázati mohl,

| myslíš, když nyní není zázraků, že jich
nebylo ani dříve, a že tedy zázraky
v písmé sv. uvedene lživé jsou. Myslíš
tak opravdu? Nuže poslyš nejprve, co

" že se vůbec žádné zázraky ne- ve smyslu katolickém zázrakem zoveme.
dějí, a že bys jen rád věděl, proč? Ale Zázrak jest událost, kterou smysly svými
co máš za lubem, to nepovídaš, že totiž postřehujeme, která však očividně síly

Škola B. s. P. 1891. 8 .



přírodní přesahuje; zázraky činiti může
jen Bůh; zázrak dokazuje působení Boží
moci na věci tohoto světa způsobem
mimoobyčejným. To jest nauka katolická.
A nyní ti odpovídám na otázku tvou:
]. Zázraky se až posud dějí. 2. Ovšem
přirozeno a pochopitelno jest, že jich
není nyní tolik, jako v prvních dobách
křesťanství.

1. Až posud dějí se zázraky; či snad
nevíš ničeho o zázračných událostech na
poutních místech, zejména o náhlém
uzdravení se osob těžkými a nebezpečnými
nemocemi stížených? Jediné poutní místo
Lúrdy vykazuje množství zázraků po
věřených, a proto také úplně věrohodných.
Abys však spíše mi za pravdu dal, povím
ti o něčem, co všeobecnou platnost? má.

Za vlády papeže Benedikta XIV. byl
v Římě také jistý Angličan, podle vy
znání svého protestant. Jednoho dne měl
příležitost rozmlouvati s jistým kardi
nálem o víře katolické, a tu, jak to u
protestantů již obyčejem jest, zavrhoval
vše jako nepravdivé; zejména mu nebyly
vhod zázraky, které. se na přímluvu
svatých dějí a dály, a proto nazval je
podvodem. Nedlouho potom obdržel onen
kardinál listiny, týkající se svatořečení
jistého sluhy Božího,-:aby je prozkoumal.
Při nejbližší návštěvě odevzdal kardinál
listiny tyto onomu Angličanovi a požádal
jej, aby je důkladně prohlédl a jemu pak
oznámil, jaké asi víry zasluhují události
v nich popsané. Za několik dní přinesl
Angličan spisy zpět a pravil: »Nemohu
ani toho nejmenšího namítati. Věru, jestli
všecky Zázraky svatých, které v_ašecírkev
katolická ctí, tak jsou'věrohodné a spo
lehlivé jako tyto zde obsažené, pak bych
musil uznati, že Bůh sám na vaší straně
jest, neboť jen Bůh může takovéto divy
činiti.:

»Opravdu?< tázal se kardinál, »ale
vidíte, my v Římě nebéřeme věc tu na
lehkou váhu. Dávno jsme již tyto listiny

a zázraky za nedostatečné uznali,a
proto jsme návrh na svatořečení zavrhli.:

Tímto výrokem kardinálovým byl
Angličan, jinak zarputilý nepřítel kato
lictví, tak překvapen, že se dal ve víře
katol. řádně vyučiti a ještě před odchodem
z Říma složil vyznání víry katolické.

Ejhle, tak přísně jedná církev naše,
zkoumajíc zázračné události. Proto také
můžeme býti úplně jisti, že ony zázraky,
které církev za pravé uzná, také vskutku
pravdivé jsou.. Nemá se ovšem každý
poněkud podivuhodný výjev, jejž hned
pochopiti nedovedeme, za zázrak vy—
hlašovati; tu nedostačí úsudek jedno
tlivce, tu rozhoduje pouze církev. Že však
se posud zázraky dějí, vidno ztoho, že
církev posud mnohé sluhy & služebnice
Boží za svaté vyhlašuje: k tomu však
jest potřebí nejméně pěti zázraků. které
po nejpřísnější zkoušce za pravé uznány
býti musí. Zázraky se dějí, my však si
jich nevšímáme, a proto myslíme, že
jich není.

2. Pravda jest, že nyní méně
zázraků se děje nežli v prvních
dobách křesťanských, a není také
jinak možno, nebot“ musíme povážiti, že
1. vlastní účel všech zázraků, totiž první
obrácení světa a založení náboženství

křesťanského, jest již dosažen, a 2. že
dosažení cíle tohoto, které bez velikých
zázrakův ani možné nebylo, právě do
kazuje pravost zázrakův oněch, a sice
na věčné časy. Neboť jen božský původ
učení Krislova, který zázraky potvrzen
jest, dokázal toho, že jednak pohané ve
smyslnostech se brodící, jednak zatvrzelí
židé naznali a uvěřili: '

a) v božství Ježíše Krista, toho
chudičkého, ukřižovaného učitele a za
kladatele;

6) ve pravdivost jeho učení,
které přece pravý opak bylo učení a
náhledů posud panujících a silně za
kořeněných;
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c) v božské poslání apoštolův a
jejich nástupců (církve učící).

I kdyby se nebyl žádný jiný zázrak
stal při tom, již samo obrácení se světa
pohanského ku křesťanství pokládati sluší
za zázrak největší.

3. My máme důkaz božskosti našeho
sv. náboženství již před očima, my již
víme, že se vše vyplnilo, co Kristus Pán
chtěl a předpovídal; to vše nám ručí
také za pravdivost slov jeho. První kře
sťané však jistoty této dějepisné posud
neměli a přece měli věřiti, proto bylo
třeba zazraky víře jejich a ochotě na
pomáhati. My jsme ovšem zázraky ony
Krista Pána a jeho poslanců neviděli,
avšak my víme a vidíme, kterak slova
Kristova buď již se naplnila, buď se stále
naplňují, na př. 0 zkáze města Jerusaléma,
o rozptýlení a ustavičném trvání národa
židovského, o pronásledování a vítězství

církve, o vrchnopastýřské pravomoci
Petrově a jeho nástupců — toto vše dává
nám zase na ruku, abychom za pravé
uznali zázraky, jež jsme neviděli, neboť
jedno podmiňuje a potvrzuje druhé. —
Prvním křesťanům byly zázraky důkazem
božského původu náboženství Kristova,
nám zase slouží za důkaz naplněné pro
roctví Krista Pána.

Již jsoucnost' a trvání církve katol.
a stolce papežského po tolika pronásle
dováních a při tolika nepřátelích a ne—
ustálé'trvání národa židovského jakoby
na dotvrzení pravdy Kristovy — to vše
jest očividným, ustavičným zázrakem,
v němž moc Boží zřejmě působí. Neříkej
tedy, proč se nedějí za časů našich zá
zraky; i dějí se, avšak ty si jich ne—
všímáš, nebo pravdivost jejich uznati ne—
míníš; pak ovšem není vina u Boha,
nýbrž u tebe. (Příště dále.)

Svatý škapulíř.

y křesťané uctíváme po Bohu
,y nejvíce Pannu Marii, neboť jest

Matka Syna Božího, Královna
andělův a mocná Orodovnice naše u

Boha. Ke cti Panny Marie konáme
rozličné pobožnosti, jako: andělské po
zdravení, růženec, litanii loretánskou,
májovou pobožnosti, devítníky a j. a také
zařizujeme bratrstva jako: Mariánská
družina, růženecké bratrstvo, bratrstvo
sv. škapulíře, bratrstvo naší Paní nejsv.
Srdce atd.; pobožnosti Marianske i bratr
stva mají stejný.. účel: ctíti a oslavovali
Rodičku Boží a skrze její přímluvu
zajistiti spásu duše. Jedno z nejstarších
bratrstev Marianských je bratrstvo sv.
škapulíře čili blahoslavené Panny Marie
s hory Karmelu; zavedl je bl. Šimon
Stock, general řádu karmelitského, byv
k tomu povzbuzen zvláštním zjevením
Panny Marie.

Karmel je pohoří v zemi sv. při
moři středozemním, zdélí asi 8 mil; na
jednom jeho výběžku u moře je vystavěn
klášter karmelítský. Toto pohoříje útvaru
vápencového a má na západní straně
mnoho, přes 1000 jeskyň. Jeskyně bývaly
útulkem lidí pronásledovaných a také
obydlím mužů nábožných, kteří zatoužili
v tichosti a samotě sloužiti Bohu. Krajina
karmelská je úrodná a pěkna tak, že
ji nazývají zahrada, pozemský ráj. Rostouť
zde palmy, nepěknější stromy na světě,
po svazích daří se réva a melouny, na
vrcholcích strmí duby a jedle, všude
plno květin a líbezné vůně. Prorok
[saiáš chtěje vypsati slávu a blaženost
církve Kristovy, praví takto: Sláva Libanu
bude jí dána, okrasa Karmelu a Sáronu;

.oniť uzří slávu Hospodinovu a krásu
Boha našeho.< (Is. 35, 2.) Rozkošný
Karmel jest však zahradou i ve smyslu

8*
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duchovním, neboť zde zůstávali od staro
dávna mužové spravedliví a rozsévali
odtud símě bohabojnosti. Zde zůstával
prorok Eliáš, zde obětoval Hospodinu, a
oheň s nebe spadl a ztrávil oběť id_říví
i kamení i prsť i vodu, kteráž byla
v strouze okolo oltáře. (lll. Král. 17—19.)
Na této hoře EllseUS a jiní nábožní muži
rozjímali o zákonu Božím a v určité
doby denní společně oslavovali Hospodina
v žalmích a písních. Dokud neměli židé
chrámu jerusalémského, obětovali Bohu
na Karmelu.

V Novém Zákoně

daleko slavnějším 'nežli
a to proto, že zde nejprve
začali uctívati Pannu
Marii. Breviář římský
dne 16. července vypra
vuje takto: Když 0 let
nicích apoštolé naplnění
Duchem sv. mluvili roz

ličnými jazyky a ve
jménu Ježíše Krista či
nili“ mnohé podivné zá
zraky, tenkráte velmi
mnozí nábožní mužové,
jakož jest nábožná po
věst, kteří byli živi podle

příkladu Eliáše a Elisea a _skrze kázaní
sv. Jana Křtitele na příchod Messiášův
byli připraveni, vidouce ty věci a
o pravdivosti jejich se přesvědčivše,
ihned uvěřili a začali uctívati obzvláštní

láskou Pannu Marii, s kteroužto jim do
přáno rozmlouvati a jí osobně znáti. ]

.ctili Pannu Marii tak, že první ze všech
ji ke cti vystavěli kapličku na tom místě,
kde druhdy viděl Eliáš obláček z moře
vystupující, předobraz to Matky Páně.
(m. Král. 18, 44.) v kapličce se scházeli
častěji za den a oslavovali nábožnými
obřady, modlitbami a chválami blahosl.

stal se Karmel

byl ve Starém,

lllli tlumil
!

Pannu, jakožto obzvláštní Ochrankyni
svého sboru; lidé jim říkali: bratří
blahoslavené Panny Marie s hory Karmelu.

Blahosl. Šimon Stock.

Papežové potvrdili tento název & udělili
zvláštních odpustků těm, kdož takto
jmenovali onen sbor anebo jeho jednotlivé
bratry. Tak čteme v řím. breviáři. Jest
tudíž starobylá pověst, kterou církev
schválila, že nábožní mužové, kteří znali
osobně Pannu Marii a s ní rozmlouvali,
ze zvláštní úcty k ní vystavěli na Karmelu
kapličku & tu ji vzývali. ] později bylo
dosti ctitelů nábožných na Karmelu;
patriarcha antiošský Aymerikus spojil
bratry po různu o samotě žijící v řád
karmelitský v r. 1120—1141.; prvním
představeným řádu byl sv. Berthold. Za
válek křižáckých museli mniši karmelští.

utéci před Saracény;
tak dostali se na ostrov

Cypr, do Sicilie, Anglie,
do Uher ajinam. Toho
času žil v zemi anglické
Š. Stock, skrze něhož
obdržel řád karmelitský
sv. škapulíř. — Simon
Stock je ze vznešené ro
diny anglické, rodiště
jeho je zámek ďHesford
ve hrabství Kent, kde
byl jeho otec správcem.
Šimon miloval samotu;

když mu bylo 12 let, odešel do pustého
lesa a tam byl přísně živ. Kořínky a
plané ovoce bylo mu pokrmem a nápojem
čistá voda; starý, dutý dub byl mu ložem,
kostelem i obydlím; kříž, obraz Panny
Marie a žaltář byly jeho bohatstvím. Do
20 let žil Šimon přísně po spůsobu
starodávných poustevníků. Tehdy přišlo
několik karmelitů do Anglie a trvale se
tam usadili. Simon od dětství svého

uctíval vroucně Pannu Marii; láska něžná
k Matce Boží u mnichů karmelitských
pohnula Šimona, by žádal za přijetí do
řádu. Před koncem r. 1212. byl přijat.
Studéval na universitě v Oxfordu. Když
se později stal generálním vikářem řádu,
odebral se do Palestiny, aby prohlédl
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kláštery karmelitské; šest roků prodlel
na hoře Karmelu. Navrátil se do Anglie
a byl vyvolen za generála řádu. Karmelité
byli tenkráte pronásledováni pomluvami
a předsudky. Šimon vsklíčenosti asoužení
vzal útočiště k Panně Marii. ] modlíval se

často a dlouho. Po letech byla modlitbajeho
_vyslyšena a důvěra odměněna. Tajemník
a zpovědník Simonův, Petr Swanington,
píše o tom takto: »Blahoslavený Šimon
prodléval noci na modlitbách, ačkoliv
byl již stářím sláb a tuhými, kajicnými
skutky vysílen; tu žaloval Bohu na útrapy,
jimiž jeho bratří sklíčeni jsou. Ivyslyšel
Bůh jeho modlitbu, a on nám ve
shromáždění o tom oznámil takto: Nej
milejší bratří! Budiž pochválen Pán, který
neopouští doufajících v něho. Zvelebena
budiž blahoslavená Panna a Matka Ježíše
Krista, kterážto jsouc pamětlíva minulých
zlých časův a soužení našeho, posýlá
vám skrze mne zaslíbení, jež jistě rádi
uslyšíte. Prosím jen Ducha sv. za milost,
abych vám mohl zaslíbení dobře pověděti.
Když jsem se modlil a úpěnlivě žádal
Pannu Marii, aby nám u našich nepřátel
dala znamení a důkaz své lásky a
milosti, volaje k ní: Květe karmelský,
Slávo nebeská, Matko milostná, dej
karmelitům znamení a důkaz své ochrany,
0- hvězdo mořskálx tu zjevila se mně
Královna nebeská v průvodu andělův a
podávajíc mi škapulíř řekla: »Milý synu,
vezmi škapulíř tvého řádu jakožto odznak
mého bratrstva, výsadu pro tebe a všechny
karmelity; kdo umře (nábožně) oděn
tímto šatem, bude ochráněn od věčného
ohně; ejhle, toťje znamení spásy, ochrana
v nebezpečenstvích, záruka pokoje a
věčně úmluvy.: Potom zmizela řkouc
ještě, abych se obrátil k papeži lnuocencovi,
že se o nás postará. Bratří moji, za
chovávejte tudíž zaslíbení její v srdcích
svých a hleďte, abyste povolání své za
jistili dobrými skutky a nikdy neustávali.
Pilně se modlete děkujíce za tak velikou

milost a ustavičně proste, aby dané
zaslíbení oslaveno bylo ke cti a chvále
nejsvětější Trojice, Boha Otce, Ježíše
Krista, Ducha sv. a blahoslavené Panny
Marie. <Zjevení se stalo v městě Cambrigde.
O radostném a vzácném zaslíbení po
dána zpráva iostatním bratrům. aby
v zármutku byli potěšeni, děkovali Bohu
a vytrvali. Šimon Stock po tomto zjevení
Panny Marie založil bratrstvo sv. škapulíře
a připojil je k řádu karmelitskému.
Údově bratrstva nosili škapulíř Svěcený,
aby měli účastenství v milostech a zá
sluhách řádu karmelitského; bratrstvo
škapulířské rozšířilo se valně a proslavilo
řád. Jak mocný jest škapulíř, a jak
pravdivo jest zaslíbení Panny Marie,
brzy se přesvědčil Šimon a s ním pře
mnozí lidé._Jmenovaný Petr Swaníngton
vypravuje: »Simon Stock odebral se do
Winshesteru, aby přijal psaní na papeže
Innocence lV. od tamějšího biskupa; do—
provázel jsem ho. Tu přijel k nám
tryskem Petr Lynthon, děkan kostela sv.
Heleny, a prosil snažně Otce, aby s ním
ihned pospíšil zaopatřit bratra, jenž
umíral" v zoufalství. Tento bratr páně
děkanův se jmenoval Walter; byl člověk
domýšlivý, opovážlívý a svárlivý, sv.
svátostí sobě nevážil; byl v souboji
smrtelně raněn. Nechtěl o Bohu a sv.

svátostech ani slyšet; na všecky domluvy
a přímluvy jen říkal: »Jsem zavržen;
ty ďáble musíš mne pomstití.< Když
jsme k němu přišli, zuřil. skřípal zuby
a koulel divoce očima podlitýma krví,
podobal se spíše vzteklému zvířeti nežli
rozumnému tvoru. Šimon vida, že jest
blízek smrti a beze smyslů, požehnal jej
sv. křížem, oděl škapulířem .a modlil se
za nešťastného, aby mu Bůh popřál času
k lítosti. Umírající se po chvíli vzpamatoval,
mluvil rozumně, nabyl vědomí, požehnal
se sv. křížem a řekl plačky: »Ojá bídník . ..
chvěju se před pekelným ohněm.- Hříchů
mám víc nežli je písku v moři. Bože,
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kteréhož milosrdenství jest větší nežli
spravedlivosť, smiluj se nade mnou...
Otče milý, pomozte mně, abych se mohl
náležitě'vyzpovídatilc Při těchto slovech
odešel jsem do jiného pokoje, a tu mi děkan
vypravoval, že vida bratrovu zatvrzelosť,
odešel a v soukromí se za něho vroucně

modlil. Při modlitbě slyšel hlas, jenž mu
řekl : >Petře, vstaň, vyhledej mého věrného
sluhu Šimona, jest právě v krajinské
třídě, a přiveď ho sem!: Tato slova
opakoval hlas třikráte, Ohlížel jsem se,
kdo by to mluvil, ale nespatřil jsem
nikoho; nemyslím tudíž jináěe, nežli že
to byl hlas snebe; uposlechl jsem, vsedl
na koně a tryskem uháněl do krajinské
třídyjsa přesvědčen,že naleznu ctihodného
Otce & chvála Bohu, jsem ho nalezl.
Walter se vyzpovídal skroušeně, vyna
snažil se napraviti daná pohoršení, učinil
poslední vůli a odpustil svému nepříteli;
přijal sv. svátosti, v 8 hodin pak skonal.
Po smrti pak se zjevil bratrovi a oznámil
mu, že jest mu nyní dobře, neboť skrze
mocnou přímluvu nebeské Královny a
škapulíř onoho nábožného muže Unikl
nástrahám ďábelským. Pověst? o tomto
zázračném obrácení se rozhlásila po městě;
Petr Lynthon oznámil všecko věrně svému
biskupovi a vyložil podrobnosti písemně.
Biskup předložil věcsvé radě ; ustanoveno,
aby byl otázán Šimon sám omoci škapulíře.
Šimon vypravoval událost a potvrdil ji
vlastnoručním podpisem & pečetí. Petr
Lynthon potom vystavěl klášter karmelit
ský. Zvěsť o zázračné události-došla i do

cizích zemí, mnohá města vyzvala karme
lity, aby se u nich usídlili; lidé urození se při
hlašovali do bratrstva sv. škapulíře, nosili
škapulíř, aby byli účastní na zemi i na
nebi milostí přislíbených.

Matka Boží vymohla údům bratrstva
škapulířského ještě větší milost. Breviář
římský dne 16. července dí: Blahoslavená
Panna vyznamenala tento svůj řád mno—
hými výsadami netoliko na tomto, nýbrž
i na onom světě (všude zajisté mocí svou
a milosrdenstvím mnoho zmůže): nebot
bratry sv. škapulíře, kteří by malou ujmu
v jídle zachovávali a pilně konali přede
psané krátké modlitby a čistoty podle
stavu svého náležité pečlivě ostříhali,
těší jako matka v očistci a skrze svou
mocnou přímluvu co nejdříve jim pomáhá
do nebe. Tato milost? nebyla dána řádu
karmelitskému a bratrstvu sv. škapulíře
zároveň se škapulířem, ale teprve po
70 letech. A kterak? Panna Maria se

zjevila papeži .lanu XXII., doporučila mu
řád karmelitský, a jak papež praví ve
zvláštní bulle vydané dne 3. března
1322, řekla: »Jestliže některý řeholník
nebo bratr (škapulíře) bude po smrti
odsouzen do očistce, tu já“ jako něžná
matka sestóupím k ním do očistce a
v sobotu po jejich smrti vysvobodím je

všecky a uvedu na horu svatou, do
blaženosti věčné.: (Manuel du Scap. par.
M. de Sambucy pag. 20.) Mnozí pozdější
papežové vyšetřovali a zkoumali obě
zaslíbení Panny Marie a shledali, že
jsou pravdiva a potvrdili je znova.

(Příště dále.)

0 nejsv. oběti mše svaté.
Podává Placida: B., ř. av. B. (C. d.)

111. Evangelium. Přijímajíc slovo | kteréžto mocné vzrušení dochází výrazu
Boží, ano v nejbližším okamžiku z úst
samého Ježíše Krista pojati „vsebe majíc
svatou zvěst spásy, rozplývá se duše
radostí a plesem, touhou i“díkůčiněním,

ve zpěvu »Graduale- nazvaném a
vloženém mezi čtení epistoly a evangelia.

Co se čtení sv. evangelia samého
týká, hned zprvu jest nápadným, že se
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mešní kniha na druhou stranu oltáře
přenáší. .lako žádný sebe menší úkon
oběti nejsv., tak ani tento nepostrádá
důležitosti i hlubokého významu. Nejblíže
ležící výklad bude ten, že změnou místa
zřetelně označuje se přednost a výbornosť
slov Spasitelových před slovy svatých
apoštolů a proroků. Druhý výklad bere
se z položení strany evangelijní. Známo
jest, že chrámy naše obráceny jsou oltářem
k východu — z východu zasvitlo nám
slunce spásy, Ježíš Kristus, Messiáš —
tak že evangelijní strana vždy k severu
směřuje. Strana epištolní označuje staro
zákonné židovství, od něhož odvrací se
sv. evangelium na sever, do sídel pohanů,
neboť. pohanům dostalo se radostného
poselství spásy, jež židé tvrdošíjně v nevěře

trvajíce i s božským původcem jeho,
Kristem Ježíšem, byli zavrhli.

Tím, že vstávají věřící při čtení
sv. evangelia, naznačiti chtějí hotovost“
svou k boji za božská slova ta; samo
zajisté sv. evangelium ozbrojuje a po
siluje, ano i usilovně věru vybízí k boji
proti světu, odvěkému nepříteli našemu
ďáblu, jakož i proti všem odpůrcům a
zlehčovatelům Kristovým. Tu věru vhodná
naskytuje se příležitost nahlédnouti hlou
běji a s upřímným i vážným úmyslem
do vnitra svého a důrazně otázati se

sama sebe: Zdali pak také skutečně
konám, co hnutím těla svého při tomto
dílu mše svaté naznačují nebo alespoň
naznačiti chci? Zdali opravdu skutkem
vyznávam toto slovo Boží v životě svém,
zdali žiji podle předpisů sv. evangelia?
Žijeme v době, kdy jako lítá zvěř vrhají ;
se smečky neznabohů na sv. víru naši,
na sv. evangelium a strážkyni jeho,
církev katolickou. Ruku na srdce, pro
kázali jsme se skutečně vždy pravými
přívrženci a horlivými obhájci toho učení
Božího, byť ne právě skutky hrdinskými
a velikými, přece však věrným vždy
příkazů jeho ostříháním? Nestaloli se

tak, krásná naskytuje se nám při každé
mši sv. příležitost, abychom litovali
slabosti své a zároveň pevné předsevzetí
učinili, vždy věrně slovem i skutkem
státi k slovu Božímu, byť sebe více
nenávist a posměch světa na nás se
sápali. Vždyť, kdo trpí trpělivě pro jméno
Páně, rovná se tomu, kdo život svůj za
nějobětuje!A »blahoslavení, kteří
slyší slovo Boží a ostříhají ho.<<
(Luk. 11, 28.) a

O Ježíši, který jsi z pansti ducha
svého život vlévajíciho učeníkům svým
sděliti ráčil, sešli, prosím, ducha Srdce
svého v srdce mé, aby mne ve všech
skutcích mých všude oživoval a spravoval.

Neprosím, jako Eliseus Eliáše, aby
duch tvůj dvojnásobně na mne vstoupil,
ano srdce mé příliš úzké jest pojmouti
ho zcela ijen jednou; nýbrž za to tě
prosím, aby mne duch tvůj docela na—
plnil a vypudil ze mne ducha světa a
neblahé samolásky.

Dej, aby srdce mě v duchu tvém
přijalo božské učení tvé, aby -osvojilo
si smýšlení, které ovládá srdce tvé, aby
rozumělo, čemu učíš a dosti síly nalezlo
k vykonání toho, co přikazuješ.

Pak budu v duchu tvém vésti život

nejen přirozený, ale i život milosti,
.nejen lidský, ale i jaksi božský život,
život ducha tvého.:

IV. Obětování. V jistých dnech ná
sleduje po evangeliu »Credo,c vyznání
víry, a sice ono, které ustanoveno bylo
na sněmu církevním v Konstantinopoli
roku 381. Není než rozšířením snešení

apoštolského, které obyčejně se modlíváme
& jemuž již v útlém mládí jako švitořivé
děti na klíně matčině jsme se naučili.
Příčiny, pro něž vyznání víry vloženo
jest do oběti nejsvětější, dvě uvésti se
dají. První jest neohrožené osvědčení
pravé víry naproti bludařům, druhou
tvoří vědomí, že bez pravé a živé víry
Bohu žádná oběť příjemnou býti nemůže.
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»Bez víry se nelze líbit Pánu, z víry
ctnosti růže vykvétá, víra otevírá rajskou
bránu, vírou do srdce Bůh zavítá,c pěje
ušlechtilý básník. Chtějíce _z obětí pře
svaté hojně duchovního užitku čerpati,
ano také vyslyšení a přispění v potřebách
vezdejších vymoci na Spasiteli. který
v brzku s nebeského trůnu svého na
oltář sestoupí, aby vyslyšel nás a
milostiv byl hříchům našim (2.
Paralip. 7, 14.), neopomeňme živou
v srdcích svých vzbuditi víru v Krista
a božské učení jeho. Pevnou víru cho
vajícím jistě dostane se nám, čehožkoli
žádati budeme. Vždyť sám Spasitel jistou
a bezpečnou toho záruku nám poskytl,
kdyžpravil: »Amen zajisté pravím
vám, budeteli míti víru jako
zrno hořčičné, řeknete této hoře:
Jdi odtud tam, a půjde: a nebude
vám nic nemožného; (Mat. 17, 19.)

Dokončiv vyznání víry, políbí kněz
oltář a obrátiv se k lidu s pozdravem
»Pán s vámi,c vybízíjej slovy »Modleme
sec (Oremus) k modlitbám obětním.
Mezi tím, co odkrývá kněz kalich, dává
ministrant znamení zvonkem, aby každý
ve chrámu Páně přítomný na počínající
úkon byl upozorněn, roztržití k pozornosti
se sebrali a ti, již nevidí na oltář,
uvědomění byli, co právě se děje. Na
to obětuje kněz nejprve chléb (hostii),
pozvédaje jej na pateně s úpěnlívou
prosbou, aby Bůh čistou oběť tu k spáse
naší milostivě přijati ráčil. Přimísiv něco
vody k vínu, pozdvíhuje itoto v kalichu
s neméně důtklivou prosbou, aby oběť
před tváří věčného Slitovníka milosti
nalezla a k blahu a spáse sloužila celému
světu.

Tu některé věci mimoděk ke hlubší

úvaze vybízejí. Proč žehnářkněz vodu,
dříve než smísí jis vínem a nikoliv toto,
a proč vůbec tuto voda s vínem se
spojuje?

Víno nežehná se, poněvadž jest

obrazem Ježíše Krista, voda však předsta
vuje přirozenost“lidskou. Všemocí božskou
spojila se přirozenost božská s přirozeností
lidskou, kterýžto zázrak převelikýobnovuje
se při každé mši sv., kde voda s vínem
smísená přepodstatňuje se v pravou
krev Ježíše Krista. Žehnáním se tedy
voda jaksi přizpůsobuje a hodnou činí,
aby zároveň s vínem stala se přesvatou
krví Spasitele světa. K lidstvu, jehož
přirozenost v Kristu s přirozeností bož
skou se spojuje, náležíme také my; ně—
kolik těch kapek vody při obětování má
nás tedy živě upamatovati na onu dů
stojnost velikouýk níž člověk, nepatrný,
ubohý červ prachu, Ježíšem Kristem byl
povýšen. Při každé mši sv. opět a opět
slaví. se nesmírné toto nás maličkých
povýšení, jak slušno tedy a'spravedlivo,
abychom s vroucími a zbožnými city
při slavnosti té naplnění byli!

Podivuhodné utvořil Bůh přirozenost
lidskou, podivuhodněji však ještě ji po—
rušenou obnovil. Pro Tebe, ó Bože, stvo
řeni „jsme my lidé, nositelé božského
obrazu Tvého a králové všeho tvorstva 

viditelného, a srdce naše nenajde klidu
a pokoje, dokud v Tobě nespočine! O co
stálo to toho Boha dobrotivého, než
hříchem poskvrněné a znetvořené dílo
rukou svých k bývalé kráse a dokonalosti
Opět přivedl! Jednorozeného Syna svého
poslal, který poslušnosti svou až k po
tupné smrti kříže posvětné milosti nám
dobyl, jíž otevírá se nám brána nebeská
a již účastnými stáváme se přirozenosti
božské.

Jak tedy při obětování voda s vínem
. spojená co do přirozenosti své vodou sice

i na dále zůstává, vínem však přijata
přirozenosti jeho se přiúčastňuje, tak kéž
také nám dopřáno jest podíl míti v při
rozenosti Spasitele našeho, Bohačlověka!

Ve slavně mši sv. okuřují se ještě
oltář i dary obětní; na to odebéře se
kněz na stranu epištolní, kde si ruce .

Ú



121

umývá na znamení úplně čistoty a bez- Poněvadž ve jménu celé církve oběť
p0skvrnné svatosti. Již okolnost, že toliko mše sv. se přínáší a všichni věřící mi
na prsty vodu líti si dává, na mysl lostízní plynoucích účastnými se stávají,
uvádí napomenutí i nejmenších poskvrn přiměřeno, aby také svoje modlitby spo
prázdným hleděti se uchovati. Kněží Páně jili s modlitbami obětujícího kněze v jednu
kadidlo a chleby obětují Bohu, a proto oběť bohulibou, k čemuž vybízejí slova
svatými budou Bohu svému a nepo- kněze, snimiž k lidu se obrací: >Orate
skvrní jména jeho, čteme v písmě sv. již fratres...c Modlete se, bratří, aby
o kněžích starozákonných, chabých toliko oběť naše příjemná byla Bohu Otci vše
předobrazech a nástinech sluhů Božích mohoucímu.
Zákona Nového. (Příštědále.)

Různé zprávy a drobnosti.

V kříži jest spása naše. Jednoho těžce raněný vojín brzy zemřel. Umíraje
dne ráno, vypravoval jistý důstojník po nalezl v kříži netoliko spásu duše své
válce v roku 1866., přišel jsem do & milost, ale ukázal i svým soudruhům
nemocnice, kde více raněných důstojníků cestu ke spasení.:
leželo, a rozdal jsem jim dopisy poštou . Řízení Boží. Ruská vláda dala ve
poslané. Jindy jsem je obyčejně zastal Vilně zavříti tři katolické kostely. Jsou
v živém hovoru, ale tentokráte bylo po to: kostel Všech Svatých, sv. Rafaele a
celé síni tichounko. lotázal jsem 'se, co Matky Boží Ostrabramské. Zároveň na—
toho příčinou? A dostal jsem za odpověď řízeno, aby z kostela Matky Boží odnesen
od milosrdné sestry: »Všichni páni byli byl její zázračný obraz, po staletí od
u sv. přijímánía Vidouc, že jsem se věřících uctívaný. Příčinou toho byl
tomu podivil, pravila sestra dále: »Včera rozkolnický biskup vilenský, zapřísáhlý
vstal jeden vojín těžce raněný v poslední nepřítel katolické církve. Dříve však,
posteli, všemi silami se namáhaje, popadl nežli byly chrámy zavřeny, zemřel tentýž
na stěně podle postele visící kříž a biskup 21. listopadu náhle ochrnutím
tisknul jej vroucně k prsoum bolestně srdce. Lid praví; že je v tom prst Boží
vzdychaje. Ostatní páni porozuměli velmi a ukazuje na smutný konec, jaký postihl
dobře. že tím vzbuzuje lítosťaskroušenosť, známého Muravjeva a Kaufmanna, když
a byli tak pohnuti, že žádali se vy- se pokoušeli odstraniti zázračný obraz
zpovídat a tělo Páně přijmouti. Onen Matky Boží Ostrabramské. „moc.“

Zprávy z misií katolických.

Čína. Východní Sutšuen. Apo- | Long-šui-tšen jest zpustošena. Při po
štolský vikář msgr. Blettery píše o novém hanském svátku 4. srpna strhla se jakási
pronásledování křesťanů v Číně: hádka, a několik rodin bylo oloupeno;

»Ubohá Čína! Ubozí křesťané! Srdce mysleli jsme, že tím se pře ukončila, a
krvácí při pohledu na tolik bezpráví, byli jsme rádi, že naše nové oratorium
na takou bídu. Naše veliká, krásná stanice žádne škody neutrpělo. Avšak již 11.
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srpna k večeru roznesla se zpráva, že
pohané rokují proti křesťanům, a vskutku
v noci sešlo se asi 200 mužů. loupili
a bořili domy křesťanů, při čemž mnoho
lidí povraždili. Některé mrtvoly zanesli
do oratoře, kamž nanosili dříví, jež
pak zapáhh.

Nejsouce ještě spokojeni, táhli pohani,
jejichž počet vzrostl na 1500—2000,
do Ma—pao-tšungu. dědiny to křesťanské,
několik hodin vzdálené od Long-šui-tšenu.
Národní garda snažila se jich odvrátit,
avšak bez úspěchu, nebot“ bandité byli
ve velikém množství. Kolik lidí bylo při
této srážce pobito a poraněno, nevíme
jistě. Domy a stavení křesťanů, jakož
i pohanských pachtýřův úplně spálili.
Náčelník gardy jen útěkem zachránil si
život.

Podprefektura Ta-tsiu, v níž se pro—
následování stalo, čítá asi 1900 křesťanů,
většinou bohatých sedláků. Jediná jejich
útěcha jest, že nezavdali žádné příčiny
k neštěstí, jež jich stihlo. Jak dlouho
pronásledování ještě potrvá, nemůžeme
říci, obáváme se však, že mu ještě není
konec, ačkoliv lupiči na nějakou dobu
ustali a ukradený dobytek a drůbež
prodávají. V samém středu naší misie,
v Tšong—kingu, nalepili svobodní zednáři,
již jsou původci zločinů na křesťanech
spáchaných, v ulicích provolání kbanditům,
aby i tuto stanici zpustošili. Pons, misionář,
šťastně se dostal do Gan-ya, a jeho
spolupracovník Pierrěs do Tšong—kingu.
Veliké davy pronásledovaných bloudí
ulicemi našeho města. Modlete se za nás
a naši těžce zkoušenou misiilc

Nové zprávy potvrzují obavu msgr.
Bletteryho. Křesťanské osady v Sutšuenu
byly zpustošeny a vypáleny, dvacet
křesťanů zavražděno a do řeky vhozeno.

Asijské Turecko. K &t.-arm é n s k ý
patriarchát v Ciflícii. Msgr.Štěpán
Petr Azarian, arménský patriarcha vCilicii,
dává zprávu o velikém neštěstí, jež

zastihlo jednu z nejlepších misionářských
stanic, a sice město .losgad v biskupství
angorském.

_ Většinu města zpustošila povodeň,
již padl za oběť znamenitý misionář P.
Kirmisian. Odpoledne 26. srpna vznesla
se nad městem strašná bouře, tak že
v krátké době ulicemi tekly potoky;
horské rozvodněné bystřiny s sebou braly
ohromné balvany, jichž prudkým ná
razem domy se bořily. Sídlo misionářů,
kaple a škola brzy stály pod vodou.
Sluha Misak, silný, mladý muž, vyvedl
dítky ze školy na vyšší místo. P. Kírmisian
mezitím vešel do kaple a modlil se
k Bohu. aby všeliké neštěstí od misie
odvrátil. Po skončené modlitbě odhodlal

se i on následovati Misaka, a právě
chtěli se přebrodíti, když uslyšeli z blízké
světnice nářek dětí. P. Kirmisian se

obrátil a pravil: »Děti, neplačte, já
vás vysvobodím, kde pak jste?c Sluha
následoval kněze; když přišli do druhého
poschodí, sbořil se dům, kaple a škola,
a pochovaly ve svých zříceninách P.
Kirmisiána, sluhu, učitele, professora a
jedno děvče s třemi dětmi. Professor,
jenž byl zachráněn, přežil neštěstí jen
48 hodin, od něho jsme se dověděli
podrobnosti o šlechetném knězi. Nemožno
vše vypsati, jak se to sběhlo. Otec chtěl
své manželce a třem dítkám, jež viděl
v nebezpečí, ku pomoci přispěti, vrhl
se do vody a byl od proudu odnesen.
Matka jedna dI'ŽICdítko v náručí modlila
se k Panně Marii; najednou se sbořil
dům a zabil ji. Celkem přišlo asi 400
lidí o život. a 200 domů se sbořilo.

Mrtvoly nešťastných pochovány na kato
lickém hřbitově. Teprve šestý den nalezli
jsme telo dobrého kněze v bahnu u dědiny
Sarai-Keui, asi 6 hodin od Josgadu.
Pohřbu súčastnilo se veškeré QŠSYvatel—
stvo města. Veliké jest neštěstí, jež za
stihlo misii .losgadskou; nemá již kaple,
nemá žádného roucha mešního; svícny,
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kalichy, monstrance, ciboria, všechno
ztraceno. Ano i obyvatelstvo trpí velikou
bídu, mnohý nemá ani pokrmu ani
obleku. Schismatikové rádi by nouze
lidské ve svůj prospěch využitkovali.
V jednom takovém případě jím odvětila
jistá žena: »Raději chci hladem zemříti
jako katolička,_ než abych přestoupila
k schismatikům; neboť katolická církev

jedině jest pravá.< V poslední době
\! Josgadě mnoho schismatiků se obrátilo
k církvi katolické, a proto jsme poslali
P. Kirmísianovi jednoho kněze a několik
arménských jeptišek na výpomoc. Máme
snad po tak velikém nebezpečí misii
novou opustiti ? Nikoliv, stanici tu musíme
zachovati a očekáváme podporu od
našich příznivců. x „Kat. misie.“

Maria Panna vyslyšela prosbu hvězdáře znamenitého
a. vroucího ctitele svého.

P. Charoppin, kněz z tovaryšstva
Ježíšova, odjel z města St. Louis dne
21. prosince 1888 pozorovat zatmění
slunce, které mělo býti dne 1. ledna
1889. S ním jeli ještě čtyři hvězdáři. Po
pětkrát 24 hodinách dojeli všickni spolu
na určené místo k pozorování nedaleko
města St. Francisco. Byli pozvaní na
statek senátora Bogga, což milerádi při—
jali. Avšak nechme vypravovati samého
znamenitého hvězdáře a vroucího ctitele
Marie Panny. Vypravuje následovně:

»Bylo nás pět hvězdám,: vypravuje
P. Charoppin. ».lá jediný byl jsem kato
líkem, Ostatni byli protestanté; byli to však
lidé přívětiví a rozšafní a bylo opravdu
milo s nimi cestovati. Na přípravné práce
zbývalo nám pouze pět dní. Bylo přede
vším třeba určití dokonale délku išířku
naší stanice, a to podle hvězd, tak že
jsme pracovali ve dne v noci; teprve na
večer před zatměním mohli jsme spustiti
astronomické hodiny. Ale večer začínalo
býti mlhavo, a bylo lze předvídati, žei
příští den, 1. ledna, bude mlhavo. Hvězdáři
pozbývali mysli. Samým počítáním již
jsme byli zemdleni; čeho bylo potřebí,
bylo již připraveno, jediný však mrak
mohl zmařiti všechnu naši práci a naději.

Jak jsme vypočítali. mělo zatmění
počíti o 12 hod. 12 min. 15 vteřin, a úplné
zatmění mělo pak býti za II], hod. Po
večeři jsme si zapálili a hovořili otom,
jak asi druhého dne bude; pro mraky
nebylo vidět ani hvězdičky. Moji druhové
byli rozmrzelí, já však jsem je konejšil
a tvrdil, až bude zatmění úplné, že se
nám na 2 minuty zatmělé slunce mezi

mraky ukáže. Professor Pritchett se mne
tázal: »Jste snad prorokem, důstojný
pane?: — »Nejsem,< odpověděl jsem,
»ani prorokem, ani synem prorokovým.<
— »Odkud tady máte tolik důvěry?c —
»Pánové,c pravil jsem, »o tom, co jsem
tvrdil, jsem úplně přesvědčen, důvodům
však, na nichž se zakládá mé přesvědčení,
vy ani neporozumíte, ani neuvěříte.<<—
»Račte je s námi laskavě sděliti,< vy
bízelí mne všichni. — :S radostí! My
katolíci máme na nebi dobrou matku.
které vy protestanté neznáte. Potřebujili
nějaké zvláštní milosti, modlívám se k ní
s velikým zástupem dítek jejich, a ona
milosti nikdy mi neodepře. Teď se k ní
modlí v St. Louis na sta zbožných klá
šternic a nevinných dítek, které ji prosí:
»Matko přemilá! Dopřej P. Charoppinovi,
aby se mu ukázalo na 2 minuty slunce;
a jsem jist, že je uvidím, neboť matka
naše jest dobrotiva.c

Hvězdaři nevěříce usmívali se, a
prof. Pritchett zvolal: »Důstojný pane,
kéž bych měl vaši vírula Na to pravil
prof. Engler: »Poněvadž máte, důstojný
pane, tolik jistoty, uvolte se. že půjdete
pěšky do Ogdenu (místa 500 mil vzdále
ného), budelizítra mlhavo.: ——»Budiž,<
pravil jsem; »sloužímť' Matce Boží po
celý svůj život, i nedopustí, abych musil
jíti pěšky 500 mil.: — »Podepíšete otom
smlouvu?: — »Pánové,< odvětil jsem,
»nesluší se podepisovati smlouvu o věci
budoucí; podepíší však smlouvu tu, pode—
píšeteli i vy smlouvu, již já vám před
ložíma — »Nuže, čeho po nás žádáte?c
--- »Budeli mlhavo, půjdu pěšky do



Ogdenu; dostaneli se nám však krásného
pohledu na zatměle slunce, zavážete se,
že pokleknete a uznáte prozřetelnost“Boží
& blahoslavené Panny.: Všichni svolili,
smlouva se napsala a podepsala. Na to
pravil prof. Engler: »Nebude jiné po—
moci; zdá se, že půjde pěšky.:

Prof. Nipher se ještě tázal: »Jak pak,
kdyby slunce jenom poněkud prokmitlo
mezi mraky, tak že by nebylo lze dobře
je pozorovati, považoval byste to také
za výhru?c — »Matka má přemila nečiní
nic polovičatě. Bude úplně jasno. Pama
tujte si však, že jsem se modlil pouze
o 2 minuty jasna. Počátku zatmění ne
spatříte, poněvadž bude zamračeno; sli
buji však, že bude krásný, jasný pohled
na slunce zatmělé úplně.<<

Druhého dne ráno byla obloha všecka
zamračena.

Donesli nám snídaní, nikdo se ho
však nedotkl; moji druhové pozbyli mysli.
O 10.hod. se zdálo, že vše je zmařeno.

“Odešel jsem od ostatních, modlil jsem se
celý růženec a pravil: »Blahoslavená
Panno, Matko přemilá. běží otvou poctu;
nedopust, aby ti kacíři mohli říci, že
nemáš žadné mocilc Cítil jsem pln dů—
věry, že modlitba má jest vyslyšena. ]
pokoušel jsem se dodati svým soudruhům
mysli. Zatmění počalo. pro mraky však
nebylo lze ho pozorovati. Moji soudruhově
pozbyli úplně naděje. Prosil jsem je snažně,
aby zůstali na svých místech, že jsem pře
svědčen, že mraky v pravý okamžik se
rozptýlí. Na to mi odvětil prof. Nipher:
»Myslíte snad, že vám andělě ty mraky
odklídí?a — »Ovšem, tot?má naděje.<<—
»Snad je při tom také vyfotografujete?c
— »Andělů,c pravil jsem, »nebudete sice
na fotografii viděti, není však pochyby,
tam na vrchu budou.: Zatím přišla ro
dina senátora Bogga. Na všech tvářích
bylo vidět mrzutost. Měsíc vyšel, za
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stiňoval slunce —bylo pozorovati. že se
stmívá. Asi 10 minut před zatměním
úplným rozevřely se mraky. Jaká to byla
radost! Hvězdy Venuše, Jupiter, Mars,
Merkur třpytily se krásně nedaleko slunce.
Ze slunce zbýval toliko úzký srp; pří
roda zdála se býti pohřížena v hluboký
smutek. Žlutavě světlo podivně osvětlo
valo blízké hory.

Konečně zmizel posledni světlý pruh
a slunce se objevilo našim zrakům ve
vší své kráse a velebnosti. Uplne zatmění
slunce je zajisté nejvelebnějším zjevem
přírodním. Trvalo právě 2 minuty. Vý
sledek našeho pozorování byl úplně uspo
kojivý. Jakmile bylo po všem, přikvapili
ke mně professoři a podávali mně ruce.
Prof. Pritchett pak pravil: »Všichni se
staneme katolíky, nyní věříme v pomoc
Matky Boží; toť patrně jejím jest dílem.
Ještě nedomluvil a mraky již zase za
halily slunce.

'l'rochu si odpočinuv dal jsem se
opět do práce; fotografie slunce se mi
uplně zdařily. Poněvadž jsem nebyl ještě
se vším hotov, když večeře již stála na
stole, vzkázal jsem ostatním, aby na mne
nečekali, že teprve za hodinu budu hotov.
Ale všichni odpověděli, že nesednou dříve
k jídlu, dokud jídla nepožehnám, a poslali
zatím večeři zpět do kuchyně. Když bylo
po večeři, připomenul jsem jim, že třeba
splniti ještě čásť smlouvy. [ poklekli jsme
všichni a děkovali společně blahosl. Marii
Panně za zázračnou její pomoc. Prof.
Nipher se přiznal, že tehdy poprvé v ži
votě poklekl. Druhého dne jsme si spo
řádali své věci a v noci jsme dojeli do
San Franciska.

Prof. Pritchett často mne navštěvuje;
modlete se za něho; jest to muž šle
chetný,'a doufám, že brzo z něho bude
dobrý katolíkx GLKbl.

Milodary božského Srdce Páně.
Od Litomyšle. Splňují slib svůj a

vzdávám nejvroucnější díky božskému
Srdci Páně, přečistěmu Srdci Panny Marie
a sv. Josefu za obrácení pobloudilé sestry.
A jiná osoba vzdává díky za uzdravení
syna. L. V. „4.1

Ze Senice. Díky vroucí božskému
Srdci Páně a Královně sv. růžence za
uzdravení naší dcerušky. J.P., otec.

Z Král. Pole. Vroucí díky za vy
slyšení dvou, proseb v nemoci a v ro
dinně záležitosti. MŠ.
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Za Smržic. Otec náš po dlouhý čas

oddával se náruživosti, která činí celé
rodiny nešťastnými a ze které zřídka
někdo se vyléčí. Také naše rodina byla ,
vpravdě nešťastnou, a dosti jsme se na
plakalí, když otec náš, v tak smutném
stavu se nalézaje, nás dítky i s matkou
pronásledoval a velmi sužoval. Nevědouce ,
si již žádné pomoci, počali jsme seutí
kati o pomoc ke sv. Josefu a slíbili, že,
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OdCidliny.Jsouce postaveny v těžkých
poměrech, vzaly jsme útočiště k božskému
Srdci Páně, k Matce Boží a k sv. Josefu,
& nade vše pomyšlení pomoženo nám.
Kéž nám možno každé srdce pod křížkem
jakýmkoli sténající nesčetnými dobro
diními těchto nejsladších tříSrdcí & nej—
vydatnější jich pomoci v tak důležitých

3 potřebách nám poskytnuté přesvědčíti,

budemeli vyslyšení, uveřejníme to jakožto i
vzácný milodar božského Srdce Páně. A
hle, prosba naše vyslyšena; otec náš
všecek změněn často chrám Páně na—
vštěvuje, a v domě svatý klid a pokoj
panuje. Za toto převeliké dobrodiní vzdává
celá naše rodina nejvroucnější díky bož- ,
skému Srdci Páně, jakož i přemilému :
patronu sv. Josefu s jeho neposkvrněnou
nevěstou blah. Pannou Marií a celému
světu svou radost projevujeme, aby každá
rodina, podobným zármutkem sklíčená,
věděla, kam se má v nouzi své utíkatí.

Z B....... Bratr můj byl těžce ne
mocen, a lékař pochyboval velmi o jeho
uzdravení. ] odporoučel jsem ho pod
ochranu božského Srdce Páně a blahosl.
Panny Marie, a hle, bratr v krátké době
se tak pozdravil, že může všechny po—
vinnosti stavu svého plniti, což děkuji
božskému Srdci Páně & blahosl. Panně
Marii. A.S.

Z Místku. »Proste, a bude vám dáno.:
Tak zajisté jsem i já dosáhla u božského
Srdce Páně, u Panny Marie Lurdské a na
přímluvu sv. Josefa, po několikrát vy
konané devítidenní pobožnosti, ve své
těžké nemoci, která po šest měsíců trvala,
tolik zdraví, že nyní mohu chrám Páně
navštěvovati a Ježíši v nejsv. Svátosti
oltářní se klaněti a děkovati. Také vroucí
díky činím Panně Marii svato-Hostýnské
za vyslyšení prosby v důležitých záleži
tostech. Pročež splňuji slib uveřejňujíc
to, a vyzývám všech ctitelů božského
Srdce Páně &Panny Marie: jestli někoho
stihne těžká zkouška, necht jen prosí o
přímluvu sv. Josefa a Panny Marie svato

Hostýnské, pak zajisté nebude oslyšenčM. .

Od Březových Hor. Vroucí díky bož
skému Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci
Panny Marie, sv. Josefu, sv. Antonínu a
sv. Františku, že mi pomoženo dosáhnouti
cíle tak pro mne žádoucího. J.D.

že nebylo nikdy slýcháno, aby opuštěn
byl, kdo se utíká pod ochranu božského
Srdce Páně, Maíie Pannya sv. Josefa.

Odběratelka „Školy B. S. P.“

——F. L. vzdává nejvřelejší díky bož
skému Srdci Páně, neposkvrněněmu Srdci
Marie Panny, sv. Josefu, sv. Antonínu Pad.
a všem ostatním svatým za vyslyšení
prosby v jisté záležitosti.

Z Volyně v Cechách. (Matka Boží
Lúrdská divy tvoří.) Píše se nám:
V okresní nemocnici zdejší ležel chasník
sladovnický těžce nemocný, jenž 0 za
opatření ani slyšeti nechtěl, sestru milo
srdnou jemu přimlouvající plísníl, kněze
od sebezahánél.Ahle, po napití vody
lúrdské, jíž mu sestra bez jeho vědomí
podala, ku přijetí sv. svátostí ochotně
přivolíl a tyto skroušeně přijav, brzy
potom s časností vezdejší se rozžehnal.
— Jistá zámožná slečna tamtéž, na úmor
nemocná, také se zpěčovala přijmouti
sv. svátosti. Bratr vlastní podal jí potajmu
vody lúrdské v úmyslu, by Rodička
Boží pomohla, a došel šťastně vy
slyšení. — A před tím již dříve v témž
městě onemocněl jistý muž od manželky
rozvedený, po živobytí velmí nechvalném
na neduh, jemuž ani lékaři nerozuměli,
& který že zasloužené trpí, obecně se
pravilo.Vzorná jeho seslravb (1y lúrdsk é
mu podávala, jíž sobě on s důvěrou
v bolestech největších vyžadoval. A díky
Matičce Boží, člověk ten druhdy nevázaný
a zpustlý. přijal před smrtí svou dvakráte
sv. svátosti a kajicně dokonal. Vodu onu
a důvěru k Rodičce Boží bez poskvrny
počaté odporučují v městě tom dvě horlivé
ctítelky její a poutnice lúrdské.

Z Mor. Hranic. Jistá rodina vzdává
díky nejsv. Srdci Páně za uzdravení otce
z těžké nemoci po vykonané devítidenní
pobožnosti.

Z Prahy. Jistý bohoslovec plněslib
svůj, vzdává vřelé díky božskému Srdci
Páně za'obdržené dobrodiní, jehož se



126

mu dostalo jako žáku gymnasijnímu, když ] Ze Křetina. Veřejné poděkování bož

se k božskému Spasiteli obrátil a jeho ' skému Srdci Páně, neposkvrněnému Srdcisvaté Srdce vzýval. O kéž by božské Panny Marie a sv. Josefu za obdrženou
Srdce Páně hojných nalezlo služebníků, , pomoc nenadálou a za zbavení neduhu.
zvlášť mezi studujícími jinochy a od nich „ _ _ 413“
ctěno bylo! 2 Banskej Bystrice. J. F. P. vzdává

Od Přerova. Plníc tuto slib svůj, česť_a chválu preblahoslaveneía pre—
vzdávám díky božskému Srdci Páně, Panně ČÍSÍGJPanne Mar" za vyslyšanía dvou
Marii a sv. Josefu za vyslyšení prosby. proseb, " a Siem? S tím ÚmYSIOYP,keď

A.P. budem vyslyšaní, žehned uverejním to
Od Přerova. Díky vzdávám Rodičce ve»Škole B.S. P.: Jedna prosba právotna,

Boží Panně Marii Filipsdorfské za vy- ktorá viacrazi vyslyšana niebola, pri tom
slyšení prosby mě po vykonané devíti- ale s mojim úmyslom vzýval som blahosl.
denní pobožnosti. A.D. Pannu Mariu na pomoc, a že nic mojmu

ZBosonoh. Vroucí díky vzdává bož- konánu, tež moci blahosl. Panny Marie
skému Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci to privlastním, kde skutočne vyslyšana
Panny Marie, sv. Josefu, sv. Františku a obdržana bola. — Druhá prosba, zá
Seraf. a sv. Antonínu Pad. za vyslyšení ležitosti telesnej, vniternej, tak velkej,
prosby F1- ktorej nikdo druhej pomoct. niemóže, je

2 okolí Prahy prosí dvě rodiny o dine blahoslavená, vždy prečistá Panna
vzpomínku vmodlitbách za obrácení otce, Maria a též obdržania vzdávam dík a
a spolu dvě osoby jedné rodiny vzdávají prosím, aby ode všeho stvorenia bola
srdečné díky sv. Antonínu Pad. za vy— vždy ctena, chválena vždy prečistá Panna
slyšení prosby v jisté záležitosti. RK.N. Maria.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím & Italie. Katolické listy italské j toto řemeslo provozováno bylo soustavně

posuzujíce změnu ministerstva italského po několik let a co zatím afričtí poddaní
praví, že změna stala se pouze v osobách, italští úpěli pod útisky lupičské správy,
systém Crispiho že i na dále potrvá. chlubil se v Římě arcizednář Crispi ve
Jakožto jediná cesta, kterou lze ltalii likými úspěchy, jichž prý se ltalie do
pozvednouti, udáván jest smír s církví dělala v Africe. Kdyby sebe spravedlivější
a papežem. Jediné ve spojení s pa- trest stihl nyní vinníky, nesmyje Italie
pežstvím najde Italie velikost, v boji se sebe skvrnu, kterou jí způsobila krev
však proti zřízení božskému najde pouze ubohých nevinných obětí lupičské správy
otroctví, pokořeníaneštěstí. Kdyby chtěla vojenské. A vláda italská jest v rukou
vláda italská z dějin poučení čerpati, zednářů, spolku, který prý zřízen byl
které jasně ukazují, že nikomu ještě boj k oblažení lidstva! Božský Spasitel me
proti církvi Boží se nevyplatil, nemohla škaje na světě, propověděl také jednou:
by než uznati za velevhodné & jedině »Po ovoci jejich poznáte je!“
prospěšné poslechnouti takých hlasů vý— Rakousko. Jako každoročně na jaře
strážných. — Italský a vůbec všechen byly také“ letos konányyve Vídni po—
evropský tisk pobouřenjest zprávami o rady rakouských biskupů, a sice
zločinech, jichž se d0pustila italská vo- zahájeny byly ve vídeňském arcibiskup
jenská správa v Massavě. Italský dů- ském paláci dne 9. března. Předmětem
stojník Lioraghi dopustil se na bohatých porad jsou věci týkající se záležitostí
domorodcích nejhnusnějších zločinův, výhradně duchovních a nikoliv, jak ži

aby zmocnil se jejich jmění. Hrozně dovské a liberální listy 0 překot ozna
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movaly — politika. Svatý Otec zaslal
tomuto shromáždění episkopátu zvláštní
přípis, v němž pojednává o pokrocích
strany katolické a o nepřátelských útocích
na církev a podává vzácná napomenutí
i výborné rady, jak by nesnazim na církev
se valícím odpomáhati se mělo. Mezi
jinými na srdce všem důtklivě klade
horlivé působení pro rozkvět časo—
pisectva katolického, které nej
více přispěti může k oslabení snah církvi
nepřátelských. — Na počátku března
vykonány byly volby do říšského za
stupitelstva, při nichž ve vlastech českých
zvítězila strana liberální, svobodomyslná,
v Dolních Rakousích naopak zase vítězství
dobyla strana konservativni. K volbám
těmto zvláštní učiniti dlužno poznámku.
Největší agitační činnost ve prospěch
liberálů vyvinuli — židé, sebravše zvláštní
agitační fond v obnosu 100.000 zlatých.
Z toho nade vši pochybnost jasně vy
svítá, v jakém směru pracuje strana
liberální,že zastupuje zájmy ži
dovské (!), nebot jinak sotva dával by
si vyvolený (l) lid tolik práce, aby zvoleno
bylo co nejvíce. liberálů. — V Uhrách
jitří mysli otázkao obsazení arcibiskupství
ostřihomského, jež má ostatně také pře
loženo býti do požidovštělé Pešti. Snahy
takové však potkávají se s tvrdošíjným
odporem. »Křestní otázkax teď odpočívá
a bude odpočívati, dokud nebude obsazen
stolec ostřihomský. —_ Dne 19. února
skonal po dlouhé nemoci J. Em. nejdp.
kardinál arcibiskup záhřebský dr. Josef
Mihalovič ve věku 77—let. Narodil se

dne 16. ledna 1814. v Tordě v Uhrách,
na kněžství byl vysvěcen r. 1836. R. 1870.
jmenován byl arcibiskupem záhřebským
a r. 1877. stal se kardinálem. R. 1886.

slavil své kněžské druhotiny, za kteréž
příležitosti mu císař pán vlastnoručním
psaním přál. Na dobročinné účely po
ručil nebožtík 100.000 zl. Obsazení osi—

l řelého stolce arcibiskupského potkává
prý se s velikými obtížemi. —

Rusko. Zprávy o bídném stavu ka
tolíků ruských znějí den ode dne ža
lostněji. Vláda počíná si proti církvi

: katolické s bezohlednosti přímo pohan—
skou, neštítíc se k jejímu potlačení pro
středku sebe násilnějšího. Kde může
zrušuje kostely, v krajinách smíšených
vyučování náboženství katolickému jest
zapovězeno, kněží stíháni a všomožným
způsobem týrání, různé pak sekty na
úkor náboženství katolickému horlivě

podporovány, aby i ve společenském a
veřejném životě nabyly vrchu. Smutné
to zajisté zprávy a bolestné pro každého
katolíka. Nemohouce jinak, alespoň m0-

* dlitbou podporujme stíhané své bratry!
Německo. List »Germaniac přináší

pozoruhodnou zprávu. V Kópenicku uza
_vřena byla úředně katolická škola. Tato
škola trvala již po dobu 5 let a měla
100 dětí. Po celá ta léta bylo vy
jednáváno s vládou o převzetí soukromé
školy katolické a nyní jsou katolíci o
školu svou oloupeni z toho důvodu, že
nemá dostatečných místností. Tato zpráva
z předměstí berlínského dotkne senza—
jisté celého katolického Německa, nebot“
tak poměry dlouho jíti nemohou. Ludvík
Windhorst, statečný obhájce katol. víry,
zemřel 14. března v Berlíně.

Belgie. Belgické dělnictvo odevzdalo
belgickým katolickým biskupům pamětní
spis, v němž se praví, že stojí v čele
náboženství hlásajícího všem-lidem mír.
Dělníci stěžují si, že jsou vykořisťováni,
od vládnoucích utlačováni, a žádají, aby
podporováni byli přizavedení všeobecného
hlasovacího práva. Jest to pozoruhodný
případ, že se veliká strana belgického
dělnictva obrací o pomoc k biskupům
katolickým a Bůh zajisté dá, že na vy—
zvání jejich následovati bude moudrá,
katolickým zájmům přiměřená odpověď.
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V dubnu modleme se za křesttnské učence.

(awwž dosud prosili jsme vroucně láskyplné Srdce Páně za stálost ve víře a za
křesťanské mravy, aby víc a více u jednotlivcův i v rodinách zachovány

;„M byly. Naznali jsme potřebu víry v těchto časech zlých, naznali jsme. že
potřebí jest obnovy křesťanského života, by život náš víc a více připodobněn byl
životu Kristovu. Této stálosti ve víře a zachování křesťanských mravů dočkáme se
tehdy, až vzbudí dobrotivý Bůh na světě hodně mnoho učencův opravdu křesťanských.
Sám sv. Otec Lev XIII. praví, že nikdo nemůže neuznati, jak potřebno jest, aby
mládež bylavedena učením “pravě křesťanským, aby naplněna byla moudrostí a
vědomostmi na pevných základech křesťanské víry založených. Polovzdělanosť činí
lidi domýšlivými, nevěreckými, & takovými se hemží celý svět; odtud také šíření se
nevěry a neznahožství. Směr tento podporují co nejvíce zednáři, proteže tak rychleji
dosáhnou cíle svého. Proto víru v jediného Boha vyhlazují kde mohou a na místě ní
pouhé neznabožství zavádějí, jakoby učenost' a vědomostí nedaly se srovnati s vírou
křesťanskou, s pravdami Bohem zjevenými. Nynější svět větším dílem materialistický
jen tomu věří, co vidí, slyší a co ohmatati může, a kdyby to i největší byl nesmysl.
Pravdy však vznešené, Behem zjevené, které jsou sice nad rozum, ale nikoli proti
rozumu lidskému, přijmouti nechtějí, ano je utlačují, & církev, strážkyni zjevené
pravdy, pronásledují. Máli býti lépe zvláště u vzdělanců, musí se začíti na školách
obecných, středních a na vysokých školách učiti v duchu opravdu křesťanském.
Až pak budou i učení všickni pravověřícímí křesťany, až se svými vědomostmi
spojí pokornou, ale pevnou víru, pak bude lépe na světě. Lid hledí na pány, zvláště
na učené pány. Vidíli, že učený pán se nemodlí, kříže nedělá, do kostela nejde,
myslí si, že tak to má býti, a potom dle příkladu zlého jedná také. Nyní kdo
chce býti vzdělaným pánem, myslí, že musí býti holým nevěrcem, protože právě
u vzdělané třídy nejvíce jest nevěrcův. A nemáme v dějinách dosti zaznamenaných
mužů, kteří jak vzdělaností tak i vírou a ctností slynuli? Což nebyli sv. Cyrill
a Method vzdělanými a světci zároveň? Sv. Tomáš Akv., sv. Ambrož, sv. Řehoř,
sv. Jarolím? Nebo světoznámý hvězdář Koperník a Newton? — Prosme tedy
nejsv. Srdce Páně, aby proniklo srdce učencův a vzdělaných, aby zatoužili po
pravé moudrostí, již Duch sv. uděluje „těm, kteří prosí. Dobře dí sv. Ambrož:

_Neví a nezná nejvíce, kdo Krista nezná... Znáti pak Krista jest život věčný
a moudrost největší.

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské učence, aby se podrobili sv. víře, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) ——Sladké Srdce Marie. budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní.
Pius IX. 1852.) — Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní
jednou za. den. Pius IX. 1874.) ——Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a
Methode, orodujte za nás! ______

Úmysl v květnu: Umělci křesťanští.šiš—
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apošgaláitumodlitby.
V dubnu modleme se za křesťanské učence.

Ustanoven & zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

G0 Na slavností: ' Úmysly: ?

1. Sv. Hugona, biskp. (1132). — Za milost setrvání v kajicnosli. Za duchovní
správu několika osad. Za ochranu jisté rodiny. Za křesťanskou mládež.

2- Sv. Františka Paul., zakl. ř. (1508) —- Za ctnost křest. lásky. Za sta
řičkého kněze. Za uzdravení matky choromyslné. Za křesťanské školy.

3. Sv. Marie Egypt., kajic. (431). — Za obrácení hříšníků. Za lehkomyslné
osoby. Za požehnání Boží 2 rodinám. Za dítky jdoucí kc sv. přijímání.

4- Sv. Isidora, biskp. (633) — Za ducha skroušenosti. Za vrchní pastýře.
Za horlivé zpovědniky. Za vychovatele mládeže. Za duše v očistci.

5. Neděle bílá, 1. po Vel/ikonami. Sv. Vincence Ferer. (1419). —-Za
dar odumříti světu. Za dítky jdoucí poprvé k sv. přijímání. Za matku.

6- Sv. Viléma, op. (1202). ——Za apoštolát modlitby. Za katol. řády ve vlasti
naší. Za hojné kajicníky. Za 1- rodiče a příbuzenstvo. Za katol. učence.

\7. Sv. Heřmana, řeh. 0233). ——Za dar bdělosti nad smysly. Za bratrstvo
sv. růžence v osadě. Za ponížení nepřátel církve. Za zpustlou mládež.

8- Sv. Alberta, biskp. (1214) — Za lásku k dokonalosti. Za sv. Otce a jeho
rádce. Za uzdravení matky choromyslné. Za katolické spisovatele

9- Sv. Celestina-l., pap. (432). —--Za císaře a krále našeho. Za dar sebe
zapírání. Za obracení nevérců. Za katol. misie v zemích pohanských.

10- Sv. Moohtildy, abat. (1302). Za ženské kláštery a jich ústavy ve vlasti
naší. Za štědrost k chudině. Za panenské jednoty. Za více osob.

11- Sv. Lva Vel., pap. a učit. cirk. (461). Za sv. Otce Lva XIII. Za boho
slovce naší vlasti. Za obnovení pořádku v křesťanské spolethgsti.

12. Neděle 11. po Velikonoc/ó. Sv. .lulia |., pap. (352). — Za spolek
rozšiřování víry. Za dar trpělivosti. Za matku choromyslnou. Za otce.

13. Sv. Hermenegilda, m. (586) — Za stálost ve víře. Aby vítězství církve
urychleno bylo. Za" duchovní správu několika osad. Za křest. školy.

14. Sv. Tiburtia a spolumuč. (229). — Za horlivost v—dobrém. Za zatvrzele
hříšníky. Aby vlády v duchu křest. se obnovily. Za katolická bratrstva.

15. Sv. Justina, muč. a filosofa. (11. stol.) — Za katol. obhájce víry. Za křest.
učence. Za křest. vysoké školy. Za rozkvět katol. časopisů. Za 1—otce.

16. Sv. Paterna, biskp. (555) — Aby důstojnost papežská uznána byla. Za
jednoty sv. Vincence. Za dobrodince chudých. Za dělnictvo naše.

17. Sv. Aniceta, pap. m. (168). — Za dai—skromnosti. Aby pravda a právo
katol. zvítězily. Aby mysl nevěrců osvícená byla. Za mládež křest.

18. Sv. Apollonia, m. (186). — Za horlivost pro čest a slávu Boží. Za ví
tězství církve nad neznabožstvím. Za upravení poměrů dělnictva.

19. Neděle III. po Velika/noci. Ochrany sv. Josefa. — Za větší úctu
sv. Josefa. Za katol. spolky a činnost“ jejich. Za blaho všech katolíků.

20. Sv. Anežky z Montepul., p. ahat. (1316). — Za ducha sebezapření. Za
ženské kláštery po vlasti naší. Za těžce nemocného kněze. Za zemřelé.

21. Sv. Anselma, biskp. a učit. cirk. (1109). -— Za dar pravého umění. Za
pěstování věd v duchu křest. Za těžce nemocného kněze. Za 1“ matku.

22. Sv. Sotera a Kaja, pap. m. (296) — Za křest. srdnatost'. Za osvěžení
ducha křest. mezi dělníky. Za pcsvěcování křest. rodin. Za dobrodince.

23. Sv. Vojtěcha, biskp. m. (997) JŠBože, zachraň vlast naši česko-moravskou!
Za semináře bohoslovecké. Za apoštolát modlitby a práce. Za dítky.

L Odpustky 100 dní na každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. ]
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24. Sv. Jiří, m. (338).m— Za rozkvět úcty sv. patronů našich. Za odvrácení
POhOPŠenív obci. Za uzdravení choromyslné matky. Za dobrodince.

25. Sv, Marka, evand. (68) _- Za horlivé zachování učení sv. evangelia. Aby se
vyplnila prosba: Chléb náš vezdejší dej nám dnes! Za ducha kajicností.

26. Neděle IV. po Velikonoci. Přenesení sv. Norberta. (1627). — Za
řád premonstrátský ve vlasti naší. Za 2 horlivé kněze. Za duše v očistci.

27. Sv_ City, p. (1272). — Za křest. neohroženosť. Za služebně. Za spolek
sv. dětství. Za panenské jednoty. Za dar bázně Boží mládeži. Za matku.

28. Sv. Pavla z Kříže (1775) — Za pobožnost k utrpení Páně. Za dar
obětavosti zámožným. Za rozkvět katol. ve sv. zemí. Za spolky křest.

29. Sv. Petra, řeh. (1252). Sv. Hugona, op. — Za zdar pobožnosti májové.
Za horlivé kazatele. Za jednoty marianské. Za duChovenstvo řeholní.

30. Sv. Kateřiny Sienské, p. (1380). —. Za lásku k církvi katol. Za větší
úctu Rodičky Boží. Za zemřelé údy'katol. bratrstev. Za spolupracovníky.

| _ Odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. )

Víra svatá a s ní mravy křesťanské mizí víc a více. Příčinou toho jest
namnoze neznabožské učení a nekřesťanské školy. Zdá se, jakoby víra nedala se
sloučil s učeností a proto učenci nasi jsou až na čestné výminky neznabohy, a
poněvadž jím svěřeno vychování jinochů a mládeže vůbec, vychovávají zase ne
věrce. A proto potřebí nám za našich dnů opravdu křesťanských učencův, aby
zjevne bylo světu, že věda s vírou docela dobře se snáší, a aby i naše mládež
netoliko planou učeností, ale také vírou křesťanskou byla vedena. Církev. vždy
umění a učence podporovala & tedy umění a učencové mají zase navzájem církvi
napomáhati & víru Kristovu hájili. Jen křesťanství budilo pravou vzdělanost, jen
křesťanství učinilo národy vzdělanými. A proto i nyní jen v křesťanství naleznou
národové spásu. '

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemí bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po eelý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S,“ Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886 č. ll.)

“Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské učence. aby se podrobili sv. víře, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům _apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe. příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou
za den. Pius IX. 1874.)

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

Úmysl v květnu: Umělci křesťanští.

HNĚGÝĚríř—w ----——

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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v ČIstá erCe CItůV LIboVonné VÍnky zaVIjte rajskéMu kVÍtku,
be; serny Panně, oběť!

ZastInIL jsI, sVatý Duše, Chot' MILenou sVojI, Církev, Vrah sVeřepý
nI sILou Viry „jejI nezrušl.

\
.F\M*jovz

ůra ledu zemi objímala, A v tom máji věčném kolik vůně,
čišel severák a život tuh', —- | kolik žárných květů plálo již!

tisíce let duše lidstva spala, * ! Kolik kytic v nadehvězdném trůně
ukřehal v ní lásky Boží ruch., zdobí Boží znak, tcn rudý kříž!

Slunce vzplálo, ledy popraskaly, * Od východu pstří se do západu
procitlý kraj vánkem teplým dech', ; květný luh i od severu v jih,

živná. míza vstoupla v země svaly, v pustých stráních zastírá. svou vnadu,
vzpučel května ssutých na rovech. hýří krásami po tučných údolích.

Kristus přišel, pouta bludu zkrušil, A v tom máji věčném cirkve Boží
pravdou rozvlnil i láskou svět, zdaž i ty, má duše, zakvítáš

proudem krve duši lidskou vzrušil, pravdou, láskou zdravém na odnoži,
věčný milosti máj pro ni vzkvet'. barev jasem v ladu kvítek hráš?

Otevři svůj kalich slunci více,
vpajej světlo božské chtivým rtem,

zbarvíš nejen milostněj' své líce,
snad i simě vpustiš v žírnou zem'!

1). Š. Sem'cky'.
.:"É'J' ,

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 88 roků Věku'našeho božského Vykupitele.

„V 'i'eči českoslovanské podávákněz Mat. L. (Č. d.)

Pokoření a- osla vení Srdce ním bylovtěleníjeho. >_»ASlovo tělem
Ježíšova. učiněno jest.: .Apoštol,uvažujene

1. Přílišnost'upokoření Ježíšových. 2. Veliké smirnourozdílnosťmezi Bohem ačlověkem,
jeho CSlavení— nazývá vtělení z m a r e ním s e b e —

1. Pokoření Srdce Ježíšova »sebe samého zmařil.: (Fil. 2.)
sotva pochopiti můžeme. Prvním pokoře- Ale ani to ještě nedostačovalo Ježíšovi ;

9
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nebot' on, jenž mohl aspoň ve stkvělosti
& slávě zroditi se, vyvolil si nejnižší ze
StaVůlidských, stav šlužehník82 »př'ijal
způsobu služebníka.< (Fil.2.)»Svn
člověka nepřišel, aby mu bylo
slouženo, nýbrž aby
(Mat.20.) Ano více ještě; pohrdaným
chtélbýtianejposlednějšímzmužův.

ně i hanbu jejich a pohanéní: »Toh—o,
kterýž hříchu neznal, učinil za
n a s h ří c h e ma (obětí za hřích. 2..Kor. ó.).
Neplatil on za hříšníka obyčejného, ale
za zločince: »s .hí—íšnými
jeste (Is. 53.); Barabášovi dána přednosl'
před ním, a na kříž povésen byl mezi
dvěmalotry, ano »učinen byl pro nás
zlořečenstvimnr (Gal.3.)»Mypočlli

sloužil.;

počten'

___——

On sám dí ústy proroka: ».111pak červ
jsem a ne človek; pohanéní lidí
& povrhel obce.c (Žalm21.) Zacházejí

ls ním jako s bláznem & odívaji ho
“v roucho potupy! Dosiili již konečně

na tom, můj Vykupiieli? Nikoliv, ale
ještě více se ponižnje, a to tím, že héře
na sebe naše hříchy. odpovídání za

' iii

.| li „HH
\\

ijsme ho,< dí prorok, »jako malo—
mocného a ubitého od Boha a
sníženéhoc Jak mnoho potupy bylo

i jemu za vezdejšího života jeho snášeli?

; Ne dosti na tom, “že zdráhali se jej za
| Boha nznati; byl-i obviňován, že svádí

; lid a proto i odsouzen. Netoliko že stydélise za něho, ale také opouštěli ho. Z ráda,
i ulrhání, rouhání, všecko na něho
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přichází, &on všechno snáší od hříšníků
ohavných, od těch, jež spasit přišel, jež
dobrodiními zahrnoval, ano i od nej
věrnějších svých sstoupenců. Avšak ještě
jinou řadu pokoření při něm uvažme.

' Všechno, co za živobytí svého na zemi
přetrpěl, až podnes ještě trpí v nejsv.
Svátosti oltářní, v níž vydánjest tolikerému
zneuctění. O Bože, kdož mohl by
pochopiti přílišná ta pokoření! Tu vpravdě
platnost mají slova prorokova, jež vhodně
v sobě všechno obsahují: »Nasycen
bude pohaněními.c (Pl. J. 3.) Ano,
jakkoli vřele toužil po pokořeních těch,
jimiž za zpozdilou pýchu hříšníků dosti
učiniti měl, přece Srdce jeho úplně jimi
nasyceno bylo. Uvážiž to dobře, duše
má! Kdo zasluhuje více pokořenu býti,
skutečný hříšník, anebo ten, jenž hříchy
druhých na sebe vzal? Čeho tedy za
sluhují já? .leli na světě postavení, jež

l

bylo by pro-mne příliš nízké? Aneb,
stávali urážek a odstrkování, jichž bych ho uznávati

_. „ , ., _ -, !
nebyl zaslouzul spíše ja nez Jemš? A a
přece, jak nedůtklivý jsem v tom ohledu!
O jak zaslepený jsem ve své vysoko
myslnosti! Ci nemusím se sám nad sebou
zardíti, když pravdy
uvažuji? O můj Ježíši, pokorné uznávám,

tyto na myslij

i mrtvých. Nechť rouhají se jemu a jej
nenávidí hříšníci, Otec jeho přece v něm
zalíbení m a a prohlašuje ho za svého
milého Syna. Byl sice usmrcen způsobem
nehodným, ukrutným: avšak smrt“jeho
jest pro něho slavné vítězství a pro nás
zdroj věčného spasení a požehnání.
Milionové mučeníků radovali se, že dáno
jim bylo jemu život svůj v obět' přinésti
a přeslavné jeho jméno uprostřed muk
nejhroznějších vyznávati. Židé radují se
sice, že stal se obětí jejich nenávisti;
ale hrob jeho slavný jest, a všichni
národové, ležíce u nohou jeho, očekávají
od něho spásu. Naplňuje se předpovědění
prorokovo:».lemu pohané modliti se
budou, a bude hrob jeho slavným
(Is. ll.) .leho tak zneuctěné jméno ode
všechvelebeno bude, a »vejménu
Ježíše klekatikaždé koleno,nebe
ských, zemských i pekelnýchm
(Fil. 2.) l nepřátelé jeho donuceni jsou

a na slávu jeho patřiti.
Nejvíce však podivné & božské jest, že

, všeliké to holdování ivšecko oslavování
přijímá nyni právě v nejsv. Svátosti
oltářní. Skrytý pod způsobou chleba vidí
národy u nohou svých ležeti, ani

' přinášejí jemu p0platek víry své a lásky.

že nejsem dosti opovrhován; od tétoš
chvíle chci milovali upokoření, jež mne *
tobě, božskému Mistru mému. podobným
činí!

2. Nyní uv;ížoval jsi veliké ponížení
& přehojna pokoření Srdce Ježíšova;
ale uvažuji jeho podi vné osl'avení.
Když výrok božského Vykupitele: »Kdo
se ponižuje, bude povýšen,c na
svatých se splňuje, tedy především na
Svatém svatých pravdou býti, potvrditi
se musel. Vskutku, toho, jenž pro nás
otrokem se slal, učinil Otec jeho králem
všeh omíra a veškeru příroduvůli jeho
podrobil. Od soudů světských byl od
souzen; za to však sám jednou přijde
s mocí velikou a velebností soudit živých

A kdyby jemu holdování ono lidé od
pírali, andělé nahrazovali by to jemu.
Ale to ještě není všecko. Celá věčnost
jeho oslavě věnována bude, věčně
ozývati se budou v prostorách nebeských
vítězoslavné zpěvy andělův a svatých:
»Hodenjest Beránek, kterýž byl
zabit. vzíti moc a božství i
moudrost i sílu í čest islávu i
dobrořečení.: (Zjev. ó.) Chcešli býti
účastným slávy božského Mistra svého?

Účastní se tedy i jeho pokoření! Nermuť
se, když se ti daří jako sv. Pavlovi, který
praví: »Jako smetí tohoto světa
učinění jsme, a (jako) povrhel u
všech až posavad.: (1. Kor. 4.) Po
hlediž na apoštoly, o nichž vypravuje

910!
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se: »Oni pak šli z tohoto shro
mážděni l'adujíce se, že hodni
učinění jsoutrpě-ti pohanéni pro
jméno Ježíše.: (Sk. ap. ó.) Pan ptal
se jednou sv. Jana z Kříže, jaké odměny j
si žádá za obtížné ty práce, jež pro
něho podnikal. Načež svatý odpověděl:
»Panc, trpěti a pro tebe pohrdanu
býtin () jak docela jiného smýšlení

řjsem já! Rád bych byl sice s Kristem
korunován, ale ponížení jeho účastniti
se nechci, z kalicha jeho pokoření píti
nechci. Avšak. ó Pane, nehlediž na odpor
můj & dej mi účastenství míti na“ponížení

“ tvém, aby srdce mé jednostejně bylo se
Srdcem tvým! „

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha lll., hlava 10.)

(Příště dále.)

lvDevatero služeb k uctění božského Srdce Ježlsova.
(Část dani.)

Služba. IX.
Prositel.

„Modlete se za sebe vespolek,
abyste spasení byli.“ (Jak. 5. 16.)

„Poněvadž ve mne doufal (dí Bůh),
vysvobodiín jej, ochráním ho. neboť
poznal jméno mé; volati bude ke
mně, ajá vyslyším jej; s ním budu
v soužení; vytrhnu jej & oslavím
jej.“ (Žalm 90. 14, 15)

„Prosím pak především, aby či
něny byly prosby, modlitby, žádosti,
díkůčinění za všecky lidi; neboť to
dobré jest a vzácnější před Spa
sitelem _naším, Bohem.“

(I. Tim. 2, 1. 3.)

Příprava.
do tuto devátou službu konati

% máš, měj stále na očích neskonaš nalě zásluhy nejsv. Srdce
J e ží šo v &, oživuj co možná nejvíce svou
víru a důvěru v ně a obětuj je ustavičně
ve. svých modlitbách nebeskému Otci za
sebe samého, jakož i za všechny, kteří
v duchovním nebo tělesném nebezpečí
se nalézají; obzvláště pak odporučuj
Pánu umírající &duše v očistci, zejména
ony, ježto v životě svém nejsv. Srdce
Ježíše Krista a Marie Panny vroucně
uctívaly.

Představ si aspoň na chvíli svého
Spasitele na hoře Olivetské se modlícího,
a uč se od něho, s jakou pokorou a
vroucností modlitby své maš vykónávati.
Dále požádej pokorně sbor »Andělůw
& zvláště andělů strážných, aby tě při

návštěvách velebné Svatosti oltářní pro—
vázeli a tvé modlilby u dobré skutky
velebnosti božské ve prospěch spolučlenů
bratrstva a na útěchu ubohých duší
v očistci přednášeli.

Ctnosti pak, ve klerých se jako
»Prositeh cvičiti más, bud'tež: pokora
& láska k bližnímu. 

Hlavním pravidlem u vykona—
vání této služby budiž ti pravda, že
modlitbou &pokorou všeho do

: sáhneš; nebot? Bůh sam dal nám své
slovo, kteréž nemůže zůstati nesplněno,
an pravil: »Proste, & bude vám

-dáno.- (Jan 16,24.) »Bůh se pyšným
protiví, ale pokorným dáva milost“
s vou.: (Jak. 4, 6.)

A nyní si představ, jako bys v nejsv.
Svatosti viděl božského Vykupitele, an ti
ukazuje své Srdce všemi mílostmi pře'
tékajíci, a s vlídností nebeskou, toužebně,
ba skoro prosebné vola: »Pojďtež ke
mně všickni, kteří obtíženi jste
a pracujete, ja vas oběerstvímlc
1 pros jej vroucně, jako jej prosili uče
níci jeho: »Pane; nauč nás se mo
dli til: a rci pak následovně:

»O nejlaskavější Ježíši! Ty nevy
čerpatelný prameni všeliké milosti, kterýž
jsa puzen nevýslovnou touhou sdileti nam
nebeských těch darů svých, nejednou
blahosl. Markétě Alacoque jsi sobě stě
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žoval do nedbalosti křesťanů, že tak
málo Tě o milosti Tvé prosí, a spolu jí
na jevo dal, že Srdci Tvému není déle
možno darů těch v sobě skrývali a ne
udělovati jich věrným svým ctitelům:
ach, viz, můj nejdražší, mne ubohého,
jak velice milostí Tvých mí potřebí, a
vyslyš pokorně modlitbu, kterouž já,
poslední ze všech služebníků 'l'vých,
k Tobě vysýlám za spásu své vlastní
duše jakož i duše spolubratrů svých. 0
vylíj ducha modlitby do srdce mého a
nenech mne ustati v modlitbě,-dokud si

na Tobě nevyprosím nejdůležitější ze
všech milostí, totiž setrvání v dobrém
až do koncelc

„A Ty, přemocná Panno Maria,
jejížto přímluva u trůnu velebnosti božské
vždy dochází vyslyšení, oroduj za mne
svou mocnou přímluvou, aby Bůh vše

mohoucí mé í'ipěnlivé prosby vyslyšeti
ráčil! Vypros všem umírajícím pravou
lítost', hříšníkům upřímné obrácení a
duším v očistci úlevu v jejich trápení a
brzké odtamtud vysvobození! O buď
nám, milostivá Matko, útočištěm v ži
votě, nadějí ve smrti a potěchou v očistci !.

ó božské Srdce Páně, rač mi dáti,
abych Tě mohl víc a více milovati!

Vzorem a patronem u konání této
deváté služby budiž ti sv. Stanislav
Kostka, jehož horlivost“ ve,službě Boží,
obzvláště v modlitbách prosebních hlediž
věrně následovati. Popros jej tedy nejprve
za pomoc v této službě své a pomodlí se
k jeho poctě Otčenáš, Zdrávas, Sláva Otci;

Rozjímání.

Výnosná služba.
1. Otázka první: Comám činiti,

abych úloze své jakožto »Prositelx ná
ležitě dostál ?

0 d p ov ě d': Následuj božské Srdce
Ježíšovov jeho životě modliteb a
přímluv, jakýž vede ustavičně v nejsv.
Sx-átosti—oltářní.

V čem záleží přímluvný tento život
jeho?

Abys jej, milý čtenáři, náležitě po
chopil, uvaž dříve následující pravdy.
Jak už katechismus učí, nemůže člověk
bez milosti Boží ničeho pro nebe zá—
služného vykonati, ale potřebuje nevy
hnutelně milosti Boží, aby dobré činiti,
zlého se varovati a tak ke spasení dojíti
mohl. Milost“ tu slíbil Otec nebeský že
nám dá jen skrze Ježíše Krista, »z jehož
plnosti,: jak dí sv. Pavel, »my všíckni
běřeme.: Poněvadž totiž božský Vykupitel
toto věděl a jednak bídu a chudobu člo
věčenstva dobře znal, jednak je totiž
miloval, '-proto z nevýslovné své lásky
sám nám od Otce zjednal milosti pro
všecky budoucí časy potřebné. 'A jeden
z prostředků, jimiž nám u Otce nevy
hnutelných těch milostí vydobyl, jest jeho
modlitba za nás všecky bez vý
minky, a to modlitba přímluvná. Za
tím účelem chodíval ve smrtelném životě

svém často na místa osamělá, by tam
s nebeským Otcem svým jednal o svém
díle vykoupení člověčenstva; proto se
modlil po večeři poslední jakožto nej—
vyšší knčz za všechny, kteří v něho uvěří;
proto umíruje na kříži ještě se modlil o
mílost'svým nepřátelům a vrahům; &
proto jest až podnes jeho hlavním za
městnáním v nejsv. Svátosti oltářní mo
dlitbou a přímluvami svými dále pokra
čovati v díle vykoupení člověčenstva.
Ano, zde bije touhou po naší spáse
prahnoucí Srdce Toho, o němž dí sv. Jan:
»Přímluvce máme u Otce, Ježíše
Krista spravedlivého.:(I._.Ian2,1.)
Ano, zde jest Ten, jenž z lásky k nám
»vždycky živ jest k orod'ování
za nás.: (Žid. 7. 25.) Zde jest On, jenž
zceléhosrdce»milovník jest bratří
svých, kterýž se mnoho modlí
za lid.: (ll. Mach. 15, 14.)

.Tímtedy způsobem žije božské Srdce
Ježíšovo na oltáři život přímluvčího. Zde
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se modlí za všechny. Spravedlivým
vyprošuje sílu, útěchu a vytrvalost v do—
brém; hř í Šn í kům vymáhá milost skrou—
šené lítosti, upřímného pokání a odpuštění
hříchů; nevě'rcům .a bludařům VY“
prošuje světlo a pomoc s hůry, aby cestu
pravdy nalezli a po ní kráčeli; tu obětuje
též krev svou i za ubohé trpící duše
v očistci

Ale viz také dále, jak se modlí
Srdce Spasitélovo! Jako když ještě V lid
ském těle meškal na zemi, modlí _se až
podnes s pokorou a v u_znánívelebnosti
svého Otce věčného, a proto o něm stoji
psáno: »Za dnů těla svého obě
toval modlitby a ponížené-prosby,
a vyslyšen jest pro svou ucti
vosť.c (Žid. 5, 7.-) On se modlí s horli
vostí, tak že píše sv. Pavel, že :s ve—
likým křikem &pláčem obětoval
modlitby & prosbyc (tamtéž). On se
modlíkonečněs důvěrou: »Můj Otče, ,
já vím,že mne vždycky slyšíšlc
(Jan 11, 42.)

Tak žije pro hás Spasitel podnes
život přímluvný v nejsv. Svátosti oltářní.
A v následováni téhož života jeho záleží
právě služba »Prositele.c

2. Tážeš se dále, milý čtenáři: Co.
mám činiti dle vzoru tohoto?
Jakým způsobem mámtento »ži
vot modlitbya následovati? Učiň
to tímto způsobem:

Především vzbud' v sobě živou v i ru

& důvěru v neskonale zásluhy nejsv.
Srdce Ježíšova. Musíš totiž pevné a
s úplnou jistotou doufati, že modlitba tvá
bude vyslyšena, a to jediné pro nesko
nalé zásluhy Kristovy a pro neklamné
zaslíbení Boha samého. Tuto důvěru

vzbuzuj a rozněcuj v srdci svém častým
&pilným uvažováním důvodů čili pobídek,
kteréž tu níže klademe.

Za druhé měj Srdce své naplněné
pravou láskou k bližnímu, onou

totiž láskou, která má na zřeteli věčné
spasení svého bližního a tudíž vřelého
účastenství béře na jeho dobru i zlu.
Tato právě nezištná láska k bližnímu
založila náš spolek, jenž slove »Apo
štolát modlitby,: apravýduchtéhož
apoštolátu vyrčen jest touto devátou
službou. Jest to duch vpravdě katolické,
t. j. všeobecné a vše _objímající lásky
k bližnímu, která se osvědčuje přímluvnou
modlitbou za všecky lidi.

Za třetí hled' sobě osvojiti ducha
pravé pokory. A proto, kdykoli se
začínáš modliti, vzpomeň si na dvě
pravdy: že jsme my lidé s jedné strany
slabi a nuzni tak, že bez milosti Boží nic
záslužného vykonati nemůžeme, s druhé
pak strany tak břišní a bídni, že mo
dlitba naše ani nezasluhuje od Boha býti
vyslyšena, neprosíli Srdce božského Vy—
kupitele s námi a za nás.

Za čtvrté máš nadchnut důvěrou vzá

sluhy Kristovy a proniknut onou láskou
k bližnímu časté prosby vysýlati
k Otci nebeskému. A sice máš se mo
dliti nejprve sám za sebe, potom za
všechny, kteří se v jakémkoli nebezpečí
těla nebo duše nalézají; pak za umírající
dnešního dne a této chvíle; pak za duše
v očistci a obzvláště za ty, které ve svém
životě nejsv. Srdce Ježíše Krista a Marie
Panny vroucně uctívaly; po tě za spolu
údy tohoto bratrstva »Devatero služeba
a »Apoštolátu modlitbyc & posléze za
blaho sv. Otce a za veškerou církev
katolickou.

Aby však tyto tvé prosby a při—
mluvy tím jistěji došly vyslyšení, musíš
je vždycky spojovati s neskonalými zá
sluhámi božského Srdce Ježíšova a v po
koře též vzývati svaté anděly, obzvláště
anděly strážné, aby tě při návštěvách
velebné Svátosti oltářní provázeli a tvé
modlitby a dobré skutky velebnosti Boží
donášeli.

(Příště dále.)
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našeho, Královnou nebes!
Jelikož jsem povolán k dědictví
království nebeského, ku spasení
jakožto křesťan. proto, Maria,
Ty*stéž mojípanovnicí, mojí Krá
lovnou! Maria, Ty's láska srdce

mého,nebot'jsi Královna apoštolův!
A nejsemli já odchovancem apoštolů,
synem církve apoštolské? Ano, jsem jim
a chci jím býti uplně. Duch apoštolů.
láska srdcí apoštolských, láska k Tobě :
buď láskou srdce mého, neboť Ty's i mou
Královnou, Maria! Maria. Ty's láskou?
srdce mého, nebot“jsi Královnou mu
čeníků! Srdce. duši Tvou pronikl měč
sedmerých bolesti; hoře a muka nad jiné
hroznější sevřelá je, když umíral — na
kříži umíral Tvůj jedináček. Ach, tehdáž
i Ty, neposkvrněná, bylas právěmučenici,
Matko, Královno mučenikův! A nejsemli
já též povolán k účastenství jejich slávy?
Nemámli, nechcili rovněž i já ochotně ,
život svůj nasadili z lásky ke Kristu,
krev svou do poslední krůpěje vyliti za
sv. víru jeho? Ach. Ty*s Královnou mu
čeníků, Ty's též mojí Královnou, Maria!
Maria, Ty jsi' Královnou panen!
Ty's čistá, neposkvrněná, všecka spanilá,
plná milosti alásky, nade všecky anděly
vyvýšená. Neníli, nemáli býti čistota
srdce, neposkvrněnosti těla i duše před
mětem mé touhy &mého snažení, okrasou
mého života? O María, Královnu panen,
budiž i moji Královnou!

Maria, Ty's láska srdce mého, nebot"
jsi Matka krásného milování &vší naděje!
Ty's mne milovala, Ty mne miluješ, &
já bych neměl dbáti o lásku k Tobě?
Andělé & svatí vinou se k Tobě. a já ,

Maria láska
(Rozjímání pro měsíc květen.)

naše

anděly povýšil Tebe, aby blahoslavenou
Tě nazývali národové, a já bych měl
nevelebiti, neoslavovati Tebe o závod
5 kůry andělskými a se širým oborem
světa? Ano, Mária, Královno nebes, Ty's
láskou srdce mého největší, a proto chci

1. horliti o Tvou slávu,
2. býti věrným Tvojím synem',
3. rozsiřovati lásku k Tobě!
O tom chci v tomto měsíci Tobě

zasvěceném obzvláště přemýšleli, o to
budu také celou duší usilovati, Královno
srdce mého, Matko milosti!

* **

1. »Cti otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo
na zemi,a velel Hospodin na hoře Sinai. A
neníli pohroženo kletbou těm, již necti
&neváží si rodičů svých? Aj, Duch Páně
vece již ve Starém Zákoně: »Zlořečen,
proklet. budiž, kdož nectí otce svého a
matky své.c (5. Mojž. 27. 16.) A kde jest
na tom širém světě matka, jakous byla,
jsi a budeš, Maria? Ty's Matkou otcův
a matek, bratři a sester našich, Matkou
naší, plna milosti a lásky; neboť zrodilas
nám Toho, který se ráčil jmenovali
bratr-em naším. A já bych, Matko,
měl nectiti Tebe? Já bych měl nehorliti
pro čest“ a slávu Tvoji? Nikoli,_ nikdy!
Tebe ctili, pro Tebe horlili a horlí svatí
všech věků hned od časův apoštolských
až po tento den. Sv. Jan, miláček Páně,
byl opatrovníkem a sluhou Marie; svatý
lgnát a před ním i po něm tisíce tisíců
nosili na prsou obraz Královny nebes,
Marie; sv. Karel Borromejský postavil
v každém chrámě hned u vchodu sochu

její; sv. Cyril! i Methoděj, sv. Václav i
Vojtěch, sv. Prokop i Jan Nep. — všickni
vesměs byli horlitelé o slávu Tvoji, Krá

bych měl se vzdalovati od Tebe? Kristus ! lovno nebes, Maria!
Pán a Bůh můj korunou slávy nad A já, maje nepřehledné zástupy
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svatých & světic Božích, maje příklady
jejich před očima, neměl bych se k nim
připojiti, jich následovali? Ach, běda mně,
kdybych mlčel, kde oni hlásají slávu
Tvoji; kdybych stranil se, kde _se oni
shromažďují vůkol trůnu Tvého, kdybych
se skroušeným srdcem nevzdychal s nimi,
když se jim z duše vine »Ave Mariah
i »Salve Reginah

Ach, plesej, duše moje, raduj se,
neboť i ty můžeš, smíš a máš volati
s anděly: »Zdrávas Mariah i ty můžeš
vzdychati se svatými na zemi: »Zdrávas
Královnoh a hlas tvůj, ač budeli upřímný,
vroucí, čistý, se neztratí uprostřed mi- %
lionův, oslavujících Královnu nebes, Matku
tvou, Marii! Na oslavu její sv. Dominik,

sv. Karel Borromejský, sv. František Sal._ '
a s nimi tisíce tisíců den co den modlí

vali se sv. růženec; na oslavu její skládal
písně sv. Bonaventura, prozpěvoval svatý
František Seraf., vykonával hodinky 0
neposkvrněném početí bohabojný kardinál
Belarmin, po nich a s nimi tisíce tisíců
den co den opětují jedni dojímavé ho
dinky, druzí litanie Loretánské, jiní hlu—
boko pronikavé »Salve Reginah ] ne
jsouli po šírém světě valné sbory, ne
jsouli bratrstva, nejsouli řehole, ve kterých
nepřehledné množství ctitelů Mariánských
den co den po dávném obyčeji horlí o
čest a slávu Královny nebes, milostiplné
Matky-Páně? A duše má, ty bys sama
chtěla se ciziti společné té lásky ahorli
vosti o čest nejbl. Panny? O nikoli, nikdy!
0. vyber si, duše má, oblib si, následuj
zástupy oslavovatelů Marie tu tím, tam
jiným způsobem, jak se to nejlépe tobě
hodí! Pamatuj, at všecko tvé toužení a
snažení, tvoje radost i tvé hoře, hodina_
práce i oddechu, obydlí tvé i stánek Boží,
tvé l_ožei hrob tvých drahých, nechat
tlukot srdce tvého, hlas tvých úst, vše
liké činy života tvého zvěstují a do
svědčují, že dbáš o slávu, že horlíš 0
čest Královny nebes, Matky své, Marie!

Ano, Bože můj a Otče na výsostech,
tak jest! Chci šetřiti příkladu andělův a
svatých; přičiním se po zákonu Tvém
horliti o čest“ Matky Syna Tvého, Matky
Spasitele mého, Matky mojí! Vždyť pak
Ty sám vyvýšils ji nad měsíc a hvězdy,
nad anděly, cheruby a serafy, nade všecky
nebeštany! Ty's ji jedinou podle věčného
soudu svého ochránil od všeliké poskvrny
hříchu všelikého. Tvá milost tajemná způ—
sobila, že Maria přišla na svět bez po
skvrny hříchuprvotního, že prošla světem
bez poskvrny hříchu osobního, že vešla
do nebes čistá a jasná jako dennice,
všecka spanilá i krásná jako přítelkyně
'I'vá, vyvolená od věčnosti. Ty's ji oslavil
milostí, korunoval slávou, jakés prve ne
udělil nikomu, jaké dřív neviděl svět!
Hle, Ty sám tedy pobádáš duši, roz—
paluješ srdce me, aby horlilo celé 0 čest“
a slávu Neposkvrněné, oděné světlem
dvanáctera hvězd, měsíc a slunce mající
pod nohama. O dej mi, Pane můj, a nauč
mne a pomáhej, at konam, co konati
mám. a srdce mé, skutky mě a celý život
můj at svědčí, že dbám i horlím o slávu
a čest Královny nebeské, Rodičky Boží -—

Marie!
_ 2. Smutná to byla hodina, když Jan

stanul pod křížem, na kterémž pněl Mistr
a Pán. Nad ním zatměla se nebesa, nebot
nebem jeho byly oči Páně, a ty se po
kalily mrakem blízké smrti; pod ním
chvěla se země, “pukaly se skály; v něm
pukalo srdce, neboť na kříži umíral mu
Pan, jeho radost, naděje a láska. A hle,
Pán uprostřed bolestí smrtelných neza
pomněl na svého miláčka; on mu dal jako
náhradou za matku Marii, on pravil
k Janovi: »Hle, Matka tvá!c A kdo by
si nepřál míti matky takové? Sám nebes
posel nazval ji milOStiplnou, požehnanou
mezi ženami; Duch Boží svědčí o ní, že
jest »Matkou krásného milování.: Proto
kdo by vsinepřál míti za matku oslavenou,
plnou milosti, Královnu panen, chloubu



137

dcer lidských — Marii? Maria, toťjest, jak
di .sv. Bonaventura. »přímluvnice vše
mohouci.< Maria, toť jest, jak di svatý
Bernard, »bezpečná a mocná prostřednice .
mezi Spasitelem a člověkem, .a od věkův _
není slychano, aby někdo nadarmo vzýval
ji o pomocc _

A proto, kterak bych si ,nepřál a

- netoužil milostivou, přemocnou tuto při
mluvnici míti za matku? Maria, tot', jak
věří a káže církev, Královna andělů,
hotových na pomoc přispěti těm, kdož
mají děditi spasení. A proto kterak bych
sobě nepřál, jak bych směl netoužiti, ne
snažiti se, aby mi'byla matkou blaho
slavená nade všecky dcery lidské, nad

"k“ \, v* :\ >\

jině svaté mocná přímluvkyně i nad jiné
anděly vyvýšena Královna nebes i země?
Slyš mne, Královno, a vyslyš hlas touhy
moji, budiž mně, číms byla Janovi, bud'
Matkou, dokaž světu, žes mi Matkou, &
ústa má i srdce moje vyvyšovati budou
Pána! _

lraduj se, duše má! Maria jest
Matkou tvoji. Pán, kterýž miluje, umřel

erf\ \ “_ \ \ \"“u; ,a, , ;;
tla $(“quterčsaw ,23/// .; ,Q >. ,

\ '/ /// .
/ ,ý///t//

za všecky, zůstavil a povýšil Matku svou
za matku všech, kdož uvěřivše v něho,
prijíti mají ku spasení.

Ale žádašli za matku míti Marii,
pamatuj, abys i ty byl hodným jejím
syneml Ten, kterýž děl na kříž: »Hle,
Matka tvalc vece též: »Hle, syn tvůjic
Jaká to milost, jaká to láska! Syn Boha
živého odkazuje milované Rodičce své



138

Jana, místo sebe za syna odkazuje jí ' Absolona,zpurného synaDavidova,kterak
jednoho, ba každého ze synů lidských.
A hle, mezi těmi — raduj se! — l$l i
ty, duše ma! Býti synem, dcerou, dítkem
také Matky: kdo by se neradoval, kdo by
nejásal? SVíráll tebe zármutek, k Matce
se přivin, ona tí zjedná útěchu, neboť
ona jest »potěšením zarmoucenýchc a
'bpříčlnou naší radosti.: Hnětouli tebe
bídy a strasti pozemské, k Matce se
úchyl, Onat' jest »pomocnicí křesťanů.:
Trápíli tebe nemoc, k Matce se obrať
důvěrně, & ona. zjedná ti úlevu, neboť
jest »uzdravení nemocných.< Kalíli se ti
rozum pochybnostmi, k Matce jdi na

“radu, onat' »jasná hvězda jitřníc světlem
svým rozptýlí mraky a pomůže tobě
k moudrosti Boží. Hryzeli tebe svědomí
příčinou spáchaných hříchů, musíšli se
hrozili spravedlivého soudu Páně, ne
zoufej, ale k Matce se utec, a ona usnadní
tobě návrat k Bohu, ona ulehčí a osladí
tobě pokání, ona dobude tobě slitování,
nebot“ jest vpravdě útočiště hříšníkův!
A tak v každé potřebě, u 'všeliké strasti,
buďsi že hyneš sám, bud'si že hynou
bratři tvoji, k Marii s důvěrou pospěš
synovskou, a pomocí Matky nebeské hlas
tvůj pronikne k Hospodinu, Otec tvůj
slituje se nad tebou. A proto raduj se
a veleb Hospodina, že ti dáno býti děckem
takové Matky, jako jest Maria! Jet“ to
blaho, jet to myšlenka sladká, matkou
mou že jesti Pána mého Matka.

Ale jakým synem takové Matky má
býti člověk křesťan? A nevděčným, ne
věrným, zpupným a odbojným dětem
hrozí Pán. pokutou nevýslovnou. A byť i
nehrozil, jaké by to bylo srdce, kdyby
za dobrotu nevděkem, za ustavičnou péči
nevěrností, za nestihlou lasku vzpourou
šerednou chtělo, smělo se odsluhovati?
Nehodna, by země tebe nosila, byla bys,
duše má, kdybys se vydati chtěla.na
takové neřesti! ——Chama, Abimelecha,
Ofniho a Fineesa, nezdárné syny Heliovy,

je všechny zastihl spravedlivý hněv Boží?
A ty bys se nebála věčných soudů Ho
spodinových, kdyby nebylo u tebe srdečné
vděčnosti, věrné oddanosti, dokonalé lásky
k takové Matce, jako jest Maria? Od—
stup lo ode mne! Netřeba doháněti bázní,
kde láska volá! Ano, láska Tvoje, Maria,
Královno moje nebeská, láska Tvá jako
magnet jest, který mocí nevýslovnou táhne
srdce mě k Tobě. Duše má Tebe miluje,
srdce mě oddává se Tobě celé. Ty vladni
jím a řiď je, nechat? podle příkladu Tvého
velebí a oslavuje Pána! Raději bych
volil smrt?, nežli abych se zpronevěřil
Toběk. Ach, ovšem cítím to a duše má
želí toho, že ne vždy, ne docela věrné
bývalo Tobě, drahá Matko, dítko Tvoje!
Ale viz ty slzy pokory a skroušenosti,
slyš vzdechy žalu mého! Slzy a vzdechy
ty, tot“ zbraň, kterou se dobývá nebe;
vím, že tím snaze dobudu sobě slitování
a odpuštění u Tebe, Matko má nejsladší,
vím, že uprosím sobě u Tebe lasky na
věky, abych věrným byl Tobě od této
chvíle až na věky. O blaze mi! Maria
vyslyší hlas můj a bude mi Matkou po
všecky časy.

3. Netřeba loho doličovati upřímnému
srdci synovskému. že jest v srdci předním
tóužením viděti na své oči, kterak si
každý váží, každý cti a miluje rodiče.
A proto si přeje z celé duše upřímný
katolík, aby, jakož miluje sám, rovněž
tak veškerý svět ctil & miloval Marii.
Kterak bych tedy mohl já nedbati, ne—
přičiniti se o to, aby každé srdce milo
valo, každý jazyk oslavoval blahoslavenou,
nejsv. Matku naši — Marii! Sv. Bernard
z hloubi duše své vola: »Nic mne ne—

naplňuje vělší rozkoší, jako dánoli mi
zvěstovati lidem chválu Mariex Neníli

slušno, abych ho následoval? Otcové,
předkové moji od věků již pečovali, aby
po vše časy u potomků jejich šířila se
čest a sláva nejsv. Matky. Co tu chramův,
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oltářův oslavených jménem Marie! Co tu
slavností, poutí a písní, kterými budí se
čest? a množí se zástupové ctitelů Marian
ských! Ach, jakým bych to byl zbožných
a příkladných předků potomkem, kdybych \
se neřídil krásným jejich příkladem?
Odstup to ode mne! Vím dobře, cím jest
mi Maria; chci tedy i budu se snažili,
aby každého dne přibývalo ctitelův, aby
všelikým obycejem rozmáhala se čest
Matky mé, nejsv. Marie.

Kdo. ctí a miluje Marii, nebude za- ;
' syn, jako sluha oddaný horliti o čest? ahanben, a kdo se kní utíká, dosáhne

spasení, neboť snažiti se bude, aby věřil,
jak věřila ona. Bohu sloužil, jak ona
sloužila; snažiti se bude, aby trpěti uměl,
jak ona trpěla, milovati se naučil, jak
ona milovala, slovem: následovati Kristu,
jak ona jej následovala. Ejhle tedy, če—t
& láska, ježto se věnuje Marii. pomáhá
lidem ku spasení. A proto horlili o roz
množení slávy jména jejího, všickni, kdož
měli srdce zanícená láskou ke bližnímu.
Sv. Vincenc z řádu sv. Dominika, kazatel,
který množství lidí obrátil a přivedl na
cestu ku'spasení, v každém kázaní vy
bízel k oslavování Marie Panny. Svatý
Alfons sám neposlední mezi ctitelí ne
beské Matky a Královny slovem a pří
kladem podněcoval každého, kdož chce
prospěti bratřím ku spasení. aby pod
něcoval a učil je ctíti Marii. Církev na—
množila svátkův, ozdobených památkou,
vyznačených odpustky netoliko při vy
výšení nebeské Královny její, nýbrži ku
posvěcení pravověrných. A já, věda to,
směl bych nedbali o spasení bratrů svých ?
Já, maje vzory tak vznešené, směl bých
sobě jich nevšímati? Já, vida ze zkuše
nosti, kterak odměňuje Bůh lidem čest“a
slávu vzdávanou Marii, směl bych ne
horliti o rozšíření jí ku spasení bratrův?
ApoštolPavel hotov byl jíti netoliko do
žaláře -_ana smrť, nýbrž podvoloval se
na zatracení z lásky k bratřím svým, a
já bych, moha prospěti jim ku spasení,

ubezpečiti království nebeského, moha
k tomu přispěti způsobem, který mně
samému Oslazuje život a povznáší srdce,
mysl, duši neučinil bych toho? Nikoli,
Pune, nikoli! Po příkladu .lan'i Damascen—
skoho, Bernarda, Alfonsa chci i já vše—
možně přičiniti a snažiti se, aby šířila se

“vůbec náležitá česl', aby se zmáhala sláva
požehnané, vyvýšené Kralevny nebes a
Matky mé, Marie. Ano, před obličejem
Pána svého na nebesích zavazuji Se Tobě,
milostná Matko má, že chci jako věrný

slávu Tvou. Příkladem oddanosti ne

lícené, slovem lasky upřímné, přímlquu
bratrskou naváděti a povzbuzovati budu
bratry své vůkol sebe; Nechci od této
chvíle pronedbati ničeho, cím bych v domě
a v příbytku svém, v obci, v osadě, ve
vlasti přispěti mohl, aby se rozmnožil
počet pravých ctitelů Tvých. Jak do:
jemné jsou obrazy, jak milé jsou
svátky, jak utéšenéjsoumodlitby a
písně, jak rozkošnéjsou pobožnosti,
jak sladké jsou památky 'l'voje! Buduli
prozpěvovati neli ústy, ale srdcem každého
dne chvály hodně na oslavu Tvojí, chci
též k tomu prohlédati, aby je bratři zpí
vali se mnou! Jak bývalo u otců boha
bojných, pečovati budu o to, aby znáti
bylo v životě našem, že Tebe ctíme jako
Královnu, že Tebe milujeme jako Matku,
jsouce následovníky skutků dobrých! —
Tot' úmysl můj, tot? předsevzetí moje
pevné a upřímné.

A nyní buď zdráva, Královno máje,
naše milá Matko milostiplná a milosrdné,!
Obrat ke mně své milosrdné oči a po
máhej mi v slabostech mých! Budešli
Ty mojípodporo u, nepadnu;. budešli
Ty mojí průvodnicí, nezbloudím;
budešliTy mojí ochranitelkou, nic
se mi zlého nestane; zůstanešli Ty
láskou srdce mého, Spasitel můj zů
stane ve mně a já v něm. O pomni &

viz, že jsem dítě Tvé a ty žes mojí
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Matkou; vyjednej mi nyní hojného milo
srdenství a vypros mi šťastnou hodinku g
smrti. Se Synem svým mne smiř, Synu i
svému mne poroučej, Synu svému mne ;

obětuj. Buď mi hvězdou spasení a doveď
mne do vlasti drahé nad hvězdami, kde
zůstaneš láskou srdce meho na věky!

Ctitelům Marianským podává Boh. H—l.

Klášterní zvonky.
Napsal J. Št. Pavlík. (4.)

K májové pobožnosti.

Kdo jest ta, jež kolemkráčízářivá jak dennice,
jak šik vojska spořádaný
pod praporem orlice?

Jerusalému to chvála,
Israele ozdoba,
hvězda spásy, kdy nás svírá
hříchů těžká poroba.

Nuže, vítej, Paní krásná,
„kněžno máje spanilá,
jež jsi nás svou poslušnosti
pouta smrti zbavila.

Na den nalezeni sv. kříže.

Mračno bludu, vášní, bouře
hrozí církvi blíž a blíž,
jasněji však za to září
loďce Petra víry kříž.

Spásonosné lodě plují
v nejzazší až země říš,
se stožáru stkvěle září

mouřenínům víry kříž. _

Kéž i ty ten podnik spasný
darem malým obdaříš,
by ti někdy ku radosti
v oblacích se zjevil kříž!

Na neděli 5. po velikonoci.

a Proste, pak vám bude dáno,
tlučte, pak vám otevrou!
Tak nám kážeš, Spasiteli,
přednášeti tíseň svou.

A my přec tak málo dbáme
tvojich kynů, tvojich rad,
na sebe se spoléháme,
hrozili nám hříchu pád.

Nyní však tě prosit' chceme
za vše dary, milosti,
shladíce spíš viny skvrnu
slzou pravé lítosti.

.!

N

0 křížových dnech.

Vlají větrem korouhvice,
vlají v čele průvodu,
na. klášteře zvonky prosí
s lidem za niv úrodu.

Polemi i lučinami
průvodu se vlní pás,
k oblakům pak stoupá prosba:
Tě prosíme, uslyš nás!

Průvod již se v dáli tratí
obláčku jak úzký pruh,
píseň však se luhem nese,
aby žehnal polím Bůh!

slavnost Nanebevstoupení Páně.
©

'Otevřte se, brány věčné —
zvonků hymna pěje v dál —
knížata, bran pozdvihněte,
neboť vejde slávy Král.

Kdo je Král ten “věčné slávy?
Mocný světa Hospodin.
Který vítěz vjezd svůj slaví?
Tvůrce nebes věčný Syn.

V myšlenkách i vy se nestc
často k hvězdným výšinám,
slavně až kdys ve triumfu _
překročíte nebes chrám.

Na neděli 6. po velikonoci.

Na pravici Otce stkvělý
Messiáš kde svůj má trůn,
andělé tam hymny pějí
s 'doprůvodem harfy strun.

I hlas zvonků souzvukuje
vlnou jemné ozvěny,
a duch lidský spěje k nebi
všedních trampot sproštěný.

Též tam místo, synu milý,
chystá Ježíš pro tebe,
zalétášli na perutích
ducha často do nebe.



Na den sv. lana Nepomuckého.

Nad vodou, hle, Vltavinou
hvězdic září zlatý kruh;
mučeníka z Nepomuku
korunou to věnčí Bůh.

Neporušil světec český
zpovědního tajemství;
za to Kristus uchystal mu
věčné blahoslavenství.

I ty Jana za příkladem
před poskvrnou jazyk chraň,
k dobytí tak nebes tvrze
nejlepší máš v ruce zbraň.

Ve vigilii svatého Ducha.

V rozjímání na modlitbách
učeníci trvali, '
božského kdy Těšitele
příchod s touhou čekali.

I ty zvonky rozpěly se
v akkord tónů bohatý:
Přijdiž, sladký Těšiteli,
přijdiž, Duše přesvatý!

Přijdi, rozněť v myslích našich
moudrosti své stkvělou zář,
milosti své proudem svatým
všechnu skvrnu duše zmař!

V Hod Boži svatodušni.

Na klášteře v štíhlé vížce
zvučí plesný chvalozpěv,
a les blízký sladce šumí,
v hymnus týž se rozechvěv.

V zdobné roucho letní krásy
odčl se dnes háj i luh —
z radosti, že s darem hojným
zavítal k nám svatý Duch.

Co ty, synu, přineseš mu
v ústrety dnes se vděkem?
Slyš, jak zvonek odpovídá:
Budiž hodným člověkem!

V pondělí svatodušni.

S Marií když na modlitbách
apoštolů trval sbor,
stal se náhle vítr prudký,
jak by zavál s Judských hor.
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A hle, tu jim nad hlavami
ohnivýse zjevil kruh;
Mistrem druhdy zaslíbený
zavítal to svatý Duch.

Chcešli, synu, dary jeho
v hojné míře přijati,
také je ti s apoštoly
na. modlitbách trvati.

V úterý svatodušni.

V památný den Pentecostes,
pln jsa. Ducha. svatého,
hlásal kníže apoštolský
Messiáše pravého.

S takým pravdy přesvědčením
kázal Petr národu,
že hned získal tři tisíce
svatého křtu v obrodu.

Ty zda, synu, věčným pravdám
nasloucháš rád v kázaní? ——

tázavě tak jasný zvonek
na klášteře vyzvání.

v-v'

Na věky bud' požehnána
nerozdílná Trojice!
Takým církve chvalozpěvem
zvučí mala zvonice.

Nevystihlá. její moudrost,
podivný řád jejích cest;
proto směle její rukou
dej se k cíli svému vést'.

Dobroty a. lásky její
přebohatý poklad znáš . . .
Blah jsi tedy, pakli, synu,
pobožně ji uctívaš.

Na slavnost Božího Těla.

Od pahorku zahlaholil
chvalozpěvem zvonků tlum,
hudbou plesnou, vroucí písní
rozechvěl se Boží dům.

Ve Svatosti utajený
triumf stkvělý slaví Pan,
na cestě jej mile vítá.
čtvernásobný svatý stan.

Sione, chval Spasitele —
zvonky zvučí, zpívá, lid,
s radostí pak všichni domů
v srdci nesou blahý klid.



i42__ *

Na neděli 2. po sv. Duchu.

Chvalte, ústa, nevystihlé
Těla Páně tajemství,
chvalte divně utajený
čistého plod panenství.

Pojďte, dítky, k stolu jeho,
pojďte k velké večeři!
Blah, kdo v smyslů nedostatku
slovu Páně uvěří.

Svadebním však rouchem oděn
překroč svatých hodů mez!
Zkusiž prve sebe člověk —
a. pak z Těla toho jez!

I.!
Jak se hagl rázný katolík.

Podává Boh. Handl. (Č. d.)
': Námitka 81.

„Co mně prospívá vzývati Pannu Marii
a svaté? Což nás mohou slyšeti?“

„LM-'.
Bak tedy i do nebe již jsi se dostal

že my katolíci vyvolence Boží a
zejména Matku Páně vzýváme a ctíme?
Myslíš, že jest to bez prospěchu, jelikož
nás s]yšeti nemohou? Jestli pak ale také
pozoruješ, že výrokem svým „neprospívá
mi nic vzývati svaté,a pOpíráš článek
víry katolické a sice o »obcování
sva týchc? Snad ale nevíš, čemu (lánek
tento učí. a proto ti hned předem učení
katolické () svatých krátce vyložim, abys
pOsouditi mohl, zdaž úcta svatých rozumná
a užitečná jest.

Člověk dokonáváživotsvůj pozemský
smrti. Duše nesmrtelná však žije dále a
podrží jakost? svou mravní,. ve které
svět a tělo byla opustila a dle této
jakosti a hodnoty dostává se _jíod božské
spravedlnosti buď odměny nebo trestu;
tento čin božské spravedlnosti, jímž se
jednotlivým duším dostává odměny či
trestu zoveme »soudem soukromým.: Že
takový soud hned po smrti člověka vskutku
nastává, vidno z výroků Spasitele našeho;
tak v podobenství o »Lazaru &bohatci
pravil Pán: >Umřel žebrák a nesen byl
do lůna Abrahamova (odměna) Umřel
i bohatec a pohřben byl v pekle: (trcst).

Z toho vidno také, že duše zemřelých
v stavu miloin Božíjiž soudem soukromým
buď ihned (»ještě dnes budeš se mnou
v rági.c slow Spasitelova k lotru kajícímu)
anebo po přetrpěni časných trestů v očistci
účastny se stávají, blaženosti věčné, t. j.
přicházejí do nebe. Věčná tato
blaženost“záleží v »patření na Iioha,<
které duším umožněno jest dle nauky
písma svateho »svěllem věčným;
»světlem slangu t. j. nadpřirozeným
Osvícenim (cili zvýšením sil duševních.
Patřcní toto působí v blažených nejdo
konalejší lásku Boží, a v této nalezá
duše úplného svého upokojení a nejvyššího
štěstí, neboť drží již to, o čem sv,
apoštol pravil: »Ani oko nevidělo
ani ucho neslyšelo ani na srdce
lidské nevstoupilo, co Bůh při
pravil'lěm, kdož jej milují.“

Nuže a tyto nebeské blahoslavence
nazýváme svaté. Tito svatí, ač jsou
od nás viditelně odtržení, nejsou nám
přece cizími, nebot? církev sv. učí, že
„svatí v nebi obcují s věřícími na
.zemi.< Obcování toto záleží v tom, že
1. svatí, kteří s Kristem _kralují, modlitby
své za lidi Bohu přednášejí a že tudíž
2. »dobré a užitečné jest, prosebné je
vzývati a pro obdržení dobrodiní od
Boha skrze Ježíše Krista Spasitele k jich
přímluvám, pomoci &přispění se utíkatia
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(tak _pravíobecnýcírkevní sněm tridentský)
a 3. že věřící na zemi jim patřičnou
úctu vzdávají. Že svalí za nás orodují.
učí Starý í Nový Zákon a veškerá
starobylost' křesťanská. V druhé knize
Makabejské 15. kap. 14. verši se praví:
»Tenť jest, kterýž se mnoho
modlí za lid a za všecko město
svaté, Jeremiáš,
Sv. Jan vypravuje _vknize »Zjeveníc
svého5. kap. 8. verš, že »čtyřmecítma
(24) starostů padlo před Beránkem, majíce
každý harfu a báně zlatě, plné vonných
věcí, jež jsou modlitby svatých.c

Jestliže tedy svatí za nás u Boha
orodují a takto nám prospívají, můžeme,
ano máme je vzývati. Vysvítá to také
ze slov, jimiž sv. Pavel prosí efesske
křesťany, aby zaří se modlili (k Ef. 6. 18.);
nebot“ můžemeli prositi za přímluvu údy
církve bojující, kteří sami ještě o sebe
se báti a starati musí, můžeme zajisté
tím více o ni prositi údy církve vítězo
slavně, svaté a světice Boží. Tím ne—

prorok Boží.:

ubírame nikterak zásluh Kristových, nebot? 5
víme, že svatí právě jen skrze zášlnhy ,

Í ctností v životě svatých? Úcta k milýmKristovy nám na' Bohu milostí potřebných
vyprošovati mohou.

Svaté musíme ctili, poněvadž
Bohu věrně sloužili a nyní s Bohem
spojeni jsou. Oni stali se svatými skrze
milost Boží, proto v nich ctíme Boha
samého. Úctou svatých však vzmáhá se

v nás touhu podobnými jim se státi, & ;
' poutáni, svírani. pronásledováni byli právěproto napomáhá úcta tato k tomu, abychom

ctností jejich v životě našem následovali.
Sv. Řehoř Veliký _dí o tom: »Bůh
nerozžal v nebi tolik světlých a zářících
plamenů, aby nás osvítil a kroky naše
zde na zemi řídil, jakož to byl právě
zde na této zemi učinil, aby nás k sobě
vedl a 5 této země k nebi povznesl.
K těmto plamenům'sluší beze vší po
chybnosti zvláště & především čítati
svaté, neboť není mezi nimi zaiisté ani
jednoho, jehožto život by nebyl živým,

zářícím & jasně plajícím světlem, jež
nám ukazuje cestu. kterou bychom kraěeti
měli a na ní nám ustavičně svítí,
abychom nezbloudili. Ejhle, to jsou
skvoucí se hvězdy na nebi církve naší!
Hvězdy ty svítí nám, abychom nezbloudili
aniž kde jaké škody utrpěli, ale nalezli
temnou, úzkou, drsnatou a zakrytou
cestu spásy naší. Nuže nezasluhují svatí
tito býti předmětem úcty naší? Ba věru
lépe by se nám všem vedlo, kdybychom
více příkladem jejich se řídili! Každý
stav, každé stáří, každé pohlaví může
se svými svatými vykázatí, protož také
každému, ať je jakéhokoliv stavu, stáří
a pohlaví, dán ve svatých zářící příklad
dokonalého, bohumilého života. Mamet'
svaté papeže, biskupy, kněze a řeholníky,
máme svaté otce, matky a dítky, bohaté
i chudé, krále a žebráky, vojíny &
řemeslníky, sluhy, děvečky i pastuchy,
umělce, učence, rolníky a jiné. Kdo tedy
jsa vpravdě peěliv o spasení své, nepo
hlížel by na tyto výtečné vzory s rádo—'n'?
Kdo by pilně nchletlěl následovali ly
překrásné příklady všech křesl'unských

svatým posiluje však v nás i naději;
neboť pakliže vyvolenci Boží, kteří měli
slabé, křehké, hříšné tělo jako my, kteří
všem útokům a'pokušením od světa a
ďábla podrobeni byli jako my, ano
častěji mnohem více nežli my; kteří
vše-mi lidskými křehkostmi & slabostmi

tak jako my, kteří u vykonávání ctnosti
s těmitéž, neli hroznějšími překážkami
a obtížnostmi bojovali jako my, pakliže
.tito vyvolenci Boží přece to tak daleko'
přivedli, že je nyní bezděky musíme
obdivovati, zdaž nesílí okolnost tato i
naši důvěru, naši naději, že i my stejného
stupně dosáhnouti můžeme, budemeli
jak oni věrně, svědomitě &horlivě užívati
milosti Boží? Uvážímeli k tomu výrok
sv. Augustina:»mohlli ten,.níohlali
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ta, (totiž se státi svatým, svatou) proč
ne ty Augustine/?e Zdaž nemusí
vlažnost' naše okamžikem minouti, zmalá

tněIOst? ducha ustoupiti, mysl novou
bujarostí se naplniti a horlivost?v dobrém
se rozplameniti? Zajistél Zároveň pak
oživí se v nás křest'anská naděje, že
Bůh neodepře žádnému milosti své svaté,
kdož jej vroucně a úpěnlivě. za ni prosí;
obzvláště tehdy, jestli
svatí, prosby své s prosbami našimi
spojují.'

Nuže, nezasluhují svatí v nebi,
abychom je vzývali a ctili? Zajisté,
v míře veliké.

Úcta naše týká se především a
hlavně duší'svatých a vyvolených Božích;
avšak i jejich ostatky i jejich obrazy
v uctivosti míti _máme. Církev sv.vzdává
úctu ostatkům svatých, poněVadž byly
za živobytí nástrojem jejich 'ctností;
póněvadž úctu k ostatkům" milých—osob
žádá již přirozený cit, a zcela nedůsledno
by bylo ctíti svaté sice, ale nectíti věci
takové, které úzce s nimi spojeny byly;
a posléze ctíme je proto, že Bůh sám
skrze věci takové lidem mnohá dobro

diní poskytuje. Tak vstal mrtvý, jenž
hozen byl ve spěchu do hrobu Eliseova,
jakmile se dotkl kostí jeho. Žena trpící
12 let krvotokem, uzdravena byla do—
tknutím se roucha Kristova. První křesťané

vkládali na nemocné pásníce a potnice
Pavlovy a hle, nemocní se uzdravili.
Obzvláštní úcta patří ovšem sv. kříži,
'krví Spasitelovou “posvěcenému, nebot“
ctíme v něm nástroj a znamení spásy,
jež při soudném dni v oblacích se objeví
_k ustrnuti a úleku všech odpůrců jeho.

Dle učení církve sv. ctíme však také

právem obrazy svatých, sochy atd. Čest,
kterou jim vzdáváme, nese se k tomu,
kdo obrazem nebo sochou se představuje,
a tudíž není ona úcta samostatná, nýbrž
vztažná.

Obrazy a sochy svatých napomáhají

miláčkové jeho, .

mocně obrazotvornosti naší a tudíž jsou
velmi užitečné. Již první křestané'ctili
obrazy svaté, jakož vidno ze svědectví
Eusebiova, 'l'ertullianova a dokladů na
lezených v katakombách.

Ze všeho, cos tuto slyšel, uznáš,
že vzývání svatých a úcta k nim a ke
všemu, co s nimi souvisí, netoliko roz

“ umnýmjest obyčejem katolických křesťanů,
nýbrž i velice užitečným, a že jen věci
neznalý může se tomu diviti, anebo
dokonce z modlářství nás viniti. Nade

všecky svaté a světice Boží vyniká
důstojnosti a moci Matka Spasitelova,
Maria Panna. Ona jest to, již všemohoucí

_ Bůh již v prvním okamžiku bytí jejího
sprostil poskvrny hříchu prvotného, ona
jest to, již jedinou pozdraviti dal poslem
svým archandělem Gabrielem slovy: »'l'yls
milosti plná, Pán jest stebou,
požehnaná jsi mezi ženami; ona
jest.to, která dala Spasiteli tělolidské, která
jako pravá matka jej ošetřovala v mládí,
s ním trpěla ve věku pozdějším, od něho však
také po blažené smrti na nebe vzata jest.
Zdaž může kdo myslíti, že by Ježíš
Kristus nyní matku svoji v nebi nemiloval,
že by nevyplnil každé přání, nevyslyšel
každou prosbu její? Zdaž by taká do—
mněnka nebyla urážkou Spasitele našeho,
nebot?by jej vinila z nevděčnostil? Ano,
mocná jest přímluva Marie Panny, moc—
nější než ostatních svatých, nebot ona
zásluhami všecky převyšuje, i důstojnosti
nad ostatní vyniká, jsouc nejbližší Spasiteli
našemu, Ježíši Kristu; proto také důvě—
řovati můžeme. že nám přímluvou svou
u Boha dobrodiní a milostí vyprositi
m ůž e. Avšak na tom není dosti. Netoliko
může nám pomoci bl. Panna, ona nám
i pomocí chce. Pamatuješ se- jistě na
událost“ při svatbě v Káni Galilejské, kde
Spasitel první zázrak svůj učinil, proměniv
vodu ve víno a takto chudým snoubencům
v nouzi přispěv? Nuže, čí zásluha to
byla, kdo prosil za ně? Panna Maria to
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byla, která útrpnosť majíc s chudobou
hostitelů, obrátila se s prosbou na syna
svého a hle, nezůstala oslyšána. Jestliže
Matka Páně za času pozemského života
svého prosila za bídné a nuzné, zdaž
myslíš, že nyní by prositi nechtěla? Ze
snad nyní kralujíc v nebi by neměla
citlivé srdce pro naši bídu a strasť, naši
opuštěnosť, naše potřeby? 0 nesuď tak
o „Matce lásky Boží, již církev svatá
nazývá »matkou krásného milo
Vání,<útočiště hřišníků,potěchou
zarmoucených, pomocnicí kře
sťanů! Že Matka Páně vskutku slyší
prosby naše, že za nás prosí u trůnu
Božího, a že Bůh proto uděluje nám
potřebných dobrodiní a milostí, to do
kazují ta četná místa poutní, kamž
tisícové křesťanů spěchají. hledajíce po—
moci buď v tělesných neb duchovních
potřebách a nalezše je, s díkuěiněním
domů se navracují. — Není ztenčena
moc Mari-e Panny, aniž ochladla láska
její k nám, ba naopak, čím větší jest
bída lidská tělesná a duchovní, tím větší
jeví se býti moc a láska nebeské Matky
naší. Protož obrať i ty se s důvěrou
synovskou k Matce svoji, a zajisté
doznáš, že nebudeš sklamán, pak ale
také zajisté již nevyřkneš nekřesťanská
slova: »"Comi prospěje vzývati Pannu
Marii?<

Ale jiná jest otázka, kterak
svatí o nás věděti mohou?

Řekni mi, milý příteli, kterak ty
mne slyšíš? »lnu ušima,—<odpovíš mi.
To já vím a po tom se také neptám,
nýbrž po způsobu; kterým to asi je
možno, žefušima slyšíme? Já pohybuji
pysky, pronáším zvuk, tim přichází vzduch
v pohyb, naráží na, bubínek v uchu, a

“výsledek toho jest, že slyšíš, co pravím.
Jak se to však děje? Jaké jest spojení

mezi slabým otřesením vzduchu nárazem
na bubínek a mezi mojí myšlenkou, že
se tato tímto způsobem duši tvé sděluje?
Kdybychom to neviděli každou chvíli, že
se tak vskutku děje, ani bychom tomu
věřiti nechtěli, avšak přece je to pravda.
Pak ale jako vysvětliti nedovedeme
průběh výjevu tohoto, taktéž není nám
možno udati způsob, kterak svatí o nás
vědí, nás slyší. Tentýž Bůh, jenž
způsobilým učinil tělo lidské, aby zprostřed
kovalo dojmy zevnější duši své, tentýž
Bůh činí mocí svou, že sva-tí v nebi
naše prosby slyšía o nás vědí. Jak se
to děje, není nám potřebí věděti, neboť
jest to věc vedlejší; hlavní jest, že temu
tak jest, neboť jisto jest, že se za nás
právě v potřebách našich přimlouvají.
Učitelé církevní domnívají se, že svatí
v nebi o nás a našich prosbácb mohou
mítibuďhezprostřední vědomost,
jsouce »světlem věčným,- »světlem slávya
osvěcován'i,aneboprostředeění skrze
naše anděly strážné, kteří o prosbácb
našich a potřebách je zpravují, anebo
konečně alespoň známost? všeobecnou,
byvše též na zemi a tudíž znajíce naše
prosby, naše svízele, naše potřeby. Ostatně
toto vše jest jen domněnka, pouhý pokus
objasniti způsob jejich vědění, nebot zlíbilo
se Bohu nás otom nepoučiti. Toto však
nás nesmí mýliti aniž naší úctě a lásce
a důvěře k svatým a zejména k Bodičce
Boží na úkor býti. Jisto jest dle článku
víry: že svatí v nebi s námi obcují nás
milujíce, za nás u Boha prosíce, že
tedy dlužno je ctíti a vzývati a za
orodování je prositi. Protož volejme jen
s důvěrou: »Svatá Boží Rodičko a všichni

svatí a vyvolení Boží orodujte za nás,
abychom hodni učiněni byli zaslíbení
Kristových. .

(Příště dále.)

Škola B. s. P. 1891.
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Svatý škapulíř.
(část další.)

u
\' oudnému čtenáři mohou se zde
MŠ namanouti tyto čtyřiotázky: 1.Jest

- možno, aby se zjevila PannaMaria?
2. Jaký jest smysl oněch dvou zaslíbení ?
3. Zdali Panna Maria mohla tyto věci
slíbiti? 4. Zdali je opravdu slíbila?

1.- Jest možno, aby se zjevila Panna
Maria?

Naše vír“ učí, že jsou zjevení
možna, písmo sv. na mnohých místech
tak vypravuje. Čtěte v Starém i v Novém
Zákoně a přesvědčíte se, že se Bůh
lidem zjevoval a rovněž jeho andělé.
Abrahamovi se zjevil Hospodin a oznámil,
že se mu narodí syn, a že Sodoma a
Gomorha zkažený budou. Mojžíšovi se
zjevil Bůh v hořícím keři na Horeb.
Židům pak na Sinaji zjevil se Hospodin,
když jim dával desatero Božích přikázaní.

Abrahamovi, když na hoře Moria
chystal se obětovati jediného syna lsáka,
zjevil se anděl. Před dobytím Jericha
zjevil se anděl Josuovi. Gedeon Manue,
otec Samsonův,'Samuel, Tobiáš, Daniel,
Juda Makabejský a jiní obdrželi rozkazy
od Hospodina skrze anděly. V Novém
Zákoně zjevil se archanděl Gabriel Panně
Marii a zvěstoval jí, že bude Matkou
Syna Božího. Při narození Pána Ježíše
zjevili se andělé v oblacích nad Betlémem.
Sv. Josefa napomenul anděl, aby utekl
s Pánem Ježíšem do Egypta. Anděl se
zjevil sv. Petrovi v žaláři a vysvobodil
jej. Z těchto několika dokladů jest patrno,
že Bůh i andělé se skutečně lidem zjevili.
Písmo sv. není obyčejná kniha, ale ta
nejspolehlivější na světě, to sluší míti na
paměti. Authentičnost písem je zaručena
svědectvím židův i křest'anův, a tyto
dvě společnosti od jakživa na sebe ne
vražily; mimo to několik tisíc mučeníků
dosvědčují, že písmo sv. nebylo po
rušeno. A pak, proč by se nemohl Bůh

zjeviti? Což není všemohoucí? Kdo by
jemu směl říci: Ty toto učiniti nemůžeš?
Zdali moc Boží je obmezena úzkými
hraniceni našeho rozumu? Zdali Bůh

nemůže učiniti více nežli my pochopiti
můžeme? Jestliže Bůh dopustil, aby se
andělé zjevili lidem, proč by nemohl
toho dovoliti Královně andělův? Panna

Maria se může zjeviti a oznámiti lidem
vůli Boží, tot pravda, které učí naše
víra, které přisvědčuje náš rozum, kterou
uznávají všichni lidé vyjma ty, kteří
nemají ani víry ani rozumu. Naše století
19. má otom neklamných důkazů na
Lúrdech a Filipsdorfu v Čechách, o čemž
obšírnějšího poučení nalézti lze v knihách:
»Matka Boží Lúrdskág přeložil P. Hlobil
a »Panna Maria Spomocnice křesťanůa od
faráře Křečka.

2. Jaký smysl jest oněch dvou
zaslíbení? Matička Boží slíbila předně:
že uchraní od muk pekelných ty, kteří
zemrou (nábožně) oděnijsouce škapulířem.
Zdaliž praví se tím, že každý člen sv.
škapulíře musí býti spasen i když by
umřel ve smrtelném hříchu, jen když
bude míti na sobě škapulíř? Nikoliv, to
by byl špatný, nepravý výklad. Jsou
sice v písmě sv. některé výroky, kde
se připisuje spása věčná takové věci,
která sice ke spasení vede a pomáhá,
ale jestliže jest taková věc sama o sobě,
tu nikterak nepostačuje ke spasení. Na př.
sv. apoštol Pavel praví v listu k Římanům
(3, 28): »Máme za to, že člověk
ospravedlněn bývá skrze víru beze skutků
zakona (Mojžíšova) a v kap. 8, 24. zase:
»v naději spasení jsme.< Sv. apoštol
napřed připisuje vířeospravedlnění, potom
zase naději spásu. Tobiáš pak připisuje
spásu almužně, řka : »Almužna od smrti vy
svob'ozujela onat' jest to, která čistí hříchy
a činí, že nalézáme milosrdenství a život
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věčný.c (Tob. 12, 9.) Dobře praví kardinál
Bellarmin u příčině této: Písmo připisuje
moc ospravedlniti anebo spasiti různým
věcem, nikoliv proto, že by ony samy
o sobě mohly ospravedlniti nebo spasiti,
nýbrž proto, že k ospravedlnění nebo
spasení pomahaji a také jistě přivádějí,
jestliže ostatní věci nescházejí. (Controv.
t. lV. lib. 11. de Poenit. c. 7.)

Podle toho škapulíř sám o sobě ne
může ochránitř od věčných muk, ale po
mahá, bychom spíše
setrvali v dobrém až
do konce. Bratr sv.

škapulíře, by spasení
došel, musí míti dobré
skutky, neboťpraví se
v bulle Jana XXII.:

»Bratří, zachovavejte
pilně Š';zaslíbenígšj ve
svých srdcích a vy
nasnažujte se, abyste
povolaní své zajistili
dobrými skutky a
nikdy neustávali.c —
Smysl prvního zaslí
bení tedyjest: Panna
Mariavyprosí bratřím
sv. škapulíře tu mi
lost', aby nezemřeli
ve smrtelném hříchu;
z té příčiny je buď
zachrání od smrti v

nebezpečenství ži
vota, nebo jim v nemoci prodlouží život,
aby měli příhodný čas k obracení a po
lepšení. To jest pravý a přirozený smysl
zaslíbení prvního. Aby člověkobdržel tuto
milost, je potřebí, aby svědomitě zacho
vaval povinnosti bratrstva a věrně plnil
hlavní a základní povinnosti křesťanské,
totiž chránil se hříchu a nevydával se
svévolně v nebezpečenství umříti v ne
milosti Boží.

Panna Maria slíbila za druhé: že

vysvobodí z očistce řeholníky karmelitské

a bratry svatého škapulíře co iinejdříve
(obzvláště v sobotu po jejich smrti).
Ani proti tomuto zaslíbení nelze ničeho
namítati. Bůh může muka očistcova'
zvětšiti a učiniti citelnější, aby prudkosť
ohně nahradila kratkosť času. Potom
jest zvyk, že v rodinách rodiče a králové
ve svých zemích v jisté dny obzvláště
ukazují svou lásku. Církev také ustanovila
nejeden den, kdy lze získati odpustky
plnomocné nebo neplnomocné, t. j. pro

minutí trestů, které
člověk má.vytrpěti po
odpuštění hříchů buď
na zemi nebo vočistci.

— Proč by nemohla
Panna Maria učiniti

podobně? Sobota je
den zasvěcený Panně
Marii, v sobotu ji
členové onoho bratr
stva obzvláště uctí—

vají modlitbami a do
brými skutky.Ostatně
kdyby muka očistcová
za všecko to byla
ukracena jen o jeden
den, byla by to mi—
lost“ nemalá; nebot
sv. Cyrill dí, že by
raději trpěl bolesti,
jaké měli všichni lidé
od Adama až do sko—

naní světa, nežli by
prodlel jeden den v očistci.

3. Zdali Panna Maria mohla slíbiti

takové věci? Každý katolík odpoví: ano,
mohla. Nebo Panna Maria jest dobrotiva,
skrze přímluvu a orodovaní dovede všecko
u Ježíše Krista. Panna Maria jest přímluvou
svou jaksi všemohoucí, »omnipotentia—
supplex.:

I nekatolík, když považí, jakou moc
a právo ma Matka u Syna toho nej
výbornějšího, řekne: Ano, Panna Maria
mohla to slíbiti. Nescházít' jí k tomu nic,

10*
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praví sv. Bernard, ani moc ani vůle.
Zaslíbení tato nepříčí se víře, jsou zajisté
ke cti Pánu Ježíši, ukazujíce nám lásku
jeho k Panně Marii, ukazujíce nám lásku
Panny Marie k lidem.

4. Zdali Panna Maria opravdu slíbila?
Dva mocní &závažní hlasové odpo—

vídají : Ano, slíbila. První je hlas církve,
druhý samého Boha. Papežové zkoumali
pečlivě ona zaslíbení, aby nebylo po
chybnosti ojejich pravdě. Papež Jan XXII.
otázán o prvním zaslíbení prohlašuje
v bulle z r. 1316., že je zkoumal na
stupních oltáře a shledal docela pravdivé.
Druhé pak zaslíbení: o vysvobození
z muk očistcových, že bylo jemu samému
učiněno od Panny Marie. Pro lepší
zaručení vydal papež tento novou bullu
r. 1322. a v ní opakoval, co byl v první
prohlásil. '

Po papeži Janu XXll. ještě dvacet
dva papežové vyslovili se o bratrstvu
sv. škapulíře v témže smyslu. Ano, svatá
Stolice ustanovila, by každoročně konána
byla zvláštní slavnOSť »sv. škapulířec
po veškerém světě křesťanském, aby
takto památka na ona zaslíbení Panny
Marie trvala na věky a zvelebena byla Paní
z hory Karmelu. Neníliž s dostatek za
ručena hodnověrnost a pravdivost oněch
zaslíbení, když je sama církev uznala a
schválila?

Druhý závažnější hlas jest samého
Boha. Blud a lež nikdy Bůh nepotvrdil
zázraky; to by bylo proti jeho svatosti.
Ze všech pobožnOstí, které kdy zavedeny
byly ke cti Panny Marie, ani jedna není
potvrzena tolika patrnými zázraky. Vy—
pravovali jsme již dříve, kterak Walter
Lynthon se obrátil, když jej oděl Šimon
Stock škapulířem, uvedeme nyní ještě
některé jiné zázraky na doklad.

Následující událost vypravuje Gaume:
(Catéchisme de per-severance tom. VIII.
pg. 166.) a praví, že jest krátký výtah
ze soudních akt. '

»V táboře u Brugelette dne 19
srpna odpoledne r. 1667. u přítomnosti
pánů :M. Maxmiliána de Sausse, hraběte de
Mastaing, ctihodných otců : Josefa,'převora
karmelitského v Brugelette, Barnabáše
od sv. Pavla, podpřevora, Renáta od sv.
Terezie, Tomáše od sv. Petra atd.,
předvoláni Vincenc Matthieu, řečený
Maison Dieu, od pluku p. Dauphinova,
a Mikuláš Pierrot, trubač u téhož pluku;
tito dva dosvědčují, že se pohádali spolu
a že Vincenc Matthieu střelil do Mikuláše

Pierrota ve vzdálenosti asi 10 kroků;
ale na štěstí koule zasáhla škapulíř,
Mikuláš byl jen lehce poraněn, jakož
viděli okolostojící a svědkové; koule pro
razila kabátec a košili, ale spleskla se
o třetinu a uvízla za košilí na těle.

Výstřel viděli Ludvík Amelot, prostý vojín
adan Cadot; tento vi'děltaké, jak škapulíř
byl přitlačen a přichycen na poraněném
místě. Ranhojič nalezl kouli za košili.
O tom svědectví vydali pan Brojart, de
Lestre a p. Visancourt, jenž svědčí, že
viděl, jak ranhojič kouli vynímal. Jiní
svědčili, že viděli poranění lehké a pro—
střelený kabátec a košili. .

Vincenc Matthieu a Mikuláš Píerrot

si nyní po křesťansku odpustili, odpřisáhli
své výpovědi, a tak i druzí svědkové
učinili, kteří viděli výstřel, poranění i
prostřelený kabátec a košili, a chválili
Boha a blahoslavenou Pannu, že tak
očividným způsobem zachránila člověka
skrze svatý škapuliř. Potom následují
podpisy ;připojena stvrzenka od důstojníků
a vrchního velitele pluku a na konec
stvrzenka ranhojičova, jež zní : »Já pode—
psaný ranhojič pluku p. Dauphinova
přišel jsem obvázat trubače Mikuláše
Pierrota, domnívaje se, že jest postřelen,
ale nalezl jsem splesklou kouli na těle
za košilí; koule prorazila kabátec &košili ;
na těle jsem shledal jen lehké pošramocení,
což se bez zázraku státi nemohlo, protože
rána mířena byla do prostřed břicha.
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Podepsán Nuet. (Manuel de Sambucy
pg. 105)

jasně ukazují, že Bůh potvrdil
zázraky zaslíbení Panny Marie

Tato událost a sta jiných | a škapulíř.
(Příště dále.)

0 nejsv. oběti mše svaté.
Podává Placida: B., ř. ev. B. (o. d.)

JŠ ohlédajíce nyní celkově na tuto
% 0 část mše sv., jaké pravidlo usta

_. novíme si pro chování se při ní?
()bětujme tu s pokorou Všemohoucímu'
Syna jeho jednorozeného ke cti a slávě
nejsv. Trojice, nejbl. Panny Marie i všech
svatých (zvláště těch, k nimž zvláštní pří
chylnosť cítíme a jež za patrony své jsme
si vyvolili), k užitku a blahu svému a
celé církve. Vzpomínejme dále zbožně
svých rodičů, příbuzných, dobrodinců,
přátel, živých i mrtvých ; ale ina nepřátely
své nezapomínejme, jelikož přikázal nám
Pán modliti se za ty, kteří nám
protivenství činí a utrhají nám
(Mat. 5, 14.). K této pak poslední okolnosti
chceme blíže přihlédnouti a několika
slovy poukázati na význam a důležitost
tohoto oddílu mše sv., ať tak díme ve
vzhledě společenském. Z toho vysvitne
zároveň, jak prospěšno a spasitelno
každému sůčastniti se dle možnosti co

nejčastěji oběti nejsvětější. Známa jsou
slova písma sv.: »Přinášíšli dar
svůj na oltář a tu se rozpomeneš,
že bratr tvůj má něco proti tobě:
nechejž tu daru svého před
oltářem ajdi prve, smiř se s bra

' trem svým &potom přijďa obětuj
dar svůj.: (Mat. 5, 23, 24.)

Věnujme maličkou úvahu slovům
těm!

Jestli vůbec kdy, jistě nyní naplnila
se slovaKristova: »Vydá bratr bratra
na smrť, a otec syna: a pOVStanou
synové proti rodičům a budou
'je zabíjeti._c_' (Mat.10,21.) Záští a ne
vraživost vzájemná ovládají mysli všech, a

s žalostným ovocem pekelných těchto květů
potkati se jest ve všech poměrech životních
v míře neuvěřitelné. Jak příhodnou dobou
jest chvíle obětování k nahlédnutí do
srdce vlastního, jak krásná příležitost
k učinění předsevzetí ve svazku svatého
pokoje žíti s bližnimi svými! Jakou měrou
měříme, takou i nám bude naměřeno.
S jakým srdcem obětujeme při mši sv.
dary obětní všemocnému Králi a Pánu
veškerenstva, s takou myslí i on přijme
je od nás. Na srdci pak zlostném a
nevraživém nemá věčný Slitovník ten
zalíbení, z rukou nešlechetných nepřijme
darů. Ejhle, jak mocný lék v obětí
novozákonné proti tomu bouřlivémukvasu
zloby a zášti vzájemného, ale tělo
společnosti nynější naskrz pronikajícího,
jak snadno utišen by býti mohl ten ne
blahý boj všech proti všem — jen chopiti
se té příležitosti vzácně, kterou dobro
tivý Bůh tak hojně a za tak lehoučkých
podmínek nabízí! 0 kéž by poznal svět
v dobách těchto bouřlivých, co jest mu
k pokoji! Ale, zdaž spíše lidé v zarputilosti
vědoměneopouštějí ten pramen

_vodyživé a nekopou sobě cisterny
rozpukaně, kteréž nemohou dr
žeti vody? (Jer. 2, 13.) Kam obrátiti
se mají pak v době svízelův & protiv
naléhavých o pomoc a osvěžení? Kdo
můžeš pochopiti, pochop!

Po- obětováni modlí se kněz tiše

modlitbu »Secreta,c t.j. modlitba tichá
nazvanou. Jsou to modlitby prosebné, a
počet jich řídí se dle počtu Kollekt.
Konec modlitby této přechází v »P r e fa cia
(předmluvu), která jest slavnostním vý



rázem díků a chvály Boha všemohoucího,
různá také dle rozličných slavností a
různých milostí v nich oslavovaných.
Pojmenování »předmluvac nazvati dlužno
jen velevhodným.

Uvádění jsme zajisté do středu oběti
nejsv., k čemuž sotva nalezne se něco
vznešenějšího nad naše preface. Chévajíť
nevyrovnaný vzlet citu a myšlenky, divu
krásné plesání rozradostněné duše, jemuž
podobné jen v andělském Gloria po—
střehnouti se může. Dokončiv prefaci
říká kněz hluboce se ukláněje »Svatý,
Svatý, Svatýc atd., při čemž dává se
znamení zvonkem, aby každý na nově
nastávající hlavní část? mše svaté byl
upozorněn.

V. Pozdvihováni. Knězjakoby vcházel
nyní do svatosvatyně; již otvírá se brána
nebeská a v málo okamžicích promění
se moci slova božského chléb a víno

v pravé tělo a pravou krev Spasitele
světa. Z překrásných modliteb, které koná
kněz od »Sanctuse: až k vlastnímu pro
měňováni, zvláštní pozornosti pro přítomné
věřícízasluhuje »Me m e n to (vzpomenutí)
za živé,< při čemž kněz složiv ruce
s hlavou ve zbožné pokoře skloněnou
modlí se za osoby, jichž při té které
mši sv. zvláště pamětliv býti chce. Již
z pouhé lásky křesťanské vyplývá tu pro
každého povinnost modliti se za všechny,
kteří buď svazky pokrevenství buď jakkoliv
jinak s ním spojeni jsou.

Jako kdysi ve Starém Zákoně kladl
obětující ruce na hlavu hovádka obětného
na znamení, že zvíře to náměstnou smrť
za hříchy jeho podstupuje, podobně i
kněz vzkládá ruce na dary obětní na
důkaz, že tělo a krev Kristova, v něž
chléb a víno brzy proměniti se mají,
jakožto veleoběť za hříchy celého světa
před tvář Otce nebeského předstoupí.

A nyní nastává onen okamžik svatý
a 'velebný, kdy děje se zázrak, nad
nímž trne úžasem svět nebeský,- Syn
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Boží sestupuje na oltář, aby pod ne
patrnými způsobami chleba a vína znova
a znova obětoval se za hříchy a pro
vinění lidstva. Jest proměňování. Kněz
bere uctivě do rukou chléb a kalich

s vínem a slovy, jichž sám Spasitel užil
při poslední večeří, činí je tělem a krvi
toho,skrze nějž svět učiněn jest.
(Jan 1, 10.) Vyřknuv přesvatá slova
proměnění nad chlebem a později nad
vínem, pokleká s uctivostí i bázní před
Synem Božím a pozdvihuje tělo i krev
jeho nejsvětější, aby i lid Spasiteli svému
se poklonil. () okamžiku přesvatý, ó plnosti
štěstí viděti Boha svého tváří v tvář!

Gedeon, soudce lsraelitův, vida anděla
Božího, strachem trna volal k Bohu:
Ach, můj Pane Bože (t. j. běda mi,
zajisté umříti musím), že jsem viděl
anděla Hospodinova tváří v tvář
(Kn. Soudců 6, 22.) — a tu Spasitel
světa pod jedním krovem s námi pře
bývá,- ano nám k vůli sestupuje s výšin
svých rajských na oltář, oč větši měla
by býti tedy uctivosť naše, oč větší
svatá bázeň nás nehodných! Andělé,
kteří v domě Božím přítomni jsou a
klanějí se Bohu živému, třesou se před
Stvořitelem všemocným. Já viděl jsem je,
píše sv. Jan Zlatoústý, ty duchy nebeské;
ani v době, kdy sv. tajemství se konají,
před Ježíšem Kristem na tváře své padají
a jemu se klánějí. A popatřme do našich
chrámů! Lehkomyslni mladíci, marnivá
děvčata smějí se, žertují, lelkují a baví
se při mši sv., před tváří dobra svrcho—
vaného, jakoby byli někde. v síni taneční
nebo na kterémkoli jiném místě zábavním.
V přítomnosti knížat světských panuje
uctivé mlčení a každý pilně se varuje
i té nejmenší nepřistojnosti; a v kostele,
u přítomnosti Krále všech králů, v oka
mžiku, kdy pozdvihuje kněz živé tělo Páně,
vidatí lidičky různé, kteří v ješitnosti své
kolena ohnouti váhají předJežíšem v nejsv.
Svátosti, anebo pokleknouli již vůbec,



poklekají jako Židé když před bičovaným
Spasitelem,klekajíce, posmívali se
jemu. (Mat. 27, 29.) O pokolení
ještěrčí! (Mat.3, 7.) jak dlouho myslíš,
že utíkati budeš hněvu a soudu Božímu?

Provaz, jímž vyhnal božský Mistr zne
svěcovatele domu Otcova, každou chvíli
i na tebe jest připraven. Hotov jest
Hospodin,aby vyčistil humno své,
i shromáždí pšenici svou do
obilnice, ale plevy páliti bude ohněm
neuhasitelným. (Mat. 3. 12.)

»Kam se ubíráte?c pravil. jednou
sv. Ambrož ješitné, přepjatě vystrojené
dámě. »Jdu do kostela,<< odpověděla
tázaná. »Spíše bych myslil, že spěcháte
do divadla nebo do taneční síně,. pravil
na to světec; »vrat'te se, marnivá, hříšná
ženo! Chceteli přijíti na sv. místo ono,
tedy přijďte, abyste tam hříchů svých
želela, ne však Ježíše Krista urážela a
jiným pohoršení dávalahl Nečiníme snad
podobně jak ona právě zmíněná paní?
Kde má potom Bůh býti jist před
urážkami našimi, zneuctívámeli jej ve'
vlastním domě jeho a v okamžiky nej
světější?! Sv. Jan Zlatoústý pln nevole
volá: »Divím se, že bohopustého“ ne
šlechetníka takového blesk okamžitě ne

zdrtílc Ovšem, Bůh mohl by v okamžiku
lehkomyslníky takové příkladným způ
sobem potrestati, avšak on jest dobrota
neskonalá a milosrdenství jeho „nemá
konce. Ježíš, jehož kněz pozdvihuje, jakoby
z té Svatosti lásky prosil za lehkomyslné
tykřesťany:»0tče,odpusťjim, neboť
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nevědí, co činí.: (Luk. 23, 34.) Vy
týkáli nám svědomí nějakou nenáležitosť
v příčiněprávě vzpomenuté, vyznejme líto
stivě s patriarchou Jakubem : »Vs k utk u
jest Hospodin na místě tomto,
a já jsem nevědě],x (I.Mojž.28,16.)
a nahraďme Spasiteli dvojnásobnou od
této chvíle uctivostí tu bolest, již jsme
mu hříšnou lhostejnosti svou byli způsobili.
Poklekejme zbožně a pokorné hned při
»Sanctus,s kdy dává se znamení zvonkem,
a nenutili nás závažně & podstatně
příčiny povstáti, zůstaňme klečeti až
k okamžiku, kdy kněz obětujici přijal
nejsv. krev Páně a ministrant mešni
knihu na druhou stranu přenáší. Když
pozdvihuje kněz tělo Páně, poznamenejme
se znamením sv. kříže a bijíce se třikrát
v prsa, zbožně říkejme: »J ežíši, v te b e
věřím, —Ježíši, v tebe doufám —
Ježíši, tebe miluji nade všecko.:
Při pozdvihování kalicha učiňme totéž
seslovy:>Ježíši, tobě žiji —Ježiši,
tobě umírám, —Ježíši, tvůjjsem
v životě i smrti.:

Hlavní část“ mše sv., o níž právě
jsme pojednávali, sahá modlitbami svými
až k »Pater nosterc (Otčenáši). Pro
věřící mši sv. obcující nejvíce důležitosti
chová z modliteb těch zase »Memento
mortuorumc (Vzpomenutí na věrné
zemřelé), kdy mohou modlitbou vzpome
nouti na drahé" své v Pánu zesnulé,
kteří sami zásluh dobytí si nemohouce,
na pomoc bratří svých pozemských od
kázáni jsou. (Příštěostatek.)

Různé zprávy a drobnosti.
Třeti řád sv. Benedikta. (Původní

dop is.) S velikou radostí dočetl jsem se
v č. 3. »Školy B. S. P.< o řádě tomto, a
puzen jsa hlasem srdce svého, Boha vždy
hledajícího, osměluji se prositi, by hlasu
tomuto odepřeno nebylo.

Leží zajisté v intencích blaha lidstva
veškerého ai milého národa našeho, by
řád tento co nejvíce se rozšiřoval, lidstvo

k Bohu vedl a tak spásonosným posláním
svým mu požehnání přinesl. Vždyť .to

| lidstvo, tak často bloudící a s cesty pravdy



a dobra se odchylující, jedině před úplným
úpadkem mravním zachrániti může církev
svatá, jež jako matka laskavá člověkavede
vždy v před na dráze sebezušlechťování
a ukazuje mu onen pravý cíl, povýšený
nade všecky ostatní cíle, za nimiž tak
často lidstvo slepě se žene, nepozorujíc
jich nicoty. Jest mnoho oněch hvězd,
k nimž člověčenstvo v naší době upírá
zraků svých, od nich očekávajíc to, po
'čem touží a v co doufá, že poměry jeho,
ať hmotné, ať mravní, zlepší,. Ale hvězdy
ty přečasto — hvězdice jsou bez cíle,
zásady v lidstvo hlásané a oděné ve formu
nejskvělejší —lbubliny jsou prázdné, a
soustava, slibující lidstvu splniti všechny
jeho tužby — maska bez obsahu. Nelze
upříti, že zejména v novější době spo
lečnosť lidská po hmotné stránce trpí. Ale
ona neméně trpí po stránce své vnitřní,
a právě toto její poklesnutí daleko bolest
něji každéhopravěho lidumila se dotýká,
nežli hmotné utrpení lidstva. Vyskytlo se
mnoho soustav sociálních, směřujících ku
povzneseníblaha lidského, ale všechny ty
soustavy mají účel svůj vtom, aby po
vznesl se hm otný blahobyt člověčenstva,
doufajíce, že pak člověk 'i v nitru svém
lepším se stane. Ale jak pochybené to
stanovisko! Náprava řádu společenského
nastati musí nápravou duše lidské, a
na to je zapomínáno ode všech liberál
ních myslitelů. Zapomínáno jest, že duši
vlivem milostí svých a zákonů svých
zlepšiti může jedině svaté náboženství
Kristovo, a proto právě nevěra a hnusné
opovrhování náboženstvím rozmohlo se
v naší době měrou velikou.

Ne pozemským blahem, at ono
prýští buď z bohatství, buď z vysokých
důstojenství' nebo odkudkoliv, stává se
člověk dobrým, ale milostí Boží. Bohu

buď žalováno, že lidstvo stará se více o
hmotné nežli o duševní své blaho. A přece
božský Spasitel náš příkladným životem

svým učí nás, v čem máme spatřovati ono
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»štěstí,c jež bývá cílem lidských snah.
Ne v utěšených poměrech vnějších, ale
v nejužším duševním spojení s Bohem a
s Kristem Ježíšem i všemi svatými jest
onen zlatodol trvalého, nekaleněho, či
stého blaha, odtud prýští mocná posila
k trpělivému snášení běd životních i po
vznášející cit důvěry v Boha a s ním i
vnitřní mír a pokoj i tehdáž, kdy kolem
nás pění se a bouří mohutné vlny životních
příbojů. Třetí řád sv. Otce Benedikta jest
povolán, aby plnil vznešený úkol mezi
lidstvem: aby duším lidským pomáhal
nalézti ono pravé blaho, jež vyplývá ze
spojení s Bohem. Kéž by jen co nejvíce
byl rozšířen po vlastech našich, — pak
by v lidu našem oživily se pravé id_ealy,
vedoucí jej ne dolů ke hmotě, ale vzhůru
k nebesům! .lestit' řád tento věrným po.
mocníkem Ježíšovým, pomáhaje mu po
všech končinách zemských vyhledávati
ztracené ovečky,a shromažďuje je k onomu
dobrému Pastýři. Jaký to úkol vznešený,
posvátný, a jaká česť pro ty, kdož členy
řádu toho jsou!

Děkuji Bohu, že popřál mně nehod
nému dověděti se o řádě tomto. S radostí

nevýslovnou hlásím se k němu a prosím
snažně, bych v jeho svazek přijat byl a
slibuji, že pevně státi budu vždy při něm
a věrně všechna ustanovení jeho vykoná
vati. Byloť povždy vroucím přáním mým
býti sluhou Páně ; Bůhvšak jinak usoudil
a mně jiné povolání určil. Proto, veden
jsa vroucí touhou co nejúžeji s Bohem býti
spojenu, obci v oblasti řádu sv. Benedikta
tak učiniti, a prosím Boha, by popřál mně
milosti své, bych sobě předsevzatý úkol
věrně a cele vždy plnil, abych byl vždy
hodným údem třetího řádu sv. Otce
Benedikta.

Z paměti kostela sv. Jana Nepom.
na Skalce. Kde nyní jest na Novém
městě pražském kostel tento, byla až do
r. 1730. pěkná kaple ke cti téhož patrona
českého uprostřed viničky, patřící c. k.
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vrchnímu hernímu, Křišfanu Hógerovi. ' při čemž lid vojskem rozehnán b_ýtimusil.
Tento dal na své útraty vystavěti tuto
kapli, v níž služby Boží mniši Servité
z kláštera na Slupi konávali. Zbožný
Hóger měl však marnotratnou manželku,
která zavinila, že nedlouho po stavbě
kaple do velkých dluhův upadl. Tísněn
od věřitelů svých zapomněl se jinak
správný muž tak dalece, že v nesnází
své užil státních peněz k zapravení dluhů.
Zpronevěření toto vyšlo brzy na jevo,
Hoger byl zatčen, a soud vyřknul dle
tehdejších přísných zákonů nad nešťastní
kem ortel smrti. Ale císař LeOpold I.
nepodepsal ihned předložený mu ortel
hrdelního soudu, nýbrž kázal, aby mu
podána byla obšírná zpráva o minulém

Secha tato, zhotovena r. 1682. od Jana
Brokofa nákladem Matěje Bohumíra svo
bodného pána z Wunšviců, byla až do
r. 1819. v kapli v domě u Wunšviců
na Svatováclavském náměstí, kdež od
zbožného lidu velice ctěna byla. Roku
tohoto byla kaple v domě Wunšviců

: zrušena a socha SV. Jana měla se Z ní

! tajně v noci do kostela sv. Jana Nep.
na Skalce převézti. Lid pražský, zvláště
na Václavském náměstí bydlící, již dříve
několikráte hlasitým reptáním a vyhro
žováním odvezeni této sochy z domu
Wunšviců zamezil, a když konečně pomník

životě odsouzeného úředníka. Ze zaslané

mu zprávy poznal panovník, že odsouzenec
býval před tím vždy poctivým mužem a
správným úředníkem,a že jen rozmařilosf
jeho manželky jej do záhuby přivedla.
Sděleno též císaři, že Hoger jest horlivým
katolíkem, jenž svým nákladem ke cti
sv. Jana Nepomuckého na viničce své
pěknou kapli založil. Zpráva tato přiměla
císaře k rozhodnutí, aby ke cti sv. .lana
Nepomuckého, jenž jest patron těch.
kteří na své cti ujmu trpí,: Hóger od
praven nebyl, nýbrž aby doživotně uvězněn
byl v Praze v Novoměstské radnici, kde
na výživu jeho denně 34 kr. mělo vy
dáváno býti. Ale ubohý Hóger následkem
soužení & churavosti v krátkém čase
zemřel a pochován byl v kapli na Skalce,
kterou byl vystavěl. Majetek jeho připadl
státní pokladně, kaple na Skalce zůstala
však službám Božímvěnována, a 6. května
r. 1706,. zavedeno při ní bratrstvo ke
cti sv. Jana Nep.- Když četným členům
bratrstva kaple ku pobožnostem nestačila,
dalo bratrstvo pomocí příspěvků mnohých
dobrodinců nynější kostel stavěti. Jest
tomu právě 70 let, když do tohoto kostela
socha sv. Jana Nep., na hlavním oltáři
se nacházející, tajně v noci přivežena,

tajně v noci se odvézti měl, tu houfně
na ulicích se shromáždil a protivil se
odveženi sochy, tak že musilo vojsko
povoláno býti, které násilně lid rozehnalo.
Administratorem kostela jest nyní umění
milovný prelát papežský, monsignore
Karel Jaenig, jenž o zvelebení služeb
Božích ve svatyni této a o rozšíření úcty
k sv. patronu českému, zvláště v Itálii,
velkých zásluh sobě získal. — Každodenní
sloužení slavné mši sv. po celou oktávu
svátku svatojanského v kostele na Skalce
založil v minulém století hrabě Jan Nep.
Saffgotsch k vděčné upomínce, že on i
manželka jeho dne 17. dubna 1773 ve
Varmbrunu ve Slezsku z nebezpečí života
zachráněni byli, když most pod vozem,
ve kterém seděli, náhle se sřítil, při
čemž k žádnému úrazu nepřišli. Na tuto
událost se vztahující obraz jest v sakristii
kostela na Skalce.

Při tomto kostele jest nejstarší bratr
stvo sv. Jana Nepom., založené dne
6. května 1706, tedy o 30 let starší než
Nepomucké bratrstvo v Římě, které papež
Lev XlII. na arcibratrstvo povýšil. Účel
tohoto bratrstva při zdejším kostele na
Skalce jest šíření úcty sv. Jana Nep. “a
podporování chudých, obzvláště takových,
kteří pro odbor učitelství se připravují.
Papež Pius VI. ustanovil dne 14. ledna
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1780 pro tento kostel tři dny, o kterých
věřícípřizachování církevně předepsaných
podmínek plnomocné odpustky získati
mohli, a tehdejší arcibiskup určil k tomuto
zbožnému výkonu den 14. a 15. května,
jakož i den svátku sv. Jana Nep.

Ctihodný sluha Boži Don Bosco má
„býti za blahoslaveného prohlášen. Čte
nářům »Skoly 8. S. P.: jest znám životopis
tohoto kněze a mnohé podivuhodné
události ze života jeho. 0 něm píší noviny
v Turíně vydávané »Bolletino salesianm
následovně: »Minulého roku, 8. května
1890, shromáždili se v Turíně dvou pro
vincii, turínské, & vercellskě, biskupové
na“ důležitou poradu. Předsedou zvolen
arcibiskup J. E. kardinál Alímonda. Při
této poradě jednáno též o tom, aby začat
byl proces ku blahořečení sluhy Páně,
Dona Bosca. Všichni biskupové souhlasili,
a 4. června začal kardinál Alímonda

proces dle církevních nařízení. Duchovní
soud začal již práci v několika sezeních.
Zkoumán život, ctnosti a zázraky sluhy
Páně. Zatím Michael Rua, generální před—
Stavený, rozkázal, jednomu z nejstarších
duchovních synů Dona Bosca (založil řád
Salesiánů), aby sepsal životopis milovaného
otce Dona Bosca ashromáždíl všecky spisy
jeho se týkající, aby proces šťastně byl vy

řízen. Přátelům Dona Bosca toto na srdce

klademe: 1.-Aby prosili Marii, pomocníci
křestanův, aby celý proces o sluhovi Páně
ku větší cti a slávě Boží přispěl. 2. Kdo
nějakou věrohodnou událost ze života
jeho ví, aby jí oznámil. 3. Spisy, po
jednání 0 sluhovi Páně v jakékoliv řeči
napsané, aby nám zaslány byly. Zajisté
čtenáře naše potěší zpráva tato.),GDon
Besco byl neobyčejným zjevem za doby
naší. Prozřetelnosť Boží sama působila
skrze něho. „

Indiánka svatou. Duchovenstvo v Bal

timore přimlouvá se co nejvřeleji, aby
indiánská panna Kateřina Tegaksiková
ze kmene lrokézů byla za svatou pro
hlášena. Tatáž narodila se roku 1658.
v Kanadě, jakožto dcera vynikajícího
náčelníka a byla roku 1676. pokřtěna.
Po veškeren svůj život byla řídkým
vzorem dobroty a zbožnosti. Kanadské
obyvatelstvo i Indiáni uctívají ji po dvě
století jako světící, a bývalý kanadský
guvernér, markýz Danoville, sděluje, že,
když se v době moru na hrobě Kateřiny
modlil a o přímluvu její žádal, m0r
přestal. Zázrak ten jednomyslně připisován
prostřednictví indiánské panny. Budeli
za svatou prohlášena, bude to první
indiánská svatá.

Zprávy z misií katolických.
Severní Amerika. Boje Indiánů

v jižní Dakotě. Náčelník Indiánů,
Sitting Bull (sedící býk), jenž byl vůdcem
Siouxů v p0slední krvavé válce proti
Spojeným státům, byl pozván od ne
přátelských lndiánů z Pine Ridgeu. Jak
mile generál Ruge otom se dověděl, dal
telegraíicky rozkaz agentovi Laughlinu,
aby se nenáviděného náčelníka zmocnil.
Pří vyplnění rozkazu byl Sitting Bull od
lndiánů, již jsou ve službě vlády, zastřelen.

Zajímavo je seznati úsudek nejdůst.
biskupa Martina Martyho o pověstném
onom náčelníku Indiánů. Biskup Marty

(rodem Švýcar) jest důkladným znalcem
Siouxů; byl totiž po leuhá leta misio
nářem mezi Indiány, naučil se jejich řeči,
ano sepsal mluvnici a slovník těžkého
tohoto jazyka. Sitting Bulla poznal osobně,
když stál ještě na půdě kanadské. Tehdy
byl biskup vyslán do ležení Sitting Bullova',
by ho přinutil k poddanství a návratu do
svého území ; též později byl s ním častěji
ve styku. Slyšme, co o něm píše: »Sitting
Bull byl plnokrevným Indiánem, přítelem
svého lidu, a proto nepřítelem bělochů.
Dle jeho mínění »Veliký ducha stvořil
země jisté pro bělochy a jinou pro Indiány,



proto nemohl nikdy pochopiti, jak může
Bůh dopustiti, aby se Evropané zmocnili
země jeho. Vládě bělochů se jen potud
podrobil, pokud toho nutnost“ žádala. a
hleděl se vždy samostatným udržeti. Na
kloněn byl náboženství katolickému, jehož
hlavní pravdy mu od P. de Smeta a po—
zději i ode mne hlásány byly; kněze po
važoval za jediné přálely Indiánů. Při
poslední mé rozmluvě vykládal mi, že
chce se svým kmenem do jiné krajiny
se vystěhovati a prosil mne, abych mu
vystavěl kostel a školu; měl pevný úmysl
státi se křesťanem.“

Že úsudek biskupa o náčelníkovi€
pravdivý jest, vysvítá z řeči Sitting Bulla,
kterouž měl při vyjednávání o odstoupení
nového území a již tlumočník doslovně
do angličiny přeložil. Pravil tehdy Sitting
Bull:

»Kdy pak zrušil Indián dané slovo a
kdy dodržel smlouvy běloch? Nikdy! Když
jsem byl hochem, byli Siouxi pány světa;
slunce v jejich zemi vycházelo i zapadalo.
Deset tisíc jezdců vyslali do boje. Kde
jsou dnes naši bojovníci? Kdo je zabil?
Kde jest naše země, komu patří? Který
běloch může říci,že jsem mu něco ukradl ?
A přece mne nazývají zlodějem. Která
bílá žena, byti sebe slabší, byla ode
mne v zajetí uražená? A přece zovou
mne zlým Indiánem. Který běloch viděl
mne kdy opilého? Kdo odešel ode mne
hladový? Kdo může říci, že jsem ženy
své bil a dítky své trýznil? Jest to snad
hřích, že miluji svůj národ? Jsem snad
proto zločincem, že plet' moje červená
a že jsem zrozen v zemi otců svých,
nebo proto, že jsem ochoten za lid svůj
a za svou rodnou zem umříti?.a

Jest to hanebno, když pohanský
Indián tak mluviti může a právem mlu
viti o lidech, kteříž chtějí býti křesťany.
Neboť zoufalá válka 'Indiánů proti Evro
panům povstala ztoho, že nynější vláda
nedodržela učiněné smlouvy.

Další smutná zvěst, již americké listy
oznamují, jest pobiti lndiánův u Wounded
Knee-Creeku, asi 30 angl. mil od Pine
Ridgeu. Dne 28. prosince dohonil totiž
major Whiteside tlupu Big Foota (veliké
nohy), čítající 150 mužův a asi 250 žen
s množstvím dítek. Když se vojsko při
blížilo, hotovili se Indiáni k boji; když
však i major mužstvo své do bitevního

šiku postavil, vystoupil indián (byl to
sám Big Foot) beze zbraně z řady, chtěje
s majorem mluviti. Major Whiteside slezl
s koně a šel náčelníku vstříc. Big Foot
podal mu na znamení míru ruku a pravil:
»Jsem nemocen, a lid můj přeje si míru. —
tu přerušil ho major, řka: »Nemám chuti
k dalšímu vyjednávání, buď se vzdáti
nebo bojovati; jakou máš odpověď?: —
»My se vzdámmc pravil náčelník, »chtěli
jsme to již dříve učiniti, nemohli jsme
vás však nalézti.: V pondělí 29. pros. ná
sledovalo všeobecné odzbrojení Indiánů;

_ vojsko utvořilo čtverec kolem lndiánův
a vyslalo k nim indiánské vyzvědače
s důstojníkem Taylorem. Okolnosti, že
vlastní jejich soukmenovci je odzbrojují,
roztrpčila velmi Indiány, tak že brzy vy
střelená první rána z tábora indiánského,
jež byla počátkem krvavé bilky, kteráž
trvala 11/2hodiny. Vojáci stříleli na koho
jen mohli, tak že mnoho žen a dítek bylo
zabito, vojínů padlo 25 a 35 bylo po
raněno. Katol. duchovni, Francis Crafts,
jenž chtěl další postup boje zameziti, byl
bodnut do plic. Těžce raněný misionář,
jak noviny píší, jest rodem Amerikán,
z protestantské rodiny, a přestoupil již
v mládí na víru katolickou, vysvěcen byv
na kněze stal se misionářem Indiánů. Na
cestě do Pine Budgeu, kamž byl od svého
představeného poslán, připojil se k vojsku,

. chtěje býti sprostředkovatelem míru. Byv
raněn, zůstal na bojišti; tu naň zavolal
mladý voják: »Otče, umírám; pojďte,
chci se zpovídati.<< Vyslechl zpověď, dal
mu rozhřešení, v témž okamžiku padla
hlava umírajícího na prsa kněze, jenž
vysílen padl do mdlob.

O dalším boji píše P. Jutz:
»Většina Indiánů, již přišli z rose

budské agentury, byla jižv Pine Ridgeu,
ostatek nacházel se v táboře asi_6angl.
mil od naší misie, jež jest 4 míle vzdá
lena od agentury; dne 29. prosince došli
všichni k agentuře, kdež by byli záleži
tosti své v pokoji uspořádali. \Mezitím
přibyla 28. prosince večer nová tlupa
lndiánův, asi 120 rodin, a rozložila se
14 mil od agentury táborem, kamž se
druhého dne ráno odebral pluk vojska,
by jim zbroj odňal a je přivedl k agentuře.
Staří Indiáni byli povolni odevzdati zbraň,
avšak mladší nechtěli; tu vypálil jeden
Indián pušku a zastřelil vojáka, na to



156

všichni Indiáni vystřelili a padlo asi 20
vojáků. Pak začalo i vojsko stříleti: že
v boji bylo zabito mnoho žen a dětí,
není divu, nebot? vojáci obklíčili celé
ležení; myslím však, že- schválně žadný
voják na ženskou _nestřílel.Jakmile otom
uslyšeli ostatní Indiáni, povstalo nové
vzbouření před agenturou; kolem 11. ho
diny přiběhl ke mně Indián a vše mi
oznamoval; po obědě vydal jsem se tedy
na cestu !( agentuře. Když jsem byl asi
míli od ní vzdálen, přijeli ke mně dva
jezdci a pravili, abych se hned obrátil.
jelikož bych se vydal ve veliké nebezpečí.
Indiáni stříleli do agentury a poranili dva
vojáky. na to chtěli zapáliti školu; jelikož
však kolem školy bylo mnoho vojska,
opustili všichni'lndiáni svá místa a roz
ložili se táborem asi 12 mil od agentury. '
Dne 30. prosince přišli k nim i ostatní,
na cestě však zapálili školu vlády. Jelikož '
v agentuře mysleli, že hoří naše škola,
poslali nám vojsko, jež se-srazilo s Indiány;
jeden voják byl zabit, 3 poranění. Od té
doby nedošlo k nové srážce.x

Cina. Apoštolské vikářství
v Kiang-nanu. P. Bienvenu z 'l'. J.
píše ze stanice Msa—kia-vo-tse:

»Mam již asi 600 katechumenů. a
všichni bydlí v okolí; do podzimu
doufám, že počet jejich vzroste na 1000.
Přijde k nám třeba nějaký hodný člověk
pod záminkou, že potřebuje nějakého
léku, vrací se však bez léku s katechismem.
Skoro každý týden přihází se taký případ.
Někteří mají mnoho překážek, radí se
dlouho s přátely a příbuznými, zvláště
pak hledí dostati povolení od toho,
kteréhož nazývají »starou hlavou.: Já
vždy je napomínám, aby se neukvapili;
nebot? obrácení na víru katolickou jest
veledůležita věc, jež se nedá jen tak
ledabylo odbyti, potřebí zkoušeti křesťan
ské učení a přijati je, když se člověk
o pravdě jeho přesvědčil. Z toho mi
plyne dvojí užitek: 1. poznají katechumeni,
že se zde nejedná jen o zapsání do
počtu křesťanů, jak při některých sektách,
a 2. nabudu času, abych mohl katechumeny
důkladně prozkoumati. C0 pobádá tyto
lidi, aby přestoupili na víru katolickou?
Nejsou to příčiny čistě nadpřirozené,
ačkoliv itakové se naskytují. Nejhlavnější
příčina bývá pověst církve jakožto školy
spravedlnosti. Tamější obyvatelé jsou

., dcero, .

chudobni a přicházejí k nám, když bývají
utlačováni od Koang-koemi — darebáků,
kteří se živí hádkami a processy ——
vědouce, že misionáři vždy podle práva a
spravedlnosti rozsuzují.

Ještě jiný druh lidí a sice lepší a
upřímnější k nám dochází; jsou to
příbuzní a přátelé obrácených. Tímto
spůsobem se víra velmi snadné rozšiřuje.
Jednali se o pokrevní příbuzenství a
ne toliko o přátelství, mluví se o »suchých
příbuzných-'; oslovují .—etotiž jednotliví
členové »můj suchý otče,a »má suchá

»můj suchý strýcic atd. a po
važují se za ratolesti jednoho »suchého
kmene.c

Jeli kněz zadobře s jedním, má
přístup k celému »siíchému příhuzenstvuq
všude ho zvou, všichni ho navštěvují,
krásná to příležitost? k obracování na
víru. Starší křesťané pak zabývají se
mnoho katechumeny. přivádějí je v neděli
do kostela, učí je naším Způsobům. Stařec
jeden takový bydlí asi 1/4 hodiny od
nás a jmenuje se Moa-yií-koang. Tento
zve své přátely k sobě, neb je sám
navštěvuje s kalechismem v ruce, vy—
kládá články víry, vyvrací námitky, tak
že někdy posluchače přesvědčí. V neděli
po kázaní opakuje hlavní myšlenky a
hledí, aby i ti vše pochopili, kteříž knězi
nerozuměli. Jednou v neděli k večeru
vyjel jsem si na koni do veliké vzdálené
dědiny; napřed se kolem mne shromáždila
mládež, pak i starší příbuzní a ženy..
Slezl jsem s koně, zapálil dýmku a mluvil
jsem o všeličems, až jsem začal o
náboženství. »Tojižjsme všechno slyšeli,.
pravili, nMoa—yů-koangnás tomu naučil.
Druhého. dne ráno nalezl jsem hodného
toho muže v naší osadě, a kolem něho
sami starší otcové z okolí, jimž po celou
noc vykládal o nejsv. Svátosti oltářní,
jak jsem se od nich dověděl. Takové
překvapení potěší jistě srdce misionáře,
jenž žádných přátel nemá.

Jaká jest celodenní práce misionáře?
Po ranním rozjímání a mši sv. rozděluje
práci v domě, pak jde do školy, kdež
ho očekává 50 křičících kluků. Zbývající
hodiny dopoledne věnuje vyučování
katechumenů, zkouší, ptá se, doplňuje
vyučování, povzbuzuje slabé, chválí hodné,
těší a obveseluje všechny. Hned po
obědě jezdí do vzdálenějších osad a činí
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totéž. Když se večer breviř pomodlí &
povečeři, vyučuje obyvatele své osady
vždy přes hodinu; na to, aby se občerstvil,
prochází se chvíli s růžencem v ruce a
modlí se, aby Bůh práci jeho žehnal.

Osady okolní lehko by se obrátily

'na víru katolickou,

jsem častěji slyšel,

kdyby bylo více
nebot lid tamější jest dobrý. Tak

když jsem učení
křesťanské vykládal: »To jsme ještě
neslyšeli; proč nepřicházeji nás kněží
vyučovati?c

kněží ;

„Kat. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.
Z Litovle. S. M. vzdává dle slibu diky

tisíceré božskému Srdci Páně a Panně
Marii i sv. Josefu za šťastné vyřízení jisté
záležitosti, která ji velmi znepokojovala.

Z Vel.Pavlovic. Dlouhojsem prosila
Pána Boha o pomoc ale zdálo se, jakob\
volání mé neslyšel. Tu četla jsem ve »Sko e
B. S. P. a o tolika milostech doufajícím' .
udělených, tak že jsem znova a důvěrněji
prosila ta předobrotivá a přelaskavá Srdce
Páně a Panny Marie, a prOSba má vy—
slyšena. Plnim slib svůj a vzdávám díky
božskému Srdci .ležíšovu a přesvatému
Srdci Marie Panny. ED.

Z okoli příbramského. Spěchám,
abych zadostučinil slibu svému, který
jsem ve sklíčené mysli učinil. V tísni své
obrátil jsem se ke sv. Josefu, velikému
přímluvci', se slibem uveřejnění ve »Skole. s
Celým srdcem konal jsem devítidenní po.
božnost. A hle, byl jsem .vyslyšen. Nej
vroucnější díky nejbl. Panně Marii usta
vičně pomoci, sv. Josefu a sv. Alfonsu
za vyslyšení prosby me. J. B.

OdVítkovic. Díky nejvroucnější nejsv.
Srdci Páně, nejbl. Panně Marii. sv. Josefu
a sv. Antonínu za nalezení ztracené
věci. IH.

Z Kutné Hory. Doufajíc v božské
Srdce Páně a v nejbl. Maiii Pannu, byla
jsem vyslyšena ve veliké úzkosti a obdržela
jsem velikých milostí pro duši svou, začež
budiž nejsv. Srdce Páně a nejčistší Srdce

Panny Marie velebeno & oslavenoAvždy& všude až na věky!

; Srdce Páně,
\

l

OdStaré Boleslavi. Čtenářka >Školy
B. S. P.- vzdává tímto díky nejsv. Srdci
Ježíšovu a nejbl. Panně Marii za obdrženou
milost'. V největší úzkosti učinila jsem
slib, vyslyšíli Bůh mou prosbu, že ke cti
a chvále Boží uveřejnim milost? tuto, což
tímto plním 0. K.

Ze Zdánic. Pochváleno buď nejsv.
láskou k nám naplněné;

budiž od nás poznáno a milováno též
neposkvrněné Srdce Panny Marie, že vy
slyšeny prosby naše. J. V'.

Z Nemotic. Vroucí díky vzdáváme
božskému Srdči Páně a Panně Marii
Lúrdske za uzdravení našeho duchovního
pastýře z povážlivě nemoci. Více osob
jsme se spojily a konaly jsme devítidenní
pobožnosf a prosby naše byly vysly
šeny.

Z Neveklova. Tisíceré diky nejsv.
Trojici, božskému Srdci Páně, Panně
Marii, sv. Josefu a sv. Benediktu za do—
sažení veliké milosti, jakož i za uzdra
vení dítka ' MM.

Z Bučovic. _Vzdávám nejsrdečnější
diky božskému Srdci Páně, blah. Panně
Marii sv.-Hostýnské a sv. Josefu za vy
slyšení prosby v důležité záležitosti. F.R.

2 Hradce Král. Nejvroucnější diky
vzdává božskému Srdci Páně, neposkvrně
nému Srdci Panny Marie, sv. Josefu a
sv. Janu Nepom. za dosažení veliké mi—
losti jistý bohoslovec a v jejich mocnou
ochranu i nadále s důvěrou pokornou
se poroučí.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím a Italie. Když uloupeno bylo sv.

Otci město Řím, slíbila sjednocená Italie,
že bude město to »čestným sídlem
k atolici s mu: (!). Jak plnísepokrytecká

l

přípověď tato, sezná každý již z pouhého
pohledu na sloupce svobodomyslných
(rozuměj však zednářských a protikato
lických) časopisů italských, kde nej—
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hanebnějším způsobem snižují se sluhové
církve a vůbec vše, co poněkud jen se
sv. náboženstvím a strážkyní jeho, (církví,
souvisí. S rozkoší přímo ďábelskou pasou
listy takové po každé i sebe nesmyslnější
zprávičce, která by mohla snahy církve
a zvláště ovšem nejvyšší hlavu její do
nepříznivého světla postaviti. Jakým způ
sobem pak se ozdobují a přiostřují takové
zlomyslné, utrhačné, leckde nasbírané
klepy, netřeba zvláště podotýkati; mi
strovskou v této věci dovednost“ pánů
z tábora svobodomyslného i z našich
listů žídovsko-líberálních s dostatek po
znati můžeme. Než nejen slovem, i skutkem
pracuje se v ltalíi na potlačení a snížení
katolictví. Tak nedávno přísnézapověděno
bylo »katolíckému spolku italskému< hrob
papeže Pia IX. navštíviti a jakýmkoliv
způsobem úctu k zemřelému sv. Otci
projeviti. Při tom nazváni byli ti, kdož
oslavy zvěčnělého súčastniti se chtěli,
spiklenci a nespokojenci od Va
tikánu pobouřenými. Taková jest
tedy ta svoboda, již se dostalo katolickému
Římul Ani květina nesmí se dáti na hrob
zesnulého! Ovšem, kdyby ten mrtvý byl
Bruno, nebo nějaký garibaldovec, tehdy by
bylo svobodno sypati na hrob kvítí avěnce,
a mimochodem řečeno, zlořečiti tomu,
kdo jest jiného mínění. Poslední, totiž
tupení a snižování, děje se nyní hojně
s kazatelny protestantského kostela, před
lety v
zbudovaného. Konajít' se tam přednášky
s nátěrem vlasteneckým, a seje do útrob =
posluchačů nenávist proti Vatikánu a
katolickým kněžím. Katolíkům nelze proti
tomu ničeho činiti, jelikož obžalováni jsou
jako nepřátelé státu italského. Vojín,
který by do některého katolického spolku
vstoupil, měl by krušné postavení u pluku.
Pro katolické vojíny není v Římě kostela ;
vojenského, a vláda neponechá vojínovi
ani času, aby v neděli mohl přítomen ,
býti mši svaté. Z toho pochopiti se dá,
pro koho jest v Římě svoboda! Dějiny
vyřknou zajisté v budoucnosti příkrý
soud nad tímto bohopustým jednáním
moderních osvícenců!

Ve chvíli, kdy řádky tyto píšeme,
snad vydána již nová encyklika svatého *
Otce o sociální otázce. Svatý Otec
při sepisování jejím tázal se o radu
vynikajících biskupů všech 'zemí. Ne

Římě pro vojíny protestantské

opomeneme dle možností blíže s ní se—
; známiti. _

Rakousko. 'l'řetí všeobecný rakouský
sjezd katolický bude svolán r. 1892. do
Lince. Vyjednávání o věci té již jest
v plném proudu. — Z Uher docházejí
v otázce křtů ze smíšených manželství
zprávy, že v této záležitosti nutně třeba
bude zákonodárných opatření. Setrváli
sv. Stolice na dosavadním stanovisku
svém, bude třeba nového zákona, který
by nařizoval zavedení civilních matrik.

Francie. Druhý mezinárodní vědecký
sjezd katolický odbýval se v Paříži v době
mezi 1.-—6. dubnem t. r. Sjeli se k němu
nejslavnější učenci katoličtí z celého světa.
Promluvy i porady jednaly o pěstování
vědy katolické, protože boj mezi vírou
a nevěrou musí v první řadě na poli
vědy vybojován býti. Chloubou každého
katolíka může býti výrok slavného pro—
fessora university lovanské, p. Lefebvera:
My katolíci pravé vědy se nebojíme,
ale ovšem bojíme se vědy polovičaté,
polovičatého vzdělání! Budiž česť kato
lickým učencům v nynějších dobách ne
ohroženě na sjezd se dostavivšíml —
Výsledkem velkolepého sjezdu, minulého
roku v Brusselu odbývaného, jest založení
kongregace »Bratří saharskych,c
jichž úkolem jest boj proti otrokářství
a pěstění vzdělanosti na pustém území

\ africké pouště Sahary. Ušlechtilé snahy
kardinála Lavigeriho, jehož dílem založení

Š kongregace této jest, horlivě podporovány
jsou vládami, jež jakkoliv o končiny ty se

j zajímají. Dne 5. dubna odbývalo se slav
nostní zasvěcení prvního domu »Bratří
saharských.c Dělnictvo z Francie pod
nikne velkou pouť do Říma ke sv. Otci
v počtu mnoho tisícův a budou míti
slyšení u sv. Otce.

Německo. Minule ohlásili jsme již
úmrtí vůdce katolíků německých, Ludvíka
Windhorsta. Tu klademe ještě některé
ůdaje životopisné a povahu politické
činnosti věhlasného muže toho. Ludvík
Windhorst narodil se 17. ledna r. 1812.
v Haldenhofu v knížectví osnabrůckém
z řádných katolických rodičů. Práva
vystudoval na universitě v G'óttingu a
Heidelberku. Postup jeho byl velmi rychlý.
.ližu věku 36 let stal se vrchním appelačním
radou v Celle. Parlamentárně počal býti
činným roku 1849., jakožto poslanec
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království hannoverského. R. 1852. jme- Bylťvypočítavým, nikdy citlivůstkářským,
nován byl králem ministrem spravedlnosti nepraktickým politikem. Nikdynedal se ná
a již v tomto postavení pracoval horlivě ruživostí proti protivníku strhnouti, avšak
pro církev katolickou. Tak mezi jinými nedal se také nikým obelstiti. Nezdary
prosadil zřízení biskupského sídla vOsna- neodstrašily .jej, nebot vytrvalost jeho
brůcku.R. 1853. odstoupilzministerského byla železná, pracovitost“jeho neúmorná
úřaduadal se poznovu zvoliti za poslance. a cíl pevný měl vždy před očima. Oko
Za 9 let po té stal se Windhorst po druhé jeho patřilo vždy dále než na přítomné
ministrem spravedlnosti a setrval v tomto události. Svatý Otec propůjčil Dru. Wind
úřadě od r. 1862—1865. V osudný rok horstovi ještě před jeho smrtí velkokříž
1866. byl korunním nadvládním vCelle, sv. Řehoře s vlastnoručním přípisem.
kterýžto úřad po vypuzení krále a připojení Cest a nehynoucí sláva budiž jeho památce.
Hannoverska k Prusku dobrovolně složil. — Papežská kurie jest nemile dotknuta
Ve sněmu pruském byl od r. 1867. zá— stálým protahováním a oddalováním
stupcem vlasti své až do svého skonání. otázky obsazení poznaňského arcibiskup
Po utvoření pruského katolického středu ství. Doufá, že nový-ministr kultu věc tu
r. 1871. vstoupil v čelo jeho. Politický brzy vyřídí. —
význam zesnulého je důležitosti nesmírné.

V květnu modleme se za křesťanské umělce.

*? řest'anstvoproniklo svým blahodárným učením život národů tak, že přeměnilo
% “vejich mravy, obyčeje a zřízení. Sv. evangeliem obnovena jest tvářnost země.
11413 Divocí národové podrobili se rádi sladkému jhu Kristovu, pohanské mravy

proměněny v křesťanské ctnosti, umění nedokonalé zdokonaleno v církvi sv., která
je vzala pod ochranu svou. Křesťanským pak uměním rozumíme všechno, co se
vztahuje na Krista Pána a jeho dílo vykupitelské, a to je stavitelství, malířství,
sochařství a hudební umění, což všecko vypěstila a zdokonalila“ církev katolická.

Stavitelství křesťanské vzalo původ svůj v církvi Kristově, když tato
prosta jsouc pronásledování veřejně Boha oslavovati mohla. Prvními staviteli chrámů
byli biskupové, bez nichž nemohl chrám postaven a vysvěcen býti, pak obzvláště
mnichové, kteří s křesťanstvím i umění šířili. Sv. Benedikt nepotřeboval ku stavbě
kláštera na Monte Cassino žádné ruky světské, tak jako na egyptské poušti mnichové
své celly 'a malé kostelíčky vlastníma stavěli rukama. Ano, za stěhování se národů
nalezla věda, učenosť a umění jediné útočiště u duchovenstva a ve klášteřích,
které nám pravé poklady starého umění zachovaly. Dobře bylo stavitelství, pokud
sloužilo církvi. Z té doby máme nejkrásnější stavby zachované. Jakmile se však toto
umění odtrhlo od cirkve své, matky, počalo se vyvíjeti umění nové, více choutkám
jednotlivců sloužící, což bylo často i na záhubu. — Se stavitelstvím křesťanským
vyvinulo se u_měníjiné, malířství. Ovšem i sochařství se vyvíjelo, avšak toto
více upomínalo na doby pohanské. Křesťanství milovalo od počátku malby, a proto
vidíme katakomby a kostely pomalovány rozličnými obrazy Starého icNového Zákona,
ze života svatých a světic Božích. A malíři byli opět duchovní a ponejvíce mniši.
Později i toto umění zesvětačilo a stydělo se zrovna za křesťanský ráz, jak viděti
lze na obrazích z novější doby, a proto nyní snaha velmi chvalitebná, by umění
to vrátilo se zase ku křesťanství.— Také sochařství nynější nalézá zálibu jen
v pohanských věcech, jimiž často dává veřejné pohoršení, a proto dobře by mu



160

bylo, jako za dob dřívějších ve službě církve katolické. ] tu nalezne dosti látky,
aby na stupeň nejdokonalejší povznésti se mohlo. — Nesmíme opomenouti umění
hudebního, kteréž jak ostatní nejvíce vypěstováno v církvi sv. a které v jisté
době velmi zle se odplatilo vychovatelce své. Mělit' ovšem Hebreově, Řekové,
Římané a mnozí jiní náíodově svě zpěvy a svou hudbu, avšak to vše nepatrno,
& nám by se mnoho nelíbilo. Křesťanství i toto umění vzalo pod ochíanu svou
a do služby Boha samého, a tak povstaly ony krásně zpěvy žalmově, sborové,
jednohlasně i vícehlasně, jimž až dosud diviti se musíme. A není divu, když tak
učení a svatí mužové pracovali na zvelebení zpěvu posvátného, jako byli sv. Ambrož,
Augustin, Cyprián, Damasus, Hilarius, sv. Athanasius, Gelasius a zvláště sv. Řehoř
Veliký (1- 496), z jehož školy vycházelo símě dobré p0'celěm západu. Avšak i
v tomto umění lze pozorovati prospěch, dokud se přidrželo křesťanství, úpadek
hrozný, když vypovědělo službu víře Kristově. Díky Bohu, že nyní stává se obrat
k lepšímu a že toto nejkrásnější umění vrací se k svému původu, kvíře a církvi
svaté vůbec. Jednoty a spolky sv. Cecilie, patronky zpěvu, činí pokroky veliké,
jsouce ve službě církve a majíce za hlavní účel oslavu služeb Božích. Velmi
blahodárně působí v oboru umění křesťanská akademie v Praze, pěstujíc všelíká
odvětví umění v duchu křesťanském.

Dejž dobrotivý Bůh, aby mužové, kterým dal Dárce všeho dobra schopnosti
veliké v jakémkoliv oboru umění, aby kráčeli ku vznešeněmu cíli, k oslavě Boha,
by pracovali v nadšení svatém ke cti a chvále Boží, aby ve všem veleben byl Bůh!
Srdce Páně, vzbuď církvi své hojný počet nábožných umělců křesťanských!

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Sídce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Maíie všelikě úmysly a myšlenky, všelikě city a žádosti,
Všeliké skutky i slova SVá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské umělce, aby vedeni byli vírou'a duchem zbožným, a na všechny úmysly.
jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímelí se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius LX.1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za

den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a'Methode, orodujte za nás!

—šlš='——-—r—
Úmysl v červnu: Skutečná úcta sv. kříže.

Tiskem benediktinské knilítiskámy v Brně.



V květnu modleme se za křesťanské umělce.
Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

GIG Na slavnost: Úmysly: \

1. Sv. Filipa a Jakuba, ap. (62) ——Za dobrý počátek pobožnosti májové.
Za literární podnik.. Za apoštolát modlitby. Za ochranu Boží. Za dělnictvo.

2- Sv. Athanasia, biskp. & učit. cirk. (373) — Za statečnostvpronasle.lovaní.'
Za sestru v cizině. za obnovení řehole. Za ducha křest. mezi dělníky.

3. Neděle V. po Velikonoci. ——Nalezení sv. kříže. (326), -- Za trpělivost.
Za farnost. Za vetší úctu ke sv. kříži. Za sv. misie. Za nedbalé katolíky.

4- Sv. Floriana, m. (297) — Aby Bůh úrodu zemskou dáti a zachovati ráčil. Za
přítele ajeho přání. Za týdenní sv. zpověď. Za ducha křest: ve vojsku našem.

5- Sv. Pia V., pap. (1572) -- Za rozšířeni pobožnosti sv. růžence. Za za—
chovaní úrody. Za dar síly v těžkém postavení. Za bratrstva růžencova.

6- Sv. lana, ap. m., (95) — Za vetší lásku k Srdci Pane. Za milost“ doko
nalého života. Za vyplnění prosby: Chléb naš vezdejší dej nám dnes-.

7- Nanebevstoupení Páně. Sv.Stanislava,biskp.m.(1079) —Za věrné
plnění povinností. Za milost“dokonalého života. Za pravou touhu po nebi.

8- Zjevení sv. Michaele, archand. — Za sv. Otce. Aby vítězství církve sv.
bylo urychleno. Za bratrstvo sv. Michaele. Za dar povolani 2 osobam.

9- SV. Rehoře Naz., biskp. (389) —-Za lásku k dokonalosti. Za nemocného otce.
Za povolaní do kláštera. Aby zkvétaly bohoslovecké ústavy. Zu více knéži.

10- Neděle VI. po Velikonoci. Sv. Antonina hiskp. (1459) ——Za dar
štědrosti k chudým. Za dar modlitby. Za ochranu Boží. Za duchovenstvo.

11- Sv. Mamerta, biskp. (477) — Sv. Gerlaka, ř. prom. (1599)..— Za vzbuzovani
dobrého úmyslu. Za větší horlivosl' v pobožnosti májové. Za sv. misie.

12- Sv. Pankráce, m. (304) — Zadar vděčnosti. Za obnovení řehole. Za apoštolát.
tisku. Za Zpustleho syna. Za zdar pobožnOsti sv. Aloisia. Za mládež.

13- Sv. Serváce, biskp. (384) — Za císaře našeho a jeho rádce. Za dar mlče
livostí. Za nemocného. Za týdenní sv. zpoveď Za dobrodince chudých.

14. Sv. Boniface, m. (307) ——Za spolek smiřujícuho sv. přijímaní. Za zvele
bování poutních míst. Za ochranu l'oží. Za nezdarného syna. Za rorlinu.

15. Sv. Isidora, roln. (1170) — Za celý stav rolnický. Za poutníky ke sv. .lanu
Nep. Za osvícení Duchem sv. Za více rodin. Za nemocného otce.

„16- Sv. lana Nep. m. (1383) —--Za větší úctu sv. patronů našich. Za kněžstvo
ve vlasti naší. Za spolubratra a příbuzné. Za horlivé zpovědníkv.

17. Seslání Ducha sv. Hod Boží |. — Sv. Paschala Baylon., řeh. (1592)
.— Aby nám Duch sv. rlarů svých udělil. Za milost?povolaní 2 osobam.

18. Pondělí svatodnšni. Hod Boži ||. — Sv.Theodata, m. (803) ——Za
křest. srdnatosf. Za obracení nevěrců. Za katol. misie. Za horlivé kazatele.

19. Sv. Petra Celest., pap. (1206) — Za milosl' dokonalého života. Za sv. ()tce.
Za vrchní pastýře. Za křest. školy. Za nemocného kněze. Za matku.

20- Sv. Bernardina Senen. (1444) _ Za vetší úctu k nejsv. jménu Ježíš. Za hojný
počet kajicníků. Za horlitele a horlitelky úcty bož. Srdce P. Za ochranu Boží.

21. Sv. Felixe, řeh. (1587).— Za ducha kajicuosti. 7.ařeholní dům. Za rozšíření arci
' bratrstva nejsv. Svatosti. Za spolky sv.Vincence. Za milost dokonalého života.
22. Sv. Iulie, p. m. (450) — Za panenské jednoty. Za setrvání v dobrém. Za vy

chovavací ústavy ženské. Za milostípovolaní 2osobam. Za nemocného otce.
23. Sv. Ondřeje, řeh. m. (1657) — Za křosť. zbožnost. Za řeholníky a řeholnice.

Za nemocného kněze. Za rozšíření katol. spisů. Za apoštolát modlitby.

L 0dpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )
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24. Neděle 1. po sv. Duchu. Nejsv. Trojice. — Za rozšířeníkatol.víry.
Za misionáře. Za spolek sv. dětství. Za těžce nemocného. Za posilu duše.

25. Sv. Rehoře VII. pap. (1085) — Za sv. Otce a zdar jehopracím. Za světské
vrchnosti. Za statečné obhájce církve. Za dar kajicnosti. Za představeného.

26. Sv. Filipa Neri, řeh. (1595). — Za nedůvěru v sebe sama. Za opuštěné a
pronásledované. Za spolky dobročinné. Za přemožení žádostí těla. Za vdovu.

27. Sv. Magdaleny z Pazzis, p. (1607) — Za lásku k utrpení. Za vícero panen.
Za ženské kláštery ve vlasti naší. Zn učenost' a šťastné ukončení životopisu.

28. Božího Těla. Sv. Viléma, řeh. (812). — Aby napraveny byly urážky
Pánu učiněné. Za bratrstvo nejsv. Svátosti.“ Za 111.řád sv. Benedikta.

29. Sv. Maximina, biskp. (349). — Za císaře a krále našeho. Aby zásady církve
katol. uznání došly. Za členy ustavičného klanění se nejsv. Svátosti. Za sirotka.

30. Sv. Ferdinanda, kr. 0252). — Za lásku &oddanost ku vznešenému panov
m'ku našemu. Za sluhu klášterního a jeho sestru. Za ochranu Boží._

31. Neděle II. po sv. Duchu. Sv.AngelyMerici,zakl.ř.-(1640).—Za rád Uršulinek.
Na poděkování za dobrodiní v květnu obdržená. Za zemřelé údy kat. bratrstev.

K (ldpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. J

S křesťanskou vírou souvisí svaté mravy křesťanův a krásné výtvory
křesťanských umělcův. Čím živější víra a čistější názor o Bohu a poměru člověka
k Bohu, tím ušlechtilejší jeví se i umění, at? jest to stavitelství, nebo sochařství,
nebo malířství, nebo hudební umění. ím více ten který umělec byl pronikuut
svatou vírou a svatými mravy, tím krásnější byly výtvary uměleckého'ducha jeho.
Kde však vyšší vzlet ducha ochroměl anebo zcela zmizel, tu i umění se zvrhlo
ve klam a mam, v nelidskost? a často i v nemravnost. Duch Boží, jenž všecko
pořádá v církvi, má vésti i ducha křesťanského na poli uměleckém, má říditi
obrazností i ruku křesťanského umělce. Církev katol. najímá všecka krásná umění
ve službu svou, aby je vedla ku vznešenému cíli, k oslavě Boha, — a který
umělec propůjčí se církvi, aby pracoval ve svatém nadšení ke cti a chvále Boha,
ten jde za velkým, za božským povoláním. Dejž nám, 6 Srdce Páně, nábožných
umělců křesťanských !

Obětování čili úmysl (lenní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc)..za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn 1886 č ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvon svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské umělce, aby vedeni byli sv. vírou a duchem zbožným, a na všechny
úmysly, jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu
modlitby. ' _

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast?naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše. učiň. abych Tě milova|(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za, měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX:
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli ar'chanděle. sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v červnu: Skutečná úcta sv. kříže.

é—ňišc'aú; <.9 '(g_n—„___
Tiskem a nákladem “benediktinské knihtiskámy v Brne.
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SrDCe JežÍŠoVoLáskprné naše vahrana peVná V náMaze, Vášné bojI,
V tIsnI I Ve VŠeLIkél

Okružník Stolíce apoštolské
za příčinou uctění sv. Aloisia Gonzagy & třistaletého jubilea jeho úmrtí

dle původního latinského Decreta zčeštěný zní následovně:

Papež Lev XIII.
vzkazuje všem věřícím křesťanům, kteří tento list čísti budou,

pozdrav a apoštolské požehnání.

elmi milá a vítaná nahodila se chvíle, že dne 21. června t. r.
5? třistaletá památka blaženého úmrtí andělského mládence

sv. Aloisia způsobem skvělým slavena býti má. Oznámeno
" Nám, jakou láskou a zbožnou touhou srdce křesťanskémládeže

vzplanula, těšící se na velevhodnou příležitost, v níž byk svému ochranci
nebeskému a ochránci mládeže vůbec rozmanité svou odevzdanosťa uctivosť
osvědčila. A neděje se tak patrně toliko V krajinách, které sv. Aloisia
zemi i nebi darovaly, nýbrž daleko a široko, kdekoliv jméno sv. Aloisia
a svatosti jeho pověst známa jest.

IMy od nejútlejší mladosti Naší sobě navykali andělského jinoeha
s nejvroucnější nábožností uctívati; a protož zaslechnuvše zprávu tuto
ze srdce jsme se zaradovali.

S Boží pak pomocí-deufáme, že slavnost?tato bez užitku nezůstane
u křesťanů vůbec, jmenovitě v mládeži mužské, která, vzdáli ochrannému
patronu svému povinnou úctu, zabéře se rovněž v rozjímání vzorných
jeho ctností. Vynikalt' jimi po veškeren život svůj, tak že všem za příklad
sloužiti může.

A zajisté, budouli tyto ctnosti u sebe uvažovati a obdivovati,
kmitá naděje, že s pomocí Boží se přičiní, srdce i ducha svého dle nich
spořádati, ba snažiti se budou následováním též lepšími se státi. Aniž

11
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věru může jinochům katolickým k následování vznešenější a na ctnosti,
jimiž by se věk jinošský co nejvíce stkvíti měl, bohatší příklad od
poručen býti. Neboť ze života- a mravův Aloisiových mohou jinochové
množství naučení sobě vybrati, ze kterých seznati a učiti se jest, “sjakou
bdělostí, ba starostlivou pílí bezúhona a nevinnosť života ošetřována býti
má, s jakou vytrvalostí bujné tělo krotiti jest nutno, aby žár smyslnosti
udušen byl, kterak bohatstvím povrhovati, česť a slávu marnou zamítati
mají, kterak se jest. jednak studiím, jednak povinnostem všechněm věku
svého věnovati, ano co za našich dob, trvám, nejvíce na váhu padá,
s jakou věrností a láskou k matce svojí, katolické církvi a apoštolské
Stolicí, lnouti a přináležeti mají.

Zajisté andělský tento mládeneček bud' že na hradě otce svého,
bud' že jako mladý šlechtic při dvoře španělském dlel, bud' že ducha
svého ve ctnosti a učenosti vzdělával, všude tak se chovati dovedl, že
nade všecky ve všem chvalitebném vynikal a takto výtečných důkazů
svatosti své zanechal. Z těchto hlavně příčin zřeknuv se práva knížecího
prvorozenství vstoupil do řádu Tovaryšstva Ježíšova, kde, jak sobě přával,
jakýkoli postup v hodnostech vyloučen, za to veškerý život na spásu
bližního věnován jest. Za tou příčinou dobrý úmysl mají všichni pěstitelé
mládeže křesťanské, že sv. Aloisia jakožto vznešený vzor k následování
odporučují; neboť spravují se radou předchůdce Našeho Benedikta XIII.,
který sv. Aloisia mládeži studující za ochrance ustanovil. Podobně si
dobyly velkých a chvályhodných zásluh ony spolky katolických jinochů,
které nejen ve vlašských krajích, ale i v cizozemsku zřízeny jsou za tím
účelem, aby tato svato-Aloisianská slavnosť ve své mimořádné oslavě
se vydařila.

Není Nás tajno, s jakou snažností a námahou pracovaly k tomu,
aby připravily poctu, která na celém křesťanském světě andělskému
panici vzdána býti má, a jak se starají, aby všechny zbožné poutě,
které buď do otčiny sv. Aloisia, bud' do tohoto slavného města, které
jeho sv. ostatky chová a ctí, konati se budou, stejným způsobem jak
zbožnosti tak hojným účastenstvím vynikaly. '

Jak se dovídáme, i chlapečkům a děvčátkům dána jest příležitosť,
aby sv. Aloisiovi takořka prvotiny čisté lásky a zbožnosti své k uctění
jeho přinesli: jsouť archy, do nichž dítky "sebesamy i rodičové jména
dítek svých jako ctitelů zapsati mohou, daleko široko rozšířeny osobami,
jejichž vysokorodá jména je odporučují.

Proto přejeme a žádáme, aby snahy v tak dobré věci a všecky
ty dobré úmysly a tužby dobrého a šťastného úspěchu s Boží pomocí
dosáhly. Jelikož zatím před nedávnem požádáni Jsme byli, abychom
slavnosť tuto k spáse duší církevně nebeskými poklady opatřili a
ozdobili, uznali Jsme za hodno prosbě této milostivě vyhověti., A protož
spoléhajíce v milosrdenství Boha Všemohoucího jakož i v pravomoc jeho
sv. apoštolů Petra a Pavla, udílíme všem věřícím a každému jednotlivci
obého pohlaví odpuštění všech hříchův a plnomocné odpustky za těchto
podmínek:
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a) Věřící povinují súčastniti se buď co den v třídenní buď
v devítidenní pobožnosti alespoň pětkrát k uctění sv. Aloisia. Pobožnosti
tyto bud'tež odbývány před slavností svato-Aloisianskou dle ustanovení
duchovního správce místního.

b) Odpustky tyto lze získati buď v den slavnostní, buď v jeden
ze dní pobožnostních, jak si každý vyvolí, kdy sv. svátosti přijme,. totiž
sv. zpověď vykoná a ke stolu Páně přistoupí kdekoliv, avšak

a) kostel nebo veřejnou kapli, V níž se slavnost svato-Aloisianská
koná, povinen jest navštíviti a tam

d) za jednotu křesťanských knížat, na vykořenění bludů, za
obrácení hříšníkův a vyvýšení svaté matky církve modlitby vroucí
Hospodinu přednášeti.

Těm pak věřícím, kteří se srdcem alespoň kajícím k výše
jmenovaným místům zbožnou pouť vykonají, dále dítkám, pokud již
schOpné jsou, a jejich rodičům, kteří jména dítek do „Alba“ zanesli,
aby ochranu sv. Aloisia si vyžádali, udělujeme, jestliže v pobožnosti
třídenní nebo devítidenní, jak výše vytknuto bylo, se súčastní, odpustky
7 let a 7 quadragen, jak v církvi svaté obyčej bývá.

A veškeré odpustky tyto, odpuštění totiž hříchův a zmírnění
v pokání, smějí věřící duším v očistci, které s Bohem v lásce spojeny
jsouce se světem se rozloučily, na způsob přímluvy věnovány býti.

List tento má platnost svou pouze pro letošní rok.
Přejeme si zároveň, aby opisům listu tohoto jakož i otiskům,

jsouli podepsány církevním notářem veřejným a pečetí nějakého hodno
stáře stvrzeny,vtatáž víra dána byla jako listu samému.

Dáno v Rímě u sv. Petra pod rybářským prstenem dne 1. ledna 1891
v trmáctcm roce panování Naseho. ]lI. Card. Ledochowski.

——————Ě—————

Božské Srdce Páně.
(Ke dni 5. června.)

obrý člověk z dobrého pokladu srdce svého
vynáší dobré, a zlý člověk ze zlého pokladu
vynáší zlé; nebo z hojnosti srdce mluví ústa;
pravil náš nejlaskavéjší Spasitel. (Luk. 6, 45.)
Přirovnano jest těmito slovy srdce naše poklad
nici; zlý člověk bere z této pokladnice jen zlé
věci: zlost, nadávky, proklínání, lež, přetvařku
a pod.; dobrý člověk bere z této pokladnice
srdce svého jen dobré věci: lásku, upřímnost,
pravdu; nejlepším toho důkazem jest božské
Srdce Páně. Toť bylo přehlubokou pokladnou

lasky k Otci nebeskěmu a k nám ubohým hříšníkům. Ze Srdce Páně proudila se
slova pravdy, slova útěchy po všecka léta jeho pozemské pouti, i když-už na kříž

11*
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pnel. Konečně dal si to své Srdce i kopím otevříti, abychom, jak praví sv. Bernard,
touto viditelnou ranou zřeli neviditelnou lásku jeho.

Před lety ztroskotala se u skaliska nedaleko Anglie loď. Lide zpozorovali
s pobřeží anglického trosky, vsedli na člun a zajeli tam. Nalezli množství trámů,
prken, ale člověka žádného, vyjímajíc jistou matku, jež ležela na skále tisknouc
jednou rukou děťátko na prsa. Matka byla už mrtva, ale dítě ještě žilo. Jak se
však podivili plavci, jak užasli, když spatřili, že z prsou matčiných proudila krev,
kterouž dítě ssálo; bylať se matka hřebem z prkna vytaženým schválně zranila, by
svou krví zachovala miláčka svého; hřeb ten dosud držela v druhé ruce.

O kdo vystihne, kdo pochopí lasku mateřskou! Ale daleko větší nežli laska
všech matek jest láska Pana Ježíše, jenž dav si zraniti na kříži iSrdce své, vylil
poslední krůpěj krve za nás hříšníky, kteří jsme ho tolikrate zarmoutili, urazili,
potupili. Krásně zde praví jistý svatý učitel církevní: »Dvojí ranu ma Ukřižovaný
na svém Srdci: jednu, těžkou, od kopí vojákova, druhou, těžší, od lásky k lidem.c
Proto řekl už v Písni Salomounově dvakrat: »Ranila jsi srdce mé, sestro má, choti,
ranila jsi srdce mé. Ptáš se, kdo jest ta sestra Páně, choť? Tva duše, tvá nevěrná,
hříšná duše. Sem popatř,c vola ti Pan s kříže, »viz toto Srdce, jež lidi, jež tebe
tak milovalo. Probodl jsi, zranil's bok můj kopím svých hříchů; přes to však tě
miluji. ježto mám Srdce zraněno těž laskoulc

'Větší lasky nemá člověk, nežli když dá život za své přátely. Avšak Pan
Ježíš vydal život za své nepřátely. Kdyby všechna láska na světě vymřela, nevymře
nikdy v božském Srdci Páně; věčnou toho zarukou zůstane rana Srdci tomu na
kříži zasazena. '

Dějiny starých Římanů nám vykládají, kterak jednou slavný řečník Markus
Antonius dojemným způsobem se zastal. před soudem muže o vlast velezasloužilého,
který byl křivě z vlastizrady obžalován. Když totiž výmluvná slova Antoniova
nespomahala, když jimi ani “soudci, ani lidem nepohnul, přistoupil k obžalovanému,
odhrnul mu šat s prsou a ukázal na jizvy, na rány, které byl ten muž v bojích
za vlast vytrpěl. To pomohlo. Obžalovaný byl za jásotu všech přítomných uznán
nevinným.

A jak nám dokazuje božský Spasitel, že jest nevinný Beránek, že jest náš
nejlepší přítel, že nám hájil vlasti nebeské? Ukazuje nám své otevřené Srdce,
které nás vždycky milovalo, miluje a milovati nepřestane.

Svatí otcové nemohou se nadiviti této lásce Páně. Poslyšme sv. Augustina:
»Dobře praví evangelista: Jeden z “vojákův otevřel kopím bokUjeho. Nepraví:
Probodl, zranil. Chtělt' nám Pan otevříti bránu života, z níž měly vyprouditi svatosti
církve, bez nichž nemůže nikdo pravého života dojíti. Proto se praví dále: A hned
vyšla krev a voda. Tato krev jest vylita na odpuštění hříchů, tato voda jest
přimísena do kalichu spasení; pochazíť z ní koupel očistěni a nápoj života. To
bylo už tenkrate předobrazeno, když bylo Noemovi poručeno. aby na jedné straně
archy udělal dveře, kterýmiž bylo do archy veiíti všem bytostem, jež neměly
potopou zahynouti, dveře, jež byly obrazem církve. A jako pramáti pokolení
lidského, Eva, povstala z boku spícího praotce Adama, tak kloní hlavu na kříži
a usíná smrtí druhý Adam, aby mu také byla choť stvořena, církev, jež vychází .
z jeho boku. O smrti Páně, tvou silou mrtví nabývají života!:
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Poslyšme svý Bernarda: »Když jsme k nejsladšímu Srdci Ježíšovu přišli
a dobře jest nám zde býti, nedejme se odtrhnouti od Toho, o němž jest napsáno:
Všichni, kteří Tě opouštějí, zahanbeni budou; odstupující od Tebe na zemi napsání
budou, t. j. zhynou, zmizí tak snadno, jako co se do písku napíše, nebot“ opustili
pramen vod živých. (Jer.17,13.) A což ti, kteří k Tobě přistupují? Sám nám
odpovídáš; nebot těm jsi pravil: Radujte se, že jména vaše napsána jsou v nebesích.
Proto přicházíme k Tobě a radujeme se, vidouce Tvé Srdce. O jak dobře, jak
blaze jest bydleti v tomto Srdcilc

Poslyšme sv. Vavřince Justiniána: »Kéž bych já byl býval tím kopím!
Nebyl bych se dal vytáhnoutí z toho svatého boku, z toho Srdce. Zde, “byl bych
zvolal, zde budiž můj odpočinek na věkyia

Milí přátelé, kéž i my tak smýšiíme o božském Srdci Páně, kéž i my
s podobnou vděčností, důvěrou a láskou k němu se utíkáme! Na oltáři ve svato
stánku v nejsv. Svátosti oltářní, pod nepatrnými způsobami chleba sídlí milostivě
to božské Srdce, jež bylo pro nás na kříži kopím otevřeno; tu ránu má dosud,
a bude ji míti na věky věků; ze svatostánku stále nám zaznívá libý hlas: »Pojd'te
ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vás občerstvím.<

Litujme toho zároveň, že božské Srdce Páně do nynější netečnosti lidské
tak si stěžuje, jak si stěžovalo v sedmdesátých letech minulého století své věrné
služebníci, blahosl. Markétě Marií Alacoquc; pravílt' jí tenkráte Pán: »Viz t_oto
Srdce, jež tak velice lidi milovalo a jež od nich tak málo jest milováno...
Nemůžeš mně dokázali větší lásky, než budešli činiti, zač jsem tě již tolikráte
žádal. Slibuji, že se Srdce mé otevře, aby vylilo hojnost požehnání na ty, kteří
je budou ctíti, a svou péči vynaloží, aby ctěno bylo i od jiných.

O těch láskyplných slov! »Ejhle Srdceic Pán Ježíš nám je sám ukazuje.
Jest sídlem citů nejšiechetnějších, nejčistších, nejvznešenějších. Jest Srdcem Mistra
nejlepšího, Otce nejněžnějšího, Přítele nejupřímnějšího. »Jež tak velice lidi milovalo,c

'praví Pán dále. Zajisté že miloval Spasitel všechny lidi, ježto umřel za všecky
lidi, tak že není ani jednoho, jenž by nemohl říci se sv. Pavlem: »Zamiloval mne
Syn Boží, a vydal sebe samého za mne.< (Gal. 2, 20.) Avšak považme, jakou
měrou nás miloval. Aj, kdo to může pochopiti? Kdo to může pověděti? Jen si
připomeňme některá jeho hlavní dobrodiní, rozjímejme o jeslích, o kříži, 0 oltáři.
Ano, oltář! Nejsa spokojen Pán Ježíš s láskou, kterou nám prokazoval po celý
svůj život, i na kříži, dal nám též oltář, dal nám nejsv. Svátost oltářní, dal nám
mši svatou, stále sestupuje s výšin své slávy nebeské k bídám naší přirozenosti
lidské, stále se za nás obětuje, stále se nám skýtá za pokrm a nápoj. »A jež od
nich tak málo jest milováno,c naříká si Pán dále blahosl. Markétě. Jak bolestná
to slova a jak pravdivá! Vizme, kolik duší nemá ani vědomosti o veliké lásce
Srdce Ježíšova k nim; vizme, kolik jest duší, které, ač znají lásku Páně, přece
nesplácejí láskou opělnou, jak by bylo spravedlivo. On nám to praví sám:
»Nedostává se mi od mnohých ničeho, leč nevděku. Jsem Opuštěn, zavrhován,
tupen ve svátosti Srdce svého.: »Nemůžeš mi dokázati větší lásky, než budešli
činiti, zač jsem tě už tolikráte žádal,: tak pokračuje Pán Ježíš, mluvě ke služebníci
své věrné. Vizme Pána nejvyššího, jak prosí. Mohl by poručiti, jsa Pánem, ale
nečiní tak; prosí, ato snažně, často, kolikrát. A zač prosí? Aby Srdce jeho došlo
útěchy, aby byly odčiněny urážky, které se "mu dějí, *aby byl oslaVOVán láskou
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naší, aby se slavil jeho svátek, abychom často přijímali velebnou Svátost. A když
tak učiníme, bude nám blaze; řeklt' dále Pán: »Slibuji, že se Srdce mé otevře,
aby vylilo hojnost“ požehnání na ty, kteří je ctíti budou, a svou péči vynaloží.
aby též od jiných ctěno bylo.: K tomuto všeobecnému slibu přidal Pán .ležíš
ještě jedenácte zvláštních, a sice: Ctitelům Srdce mého dám milosti, aby věrně
plnili povinnosti stavu svého. Přinesu pokoj do jejich rodin. Potěšim je v úzkostech.
Budu jim bezpečným útočištěm v životě i ve smrti. Hojně požehnám všecky jejich
podniky. Hřišníci naleznou v mém Srdci zdroj & nesmírné moře milosrdenství.
Duše vlažné stanou se horlivými. Horliví dosáhnou veliké dokonalosti. Dám požehnání
domům, kde mají a ctí obraz mého Srdce. Kněžím propůjčim milost, aby i sebe
zatvrzelejší hříšníky obrátili. Jména těch, kdož pobožnosť k Srdci mému rozšiřují,
budou v Srdci mém zapsána & nikdy z něho vyhlazena.

Tot ovoce úcty božského Srdce Páně! Proto je milujme, děkujme mu,
ctěme je, důvěřujme se mu, utíkejme se k němu, klaňme se mu, abychom doznali
na sobě toho přepožehnaného ovoce. Snažme se, aby srdce naše byla Srdci
Ježíšovu den ze dne milejší, & pečujme tež svědomitě o to, aby i náš bližní živ
byl ke cti a chvále božského Srdce Páně.

Srdce Páně, archo nová., i Láska věčná. stanovila,

v níž se zákon lásky- chová, \

by Tvá. rána zřejmá byla,
bychom mohli rány ctíti
lásky, kterouž nelze zřítí.

zákon spásy a milosti,
nc již staré služebnosti.

Svatyně jsi smlouvy nové,
o níž pěli prorokové:
chrám jsi starého svčtější |
a. opona tajemnější. |

Kdož by Toho nemiloval,
jenž se za nás obětoval?
V Srdce jeho pospíchejme,
v něm se věčně ukrývejme.

Fr.Janm)ský.

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

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

Utrpení a radosti Srdce Ježíšova.
1. Přílišné utrpení, 2. veliké radosti Ježíšovy.

1. Přílišná utrpení.“ Ježíš byl
po celý život svůj naším Vykupitelem
a proto také bez přestání tr p e ]. Nesmíme
tudíž v rozjímáních svých jeho muky
obmezovati toliko na dobu jeho hořkého
umučení; toť byla by chyba veliká.
Dlouhé jeho mučenictví započalo hned
před jeho narozením a ukončilo se na
kříži, pročež prorok nenalezá pro něho
jménavhodnějšíhonež: »Muže bolesti.:
(ls. 53.) Nemysli, že jedná se tu pouze
o nedostatky a nepohodlí, obyčejné to
následky chudoby a nízkého postavení;

tot“ nejnepatrnějši částkou bylo utrpení
Kristových. On na sebe vzal všecko,
všechnu bídu, jelikož i všecky naše
hříchy nésti volil; on všecky dluhy
zaplatil, an za všecky také odpovědným
seučinil.Sídlo utrpení však, jakož
ilásky, jest srdce; v nejsvětějším
Srdci Ježíšově spojily se tudíž všecky
trýzně.»Vpravdě neduhy naše on
nesl, bolesti naše on snášel,c dí
prorok. A pokračuje pak: »A my počtli
jsme ho jako malomocného &
ubitého od Boha a sníženého.:
(15.53.) Celý jeho život byl dlouhý řetěz
utrpení... ani jediné okamžení nevy
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jímajíc, & tak nás předně dokonale
smířil s Bohem, jehož jsme rozhněvali,
& za druhé iutrpení naše posvětil.
On totiž zahojil rány, jichž duše naše
hříchem utrpěla, a zároveň vydobyl nam
toho, že utrpení naše záslužno a tedy
nám i užitečno a Bohu příjemnojest.
»Zsinalostí jeho uzdravenijsme,a
dí prorok. Ze Srdce Ježíšova tedy po
cházejí všecky milosti, jimiž utrpení po—
svěcují se. Vy mučeníci, z tohoto svatého
Srdce vážili jste svou rekovnosf. a vy
vyznavači, vy čistotné panny, ve škole
toho Srdce jediné jste se naučili se
zapírati. Z něho proudem teče síla, láska
a trpělivost. Ježiš však chtěl mimo to
naše utrpení i zmírniti; neboť při
kladem svým ukazal nám, že nutna
jsou, a zároveň povzbuzuje nás k trpěli
vosti. Milostí, kterouž nam utrpením
svým zasloužil, posiluje také naši
slabost“ & uděluje nám síly, abychom i
nejtěžší kříž unesli. On ušlecht'uje a
zbožňuje jaksi utrpení naše, jelikož s nimi
sdílí takořka cenu a zásluhu utrpení
svých. 0 vy všichni, kteříž trpíte, kteříž
zarmouceni, pokoušeni & neštťastni jste,
kdožkoli jste, pojďte k Ježíšovi a mějte
doufání; potěšte se aradujte se,
chlubte se v Ježíši, s apoštolem
sv. Pavlem volajíce: »Ode mne pak
odstup to, abych se chlubil, leč
v kříži Pána našeho Ježíše Krista.
(Gal. G.) Nezpěčuj se, u pohledu na to
bolestí zlomené Srdce trpěti. Za tebe
trpí, z lásky k němu i ty trpěti maš!

2.RadostiJežíšovy uprostřed
jeho utrpení. Pozorují, že se kříže
lekaš a při pohledu na trpícího Vykupitele
se děsíš; ale věz: Srdce Ježíšovo“nebylo
bez útěchy v mukách a trýzních svych,
ono i radost nalezalo v utrpeních. 'l'ři
věci je těšily a šťastným činily. Předně
totiž pomyšlení,jaká velika česť Bohu
vzejde z oběti jeho... A skutečně, jakkoli
mnozí a velicí jsou hříchove lidští, „přece

zjednal Ježíš svému nebeskěmu Otci
obětí svou více cti, než mu kdy odníti
hříšníkúm lze bude; nebot s jedné strany
jsou to lidé, kteří urážejí, a s druhé
strany jest to Bůh, který dosti činí, který
cti & miluje, a jehož dostičinění, pocta
a láska ceny a zásluhy nesmírné jsou.
0 jak mocně musilo pomyšlení to na
Srdce Ježíšovo působiti a jak mnohé
útěchy jemu poskytovali! Druhé, čím
Srdce Ježíšovo uprostřed utrpení se těšilo,
jest hojné ovoce a nesmírný uži
tek z něho pro lidi! Vždyťtito stali
se jeho bratřími, a veliké množství z nich
věčně požívati budou vzácného ovoce
vykoupení a těšiti se z oné blaženosti,
jaká. jim zjednána utrpením Bohočlověka.
() jaká to potěšitelná myšlenka pro jeho
láskyplně Srdce; jak blaze jest jemu při
pOmyšlení na množství těch nešťastných
hříšníků. jež svým namahaním a utrpením
od věčných muk osvobodil a do nebe
uvedl! Čím konečně Srdce Ježíšovo za

utrpení jeho se potěšuje, jest jeho vy—
hlídka na slávu, jaka jemu při
pra vena jest. Vždyt'jasně tanula mu
na mysli ona slava, () níž apoštol mluví:
»Ponížiltt sebe samého, učiněn
jsa poslušným až k smrti, ato
k smrti kříže. Protož i Bůh po
výšil ho... aby každý jazyk vy
znával, že Pan Ježíš Kristus jest
v slávě Boha Otce.: (Fil.2.) On na
před již takořka okoušel toho. co sám
ústy korunovaného proroka o sobě před
p0věděl:>Podle množství bolestí

„mých v srdci mém,potěšovaní tvá
obveselovala duši m0u.<=(Žalm93.)
O vy, kteří tak snadno každým křížem
zastrašeni býváte, zdali jste kdy uvážili,
co dobreho z něho vzchází pro Boha,
pro duše a pro vás samy? »Mam
za to,: dí sv. Pavel, »že utrpení'to
hoto času nejsou rovna budoucí
slávě, kteráž se zjeví na nás.:
(Řím. &) Miluješli tedy Boha, bližního &
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sebe samého, nebudeš se utrpení bati, ' Ježíšovo, jež učí tě trpěti, učí tě také
jež tobě tak prospěšna jsou, a Boha tak utrpení milovati. Zkoumej se, co .ti nej
oslavují;_nebot' milujeli někdo, ni- odpornějším se zdá. Rozvažuj rozličné
čeho netrpí, ano, utrpení jest : oběti, jichž Bůh od tebe žádá, a přijmi
milujícímu sladké. »Kdo miluje, velikomyslněkříž z jeho otcovské ruky.

ničeho neví o namahání, nebo shledáli ! Čtení. Z Následování Krista. Pána.“
namáhání, miluje hoď (SV. Aug.) Srdce [ ,(,Kniha.llI., hlava48.353)

___—_ (Příštědále.)

Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(Část: další.)

3. Anyní se tážešgkteré to důvody jakou Ty nám osvědčuješ v nebesích,
jsou, jež tě mají pobádati k horlivému a vymáhajíc nám přímluvou svou tolikerých
stálému plnění vytčených povinnosti v této a tak velikých milostí na Bohu, nutí nás
službě? Poslyš! Především k horlivé mo- vyznati, že v nebesích vlastně tedy toliko
dlithě přímluvnévybízítětytopravdy: jednu máme orodovnici, Tebe totiž, 6

a) Konáním této modlitby čili jinak Maria, a Ty že*s jediná, jež opravdové
»Apoštolátem modlitbyc staneš se podob- ' nás miluje a opravdově o spasení naše
nějším SrdciJežíšovu aSrdci Marie Panny; pečuje.<< (»Chvály Mariánské,c I. díl,
nebot co činí Srdce Páně jiného na oltáři kap. 6., „$.2.) Ejhle, tak ustavičně, a sice
a zvláště v čas mše sv., nežli že za své nejdokonalejším způsobem konají obě
vykoupence ustavičně se obětuje, modlí, tato nejsv. Srdce »Apoštolát modlitby:
mlčí, žehná, odpouští. A co jest usta- v nebesích! A k nejsv. zájmům obou
vičným zaměstnáním téhož Srdcev nebi těchto Srdci byl by lhostejným a ne—
na trůnu Otce nebeského?,Sv. apoštol tečným ten, kdo by nechtěl konati mo
Pavel odpovídá určitě: »Ne bot ne- dlitbu přímluvnou! Nuže, jako jest božské
vešel .ležíš do svatyně rukou Srdce Ježíšovo nevyčerpatelnýmzřídlem
udělané, ale v samo nebo, aby modliteb na spásu světa, podobněmůže
se ukázal nyní před obličejem amá býti itvé srdce takovýmpramenem,
Božím za nás.: (Žid. 9, 24.) »A po- z něhož by se neustále prýštila modlitba
něvadž zůstává na věky, má s Kristem spojeného křesťanana spásu
kněžství věčné a protož i věčně duší nesmrtelných.
spasiti může, kdožkoli skrze b) Avšak považ,dále! Horlivoua
něho přistoupí k Bohu, jsa vždy častou modlitbouza spásu duši lidských
živ k orodování za nás.: (Žid. 7. připravíš božskému Srdci Páně největší
24, 25.) A Maria, pomocnice křesťanů, radost a zároveň sobě zadosťučinění
potěšení zarmoucených, co jiného dělá za vlastní hříchy své. V ten smysl
v nebi, nežli že se modlí sněžným : pravil Spasitel ke sv. Gertrude: ».lako
Srdcem mateřským za sv. církev, za nemožno jest, aby někdo maje nohy
spravedlivé i hříšníky, napomáhajíc takto probodené necítil spolu bolest v srdci,
k dokončení vykoupení lidského. Protož podobně i moje otcovská láska s očima
dí sv. Alfons Liguori k nejblah. Panně: Í milosrdnýma pohlíží dolů na toho, jenž
»Ty jediná .a samotná o nás pečuješ '. sténaje pod tíží svých vlastních neduhův
v nebesích! O Paní milá, je sice pravda, a dobře věda, jak sám odpuštění má
že všickni svatí starají se o spasení naše potřebí, nicméně z popudu vlastní lásky
a za nás orodují ; ale láska a něžnost, neustává za spásu svých bližních se mo—
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dliti.c (Ill. Kn. kap. 74.) Ke sv. Kateřině
Sienské pak pravil Kristus Pán jednoho
dne takto: »Odporoučím ti co nejdůtkli
věji, abys neuslávala za spásu hříšníků
se modliti; ano, prosím tě, čiň mi
prosbami a slzami svými jaksi násilí,
abych jen ukájetí mohl žádost, prokazo
vati milost a milosrdenství těm ubohým.
Slyš, milý čtenáři, božské Srdce Páně
tedy i prosí, abys u něho prosby a
modlitby za jiné skládal; nuže, mohl bys
Spasiteli svému takovou spravedlivou a
snadno splnitelnou prosbu odmítnoůti?
0 pak se měj na pozoru, aby jedenkráte
božské Srdce neodmítlo i tvé prosby,
které za sebe mu budeš přednášeti. Na—
opak ujišťuje Pán, že, vyplníšli toto jeho
vroucí přání, splní on i všechna přání
tvá! Pravilt' ke sv. Gertrudě: »Těmito

prosbami a vzdechy mých přátel cítím se
pohnuta, bych světu milosrdenství pro
kazoval. Totot' jest také, oč tebe a ostatní
přátelý své ustavičně pro sí m; a splnění
této prosby mé budu považovati za zna—
mení, že mne vpravdě miluješ. Já pak
se své strany ti slibuji, že svatá
přání tvá nikdy nezůstanou ne
povšimnuta-lc

c) Věz také, že kázaní, zpovídání &
ostatní práce katolického kněžstva a úřadu
apoštolského nelze nikoli považovati za
poslední a hlavní příčinu spásy
duší, nýbrž pouze a jedině ono pože—
h nán í, jež Bůh skrze Ježíše Krista těmto
pracím uděluje. Neboť pravil sám Spa
sitel: »Beze mne ničeho nemůžete
u či nitix Proto i sv. Pavel píše o svých
a svého společníka Apolla právech: »Já
jsem sázel, Apollo zaléval, ale
Bůh dal vzrůst. Protož ani ten,
kdož sází,_jest něco, ani ten, kdo
zalévá, ale Bůh,jenž vzrůst dává.:
(I. Kor. 3, 7.) A hle, právě toto požehnání
shůry na práce katol. kněží-apoštolův a
všech dělníků na vinici Páně můžeš, milý
čtenáři, horlivou modlitbou svou vypro—

šovati. Tímto způsobem se stane, že
jedenkráte na posledním soudu předstoupí
leckterá chudičká a nepatrná stařenka,
o\níž svět ani nevěděl, a ukáže se s celým
zástupem duší, jež svými modlitbami byla
zachránila, před soudnou stolici Ježíše
Krista, _co zatím tak mnohý věhlasný
kazatel, zpovědník a duchovní pastýř
bude tu státi s prázdnýma rukama. Jako
tedy sv. Pavel jakožto »apoštol skutků: říci
mohl o sobě: »Jsme tedy spolu
dělníky Božímic (I. Kor. 3, 9.), po—
dobně může býti i »apoštol modlitby:
ujištěn, že jej jakožto spoludělníka Božího,
kterýž svou modlitbou pomahá božskému
Srdci duše spasití, odplata apoštola nemine!

J) K horlivému plnění této deváté
služby »Prositelec vybízí tě konečně tvá
vlastní bída, jakož itěch, za něž se
máš modliti. Neboť rci, nemáš sám pro
sebe žádných potřeb? Nemáš na sobě
žádných vad a chyb, jež bys měl na—
praviti? Nemáš na sobě zlých zvyků,
jež bys měl odložiti? Nesužuje tě nikdy
pokušení pýchy, nečistoty, lakomství, ne
návisti, hněvu & zlosti? Neschází ti již
žádná ze ctností, jež každý řádný křesťan
míti má? Je snad spasení tvé již úplně
zabezpečeno? Víš snad s jistotou, že již
nikdy Pána Boha těžkým hříchem ne
urazíš? Víš beZpečně, že smrť tvá bude
štastná a blažená? Znepokojujíli tě tyto
otázky, že nejsi s to, abys rozhodně na
ně odpověděl: ó proč pak neužíváš
universálního prostředku. jemuž Bůh ne
klamným slovem svým připověděl šťastný
účinek, jistou pomoc a spasení? Proč
pak neprosíš? >Vždyt'kdo prosí,
béře; kdo hledá, nalezá; kdo
tluče, tomu bude otevřenou Víš
nyní, ó duše křesťanská, proč jsi dosud
tak slabá a vrtkavá u víře, tak chladná
v lásce, tak necitelná a bezohledná k bliž
nímu, tak mdlá a kolísavá v pokušeních?
Neprosíš božské Srdce ža pomoc jeho!

Neboť kdybys prosila () víru a lásku,
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byla bys vyslyšena a dosáhla v brzku !
živou víru a lásku učinlivou. Kdybys
hledala u rekovněho Srdce Kristova síly
proti pokušením, nalezla bys ji tam, a *

pak bys vždy šťastně a vítězně bojovala!
Nuže, budešli pak aspoň budoucně tohoto
prostředku vydatně užívati?

(Příště dále.)

Jubileum sv. Aloisie.

I.

nichů sbor se k loži kloní,
na němž rajský vadne květ,
krásou svou dnes naposled

světa matnou pýchu cloní.

Tiché slzy mniši roni,
„s Bohem“ tisknou v siný ret
anděla, jenž z hmoty vzlct'

& V tříšť hvězd svým křídlem zvoní.

Čistá duše už se vznesla,
kam ji tužba nesla

od mládí;
kdež jí všecka. lásky muka

štědrá Boží ruka
nahradí.

II.
Tři sta let už-v moře věků

s beder svých svět střás',
co tvých ctností jas,

Aloise, dítě—reku,

stále v bídném světa vleku
září nám, náš mráz
v lásku taví v nás

žár tvých liliových vděků.

Nevinnosti dive,
dál nam jak i dříve

sviť a. hřej!
A svůj příklad stkvoucí
přímluvou též vroucí

provázej! v
P. S. Senicky'.

Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. Handl. (0. d.)

Námitka. 32.
„Vira jest na úkor lidskému rozumu.“

“ ,0 pak tím chceš říci? Snad že mali
člověk podříditi rozum víře, že již
'e mimo sebe pustiti musí, &že pak

o jeho užívání řeči býti nemůže? Myslíšli
takto, tu ti v něčem za pravdu dáti
musím, v něčem však mínění tvé jako
nepravé zavrhnu.

' Nesmíš zapomínati, že naprosto, ve
všem a při všem vývody rozumu svého
za bezpečné jisté a neomylně bráti nelze,
& to z té příčiny, že následkem hříchu
prvotného rozum náš nemalo utrpěl,
nemálo zakalen jest. Rozum se tu podoba
oku, bělmem poněkud zakalenému; zdaliž
může v stavu tomto vždycky a vše jasně
a jistě poznávati &rozeznavali? Konečně

NW

v'

sama vlastní naše zkušenost nás o tom

poučuje. Jak zhusta býva to, co jsme
dříve za dobré a prospěšné uznávali,
později za nebezpečné, škodné &nepravé
uznáno! Jak často člověk, iednaje roz
vážlivě, myslí, že činí dobře, a přece
později musí pykati vykonaného skulku!
Kde pak se jedna o něco společného,
zdaž zde nemá jedenkaždý své mínění,
svůj úsudek, tak že bývá: »kolik hlav,
tolik smyslůc? A přece všichni berou
zde na potaz rozum, a z toho rozumu vy
nika tolik smyslů pochybnosti a odporů ve
smýšlení. Kdo pak nám však rozhodnóuti
má, čí náhled, které mínění je vskutku
pravé?

Kdo pak se může s bezpečností
svěřiti vůdci, který sám pravé cesty



nezná? Z toho tuším jasně Vysvítá, že
člověk, nechceli si sám škoditi, ve všem
všudy pouze dle rozumu svého říditi
se nesmí. A co tedy máme snad rozum
svůj docela zavrhnouti a slepě se pod
dati slovům a rozkazům víry? Toť by
bylo právě tak moudré, jako kdyby někdo
oko své proto vyloupl a z hlavy vyvrhl,
že jím nedobře vidí, a pak jen jiným
z místa na místo voditi se dal. Není

potřebí seslablé oko vyloupnouti, ovšem
však opatřiti, ozbrojiti dobrým sklem,
které“ by jeho slabosti přispělo v té
míře, aby zase vidělo dobře a náležitě.
Čím tělu oko, tím duchu rozum. Poněvadž
tedy duchovní naše oko, či rozum, ač
ocháblo aje pokaženo, nikOlivnení docela
zmařeno a zničeno, potřebuje také skla,
které by mu při slabostí přirozené na—
pomáhalo tolik, aby zase rozeznávalo
jasně a náležitě všechno, čeho jest
člověku potřebí ku spasení. A takové
sklo podává nám pravá víra ve zjevení
Božím skrze Krista, o němž předpověděl
prorok Isaiáš: »Třtinynalomené nedolomí
a lnu kouřícího se neuhasíc (Kap. 42, B.),

a o němž svědčí sv. Jan, »žejest světlo
pravé, kteréž osvěcuje každého člověka
přicházejícího na tento svět..<< (Evang.
sv. Jana 1. 9.)

Jakož však každý ovšem slabým
okem svým rozeznati může, kterými
skly by dobře viděl a jen ta a ne jiná
si nasazuje, rovněž tak může člověk i
přirozeným rozumem svým rozeznati &
najíti, která víra by mu poskytla
pravého světla. Netřeba ovšem ani hrubě
dokládati, že, našelli víry takové člověk,
té jedině víry musí se držeti, ač chceli
bezpečně v životě tomto kráčeti a dojíti
spasení. — Člověk maje dobré brejle
těší a raduje se z toho, že opět dobře
a jasně vidí a neptá se dlouho, jak se
to děje, že ta průzračná skelná hmota
sesláblěmu zraku takové jasnosti dodávati
může. Podobně i pravověrný křesťan
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věrou poznává všechny vyšší pravdy
náležitě & jasně, třebas by nebyl s to,
aby důvodně dokázal pravdivost? víry své.
On si toho jest vědom, že jest ve světle,
byť i nevěděl, kterak to pochází. ——
Znaje a miluje víru svou, těšívá se ze
světla, které mu svítí. Odtud dá se vy
světliti, že tak mnozi prostí a docela
neučení křesťané mívají pevnou &jasnou
víru. Víra jejich vyniká dobrou vůlí,
a Kristus jest jim ono světlo pravě, které
osvěcuje každého člověka, přicházejícího
na tento svět. Odtud se dá vysvětliti i
jednota všech pravověrných křesťanů,
poněvadž všichni týmž světlem Ducha
sv. osvícení jsouce, jednu pravdu stejně
jasně vidí, kdežto tam, kde neosvěcuje

, Duch sv., není než neshoda různění a
rozdrobenosť.

Člověk milosti Ducha sv. osvícený
i přirozeně neb smyslné věci mnohem
jasněji poznává, nežli jiný světla tohoto
nadpřirozeného zbavený. Tak zpytatel
přírody, užívali pouze rozumu svého,
vidí toliko velikou rozmanitost“ v plodech
přírodních: milostí Boží však osvícený
přírodozpytec vidí zde i výborné obrazy
ctnosti a hříchu, dle kterých svůj život
zříditi a napraviti má: onen nalezá
v živlech světa toliko rozličné síly, tento
vidí však všude netoliko krásná vypo
dobnění. nýbrž i řád a obraz království
Božího. Obyčejný dějepisec vidí v dějinách
minulých dob toliko rozličné události a
převraty národů: milostí Boží osvícený
badatel dějin poznává také podivnou
tajemnou, velebnou vládu prozřetelnosti a
moci B'oží. A při tom při všem zpytování a
zkoumání, ač souvisíli u křesťana s vírou,
zdažse též náležitě neužívá rozumu?

Rozumu svého také užívati máme,
neboť nač by nám byl dal moudrý
Stvořitel tento vzácný klenot, když by
nechtěl, abychom ho užívali? Proč činil
po 4000 let tak podivuhodné přípravy
na dílo vykoupení a k založení církve
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své, leč že chtěl, abychom rozumem
svym mohli si rozjímati o nevystihlé
jeho moudrosti?

Proč činil tolik zázraků Kristus

Pan, proč z moci jeho i sv. apoštolové,
než abychom rozumem svym se ujistili
o pravdivosti poslaní jejich? Ajak budeme
moci rozeznavati, které ze všech těch
nesčíslných náboženství pravé jest a
božské, kterak budeme toto hlasati a
proti nepřátelům hajiti, nebudemeli užívati ,
rozumu? I sam Pan přikázal'nám toto
slovy: »Pilně se varujte falešných proroků, ?
kteří k vám přicházejí v rouše ovčím,
uvnitř pak jsou vlci hltaví. Po ovoci jejich
poznáte je.a (Mat. 7. 15. 16.) Podobně
nás napomína isv. apoštol Pavel v listu
k Efesským: »Nebud'te neopatrní, ale
rozumějící, která by byla vůle Páně.:
(Ef. 5. 17.) »Hled'tež, aby vás nikdo
neobloupil moudrostí světa,- píše v listě
ke Kolosenským (2. 8.) a v první epištole
ku Tesalonicským napomína: »Všeho
zkuste, co dobrého jest, držte.: (5. 21.)

Všecky tyto výroky však podmiňují užívaní
rozumu.

Taktéž i praví, dokonalí křesťané vždy
rozumu užívali a užívají ho až podnes.
Kdo, ať jiné mlčením pominu, kdo jest
sto, aby spočítal všecky ty učené knihy
plné moudrosti, které od dob sv. apoštolů
až podnes v církvi sv. sepsány byly?
Nejsouliž všeliké tyto krásné duchovní
plody patrným svědectvím neunavné
činnosti rozumu lidského? Protož neříkej
již, že by víra/na úkor byla rozumu,
obě mají pole činnosti dosti široké.
Chcemelí však & to chtíti mame, aby
nás rozum, kdyby se s ním úzda docela
uvolnila, nesvedl na scestí, nutně potřebí
jest opatřiti jej dříve světlem milosti
Boží, jakož za to prosí prorok v žalmu
118., 18.: »Otevři oči mé, abych spatřoval
podivné věci ze zákona tvého.: Víra
nezakazuje rozum, nýbrž vede jej v mezích
pravdy a povznaší jej tam, kam by mocí
svou nikdy nedostihl. k Bohu, prameni
vší pravdy. ' (Příště dále.)

Svatý škapulíř.
(Ostatek.)

©„“““ sou napsány o tom celé knihy,

2% Ékterak Panna Maria zachránila ty,Je) kteří nosili škapulíř buď v bitvě,
při ztroskotání lodi. při ohni nebo vůbec
při živelních pohromách.

Roku 1842. na dráze z Paříže do

Versailles vzňal se vlak; při ohni bylo
na 300 lidí více méně zraněno neb
usmrceno. Ve vlaku bylo několik pánů,
kteří studovali v ústavě jesuitském ve
Freiburgu ve Švýcařích a vstoupili do
bratrstva sv. škapulíře. Již davno byli
ze studií, ale dosud věrni sv. víře a úctě
k Panně Marii. I na cestě do Versailles

měli svůj škapulíř na sobě. A hle, v malém
hloučku těch, kteří vyvázli zdraví bez %
pohromy, byli všichni tito pani ;oznamujíce

do Freiburgu tuto radostnou zpravu ne
opomenuli dodati, že připisují své za
chránění sv. škapulíři. Redemptorista P.
Ludvík Coudenhove ve zprávě nadace
Leopoldinské r. 1861. seš. 31. oznamuje:
Na Michigenském jezeru bylo na parníku
SLady Elgiuc asi 400 výletníkův a bavili
se výborně tancem; tu vrazila jina loď
na parník, prorazila jej a parník se potopil ;
300 lidí utonulo. Přihazí sečasto, že
lodí, které jsou příležitostí ke hříchu, jako
byl parník Lady Elgiu, tak těžce bývají
navštíveny, že musí člověk v tom viděti
trestající ruku Boží. Za několik dní po
onom neštěstí vrátil se jeden z našich
otců z misie, která konána v místě u
jezera, & vypravoval, že časně ráno po
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onom neštěstí lidé jdouce do kostela viděli,
jak nedaleko břehu jsou trosky z lodi
a jak lidé ve vlnách zápasí se smrti. 1
stal se poplach. kde kdo pospíchal na č
pomoc tonoucím, ale šlo to těžko.
Misionáři a jiní lidé házeli nešt'astníkům
provazy a zachranili tak mnohého. Jiným
z dálky rozhřešení udělili, nebo bylo
viděti, že si toho žádají. Z vypravování
zachráněných katolíků přesvědčilise misio
náři, kterak Osvědčila se víra, že Panna
Maria ochraňuje ty, kteří nosí nábožně sv.
škapulíř; neboť mezi všemi zachráněnými
katolíky nebyl ani jeden, jenž by škapulíř
nenosil. Ano stalo se, že 3 katolíci za- :
chytili se na jedno prkno, dva z nich :
utonuli u samého břehu, jen jeden byl
zachráněn a ten nosil skapulíř. Šťasten,
kdo je ustavičně připraven na smrt,
nebot“ nevíme ani dne ani hodiny, kdy
přijde Syn člověka.: Tak Ludvík
Couldenhove.

A přes to by mohl mnohý namítnouti :
Kdo ví, nemajili pravdu, kteří říkají:
Není třeba nositi škapulíř. Buď člověk
žije nábožně anebo není živ nábožně.
Jestliže člověk byl nábožně živ, umře
také nábožně — jaký život, taková smrt
— a tak i bez škapulíře ujde věčnému
ohni. Bylli všakživ bezbožně, umře také
bezbožně, špatně; a tu jej také škapulíř
nezachrání od věčného ohně.: Obe jest
falešno, obé jest lež, poněvadž jest jedna
návěsti falešná-.

»Kdo byl živ nábožně, umře nábožně. <
Tato věta, pronesena obecně, bez výminky
je lživá. Nebo byli lidé, “kteří žili dlouhá
léta nábožně — jako svatí ——ale měli
na sobě delší dobu těžký hřích, nezpo
vídali se z něho, ani dokud byli zdrávi
ani na smrtelné posteli... Tito žili ná—
božně a přece skonali špatně, nešťastně.
Byli lidé, kteří byli živi ctnostné alboha
bojně od mladosti své, avšak v hodinu
smrtí měli těžká pokušení proti víře,
proti :čistotě, proti lásce a podlehli a

zemřeli ve svém hříchu. Tito byli nábožně
živi a přece skonali špatně, nešťastně.
Byli lidé. kteří věrně drželi se svojí
víry, ano i mučiti se pro ni nechali,
již byla dušička na jazyku, aby vstoupila
do ráje; najednou zmalomyslněli a
v posledním tažení zapřeli svou víru a
zemřeli jako Odpadlíci. Tito byli nábožně
živi a přece skonali špatne, nešťastně.
Dobře začali, dobře pokračovali. ale Pán
dí: »Kdo setrvá až do konce, bude
spasen,a a oni nesetrvali, měli milostí
s 'důstatek, ale jenom té nejhlavnější
neměli: totiž milost setrvalosti až do

konce. A to jest milosť, kterou si nemůže
člověk získati jen za nábožný život; k té
vedou pouze obzvláštní cesty, a jedna
taková 'cesta jest ochrana Panny Marie.
Panna Maria přislíbila ochranu svou těm,
kteří oděni škapuliřem nábožně zemrou.
Lidé takoví umrou šťastně, nikoli proto, že
nábožně živi byli, ale proto, že jim vy
prosila Panna Maria milosť setrvalosti
až do konce za to, že ií sloužili aji
uctívali. =

»Kdo byl špatně, bezbožně živ, ten
také špatně zemře.: I tato věta pronesena
obecně a beze vší výminky jest falešná.
Aby byla pravdiva, bylo by třeba říci:
Kdo byl špatně živ. ten pravdě podobně
také špatně zemře — jestliže v pravý
čas neobdrží obzvláštní pomoci. A takovou
obzvláštní pomoc poskytuje nosení ška
pulíře. Smysl zaslíbení Panny Marie jest
zajisté, že i lidem, kteří byli hříšně živi
& zapomněli na Boha, vyprosí milost,
aby se obrátili a alespoň v poslední
hodinku nebyli zatvrzelí, jen když se
nikdy zcela nespustili úcty k Panně Marii,
což dokážou nejlépe tím, že nikdy ne
odložili škapulíř. Klaudios de la Colom'biěre
praví: Buď umře člověk se svým ška—
pulířem a umře kajicně; aneb umře
nekajicně, ale pak jistě neumře se
škapulířem. To je tak jisté, že jedno
z obého musí se státi.: Jestliže Panna
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Maria člověka vlastní jeho vinou nevyrve
nekajicnosli, potom již dovede nějak “mu
odejmouti-škápulíř, ano nekajicník sám
dříve odloží škapulíř nežli umře v ne
kajicností.

Panna Maria dostojí svému slovu.
V nemocnici jistého většího města

ležel na smrtelné posteli muž bezbožný.
Domácí kněz, milosrdné sestry a zbožní
přátelé vynasnažovali se, seč byli, aby
nemocného přiměli k přijetí sv. svátostí.
Všecko marno. Kdykoliv mu začali
s takovou. zaklepal na prsa a řekl: »Tu
mám svůj škapulíř, více nepotřebuji, s tím
nepřijde nikdodo pekla.: Marné bylo
vysvětlování, kterakjest rozuměti zaslíbení _
Panny Marie a kterak nikoliv. Muž onen
umřel, asice nesmířen s Pánem Bohem.
Ale zdaliž umřel se škapulířem ? Nikoliv.
Když se posledně převlékal do čistého
prádla, odhodil nepozorovaně iškapulíř.

škapulířem.

Jistý nešťastník, vypravuje Colom
biěre, skočil třikráte do řeky v sebe

- vražedném úmyslu, ale nikdy se neut0pil.
Nevěděl, proč by to bylo; i vzpomněl
si, že by mu mohl škapulíř překážeti,
odhodil jej a znova po čtvrté vrhl se
do řeky — a nyní se utopil. Umřel ve
hříších svých nekajicně, ale neumřel 'se
škapulířem. Něco podobného přihodilo
se jedné paní v Paříži. Již plula po vodě —
tu viděti bylo. že sobě na hrdlo sahá,
jakoby se chtěla něčeho sprostiti. Co
vylovil na tom místě rybář, jenž po
spíchal s lod'kou na pomoc tonoucí?
Škapulíř, jejž ona paní se sebe strhla.
Umřela ve hříších svých, ale umřela bez
škapulíře.

Čeho jest potřebí. aby člověk obdržel
milost? prvního zaslíbení Panny Marie:
ochrany v nebezpečenství života a ušel
věčnému ohni? _

Aby byl ůdem bratrstva sv. škapulíře.
Údem sv. škapulíře jest: 1. Kdo přijal

posvěcený škapulíř od kněze, jenž má
k tomu pravomoc. 2. Kdo umí ustavičně
škapulíř ve dne v noci. za zdraví i
nemoci, v životě i při smrti. Stočený
škapulíř anebo svinutý v kapse anebo
v šatu nositi není dovoleno. Povinnosti

tyto nejsou zajisté těžké, ani modlitby
' zvláštní ani posty neukládají se, postačuje:

býti pořádným a svědomitým křesťanem
a ctíti Pannu Marii.

K získání/druhé výsady, totiž vy
svobození brzkého z očistce jest potřebí:
aby bratří všichni: 1. zachovávali čistotu
náležitou svému stavu: mládencia panny:
čistotu panenskou; manželé: věrnosť
manželskou, a vdovci a' vdovy: zdržen—
livost; 2. kteří umějí čísti, musejí se
každodenně modliti kněžské hodinky nebo
hodinky k Panně Marii. (Při důležité

_ překážce může zpovědník oprávněný za—
1 měniti tyto modlitby za jiné.)

Umřel nekajicně, ale neumřel se svým ; l'ro ty,-kteří neumějí čísti, ustanoveno
jest jakožto náhrada za církevní hodinky
takto: musejí svědomitězachovávati každý
předepsaný půst a mimo to ve středu,
v pátek a v sobotu újmu v jídle, vyjma
Boží Hod vánoční, když připadne na
některý z těchto tří dní. (Oprávněný
zpovědník může z dobrých příčin zaměniti
bratru půst za jiný dobrý skutek.)

Které milosti a výhody mají ůdové
sv. škapulíře? '

1. Ochrana v nebezpečenství života.

2. Šťastná smrť, ochrana od věčných
muk.

3. Podíl v zásluhách a dobrých
- skutcích celého bratrstva & řádu karmelit

skěho. _

4. Četné odpustky plnomocné ine
plnomocné. _

5. Ti, kteří zachovávají předepsané
podmínky, zaslíbení, že je Panna brzy
vysvobodí z očistce.

Pobožnosť sv. škapulíře jest tudíž
lehká, nebo neukládá těžkých a obtížných



povinností; ale ona jest také ctihodna
a užitečna.

Přirovnejme bratrstva sv. škapulíře
ke spolkům lidským, do nichž vynasnažují
se dostati i nejpyšnější lidé. — Řadové
rytířští jsou čestné vyznamenání, ale
každý z nich pochazi jen od člověka, a
užitek z nich jest čest a statky pomíjející.
Jinak jest při sv. škapuliři, at o něm
jakkoli rozjímáme, vždyckyjest ctihodný a l
užitečný. Ctihodný je škapulíř vzhledem
k původu; nebot“ pochází od milostné a
mocné Královny nebeské. Ctihodný je
škapulíř vzhledem kjeho staří; trvat již
přes 700q'oků přes to, že se proti němu
mluví, píše a brojí. Ctihodný je škapulíř
vzhledem k jeho údům. V bratrstvo sv.
škapulíře nejsou toliko lidé prostí, ale
papežové, kardinálové, patriarchové, bi
skupové, kněží. císaři a císařovny, králové
a královny. šlechtici, učenci
mužové. Ludvík svatý i Ludvík XIV. nosili
skapulíř. Který křesťan nechce nositi
škapulíř. ten není hoden tohoto jména.
Když člověk běře na sebe šat karmelitský,
vstupuje do sboru vznešeného. Škapulíř
je ctihodný i proto, že jej schválil Bůh
a jeho církev.

Než škapulíř jest také užitečný.

důvtipnějsí, nežli onen zástup mužů
slavných, jejichž jména zdobí letopisy
řadu karmelitského? Nevěříte? Což by
vás mohlo spíše pohnouti, abyste věřili,
nežli Bůh a církev?

Škapulíř je užitečný, neboť. jest ob
dařen hojnými odpustky. Spolek, který
by pomahal svým členům vyhnaným
z domova, by se mohli vrátiti do vlasti;
uvězněným by vracel svobodu; zchudlým
a zadluženým poskytoval prostředky k za
placení dluhů, takovýto spolek byl by
zajisté užitečný. Škapulíř je podobný
spolek ve smyslu duchovním. Užitečný

: je skapulíř, nebot“ udové jeho mají podíl

a svatí ,

Proč? Pro ony dvě výsady: ochranu od ,
věčných muk a brzké vysvobození z očistce.
0 lidé. kteří tak kratce trvate, přirovnejte
k sobě štěstí &ubírati se bezpečně k věčnosti
& výhody spolků lidských a rcete, kde
se vam podává větších výhod? A vy že
nevěříte oněm zaslíbením? To jste věru
k politování! Které důvody mate, že
nevěříte? Zdaliž jste sami moudřejší a

v zásluhách a dobrých skutcích celého
bratrstva, ale také v modlitbách, postech
a pracích řadu karmelitského.

Nuže, hlasme se do bratrstva blaho—
slavené Panny Marie z hory Karmelu,
nosme sv. skapulíř, tento odznak té
nejvznešenější princezny na světě a podle
sil svých se vynasnažme hodni býti této
naší Matky. O krali polském Boleslavu Vl.
se vypravuje, že nosil ustavičně na krku
podobiznu svého otce, aby byl svědkem
každého jeho činu. Kdykoliv měl vynésti
rozsudek, anebo když se jednalo 0 za
ležitosti země neb o čest?a slávu královu,

tu prý pokaždé pohlédl na obraz otcův
a řekl: »Otče můj, nedopusť, abych
zapřel tvoji krev a svoji důstojnosťlc
Podobně čiňme také my, pohlížejme často
na svůj skapulíř a samých sebe se
ptejme: »Čí jest tento obraz? Matko
ma, nedopusť, abych udělal něco ne
důstojného, abych zneuctil odznak tvé
ochranyla ——k.
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Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (č.)

V oktavu Božiho Těla.

a. oltáři v nebes záři

milovaný Ježíš dlí —
& přec sotva malý hlouček
časem se tam pomodlí.

V odplatu svým návštěvníkům
milosť skýtá, lásky plam —
a přec jich tak málo — málo
pospíchá sem v tichý chrám.

Zajdi k “němu, synu milý,
zajdi, kdy jen stačí čas;
on zas za to zavede tě

do stanu kdys věčných krás.

Na slavnost božského Srdce Páně.

Před oltářem v kostelíčku
věčné světlo hořívá,
vždyť tam Srdce láskyplné
ve Svátosti obývá.

A v tom Srdci Ježíšovém

hoří věčně lásky plam,
hoří pořád, neuhasne,
blaha slova mluví k nám:

Pojďte, kdož jste obtíženi,
pojďte, já vás občerstvím,
nedejte se odstrašiti
Těla mého tajemstvím.

Naslavnosťnejčistšího Srdce Marie Panny. :

Pod Tvůj plášť se utíkáme,
Panno nebes milostná,
vyslyš nás, kdy odsýláme
k Tobě slova lítostná.

Skryj nás ve svém čistém Srdci,
jež nám svítí leskem hvězd
na moři, kdy vyčkáváme
do přístavu spasný vjezd.

Vyvol tedy sobě, synu,
k lásce lásky jitřenku,
ručím pak, že's získal sobě
nejvěrnější dívenku.

Na neděli 3. po sv. Duchu.

Jako lev kdy kořist' svoji
bleskným zrakem provází,
tak i satan duše lidské

hledá, zrádně obchází.

!

S víry štítem opřete sc
zhoubné jeho nástrazc,
modlitbou i zapudíte
všechny boje nesnáze.

Chytrýť satan, vy však buďte
vůči němu chytří víc -—
tak sem zvonek od pahorku
zahlaholil větrem vstříc.

Na neděli 4. po sv. Duchu.

V potu tváře jísti budeš
pracně vydobytý chléb,
až se kdysi v prach a červy
rozesype tvoje leb.

I ta země zlořečená,
z níž jsi jedl ovoce,
soužení jen přinese ti,
bolesti a nemoce.

Co však září zákon nový,
očekává příroda.,
že se s ní kdys k nové kráse
ohněm stane obroda.

Na neděli 5. po sv. Duchu.

Slunce nikdy nezapadej,
synu milý, na tvůj hněv —
po vůkolí prosebný tak
rozléhá se zvonku zpěv.

Mášli něco s bratrem svojím,
usmiř dříve jeho tvář,
a pak jdi 9. polož oběť
Hospodina na oltář. 

Tiši buďte, volá Kristus,
tiši blahoslavení,
neboť budou pokoje kdys
požívati blažení.

Na den sv. Aloisia.

Aloisius, perla nebes,
zvláště zářil nevinou,
jejíž květy lilijové
nevadnou a nehynou.

Beránka ted' následuje
panic onen příkladný,
jehož v zářně nevinnosti
nedostihnc nižádný.
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Aspoň tedy v kajicnosti
hled' se jemu podobat,
abys přejel bez úhony
žití toho krátkou trať.

Na den sv. lana Křtitele.

Do času, kdy paprsk denní
Janu Křestiteli vzplál,
mezi syny Israele
nikdo'větší nepovstal.

Oděvem mu kůže byla,
pokrmem jen lesní med:
i ty, synu, poněkud se
můžeš dáti v Janův sled.

Co tu křížů život nese

při každém tvém kročeji!
Ty když snášíš trpělivě,
kráčíš v Jana. šlépěji.

Na neděli 6. po sv. Duchu.

Dobrořečte Otci světel!
Po blízkém tak vůkolí

gotickými věže okny
malý zvonek hlaholí.

Dobrořečil božský Mistr,
sedm chlebů požehnal,
'abys původ zázračného
nasycení rozeznal.

Také tobě, synu milý,
Boží dar se rozmnoží,
s modlitbouli prve na stůl
ruka. tva jej položí.

Na den sv. apoštolů Petra a Pavla.

Od pahorku s vížky štíhlé
mocný zvučí chvalozpěv,
knížata že apoštolští
prolili dnes drahou krev.

Mučenickou aureolou

v nebi jsou teď věnčeni,
svadební šat jejich lásky
purpurem se růmění.

Takou víry zmužilostí
horli, synu, pro Krista:
pak i tobě aureolu
za. odměnu uchystá.

O nejsv. oběti mše svaté.
Podává 'Placídus B., 1'.av. B. (O.)

Svaté přijímání a konec mše svaté.
Poslední hlavní část“ mše sv. počíná
modlitbou Páně čili Otčenášem. (Páter
noster.) Příčinu, proč právě tuto po
tkáváme se s modlitbou Páně, hledati sluší
již v časech apoštolských. Sv. Jeronym
vypravuje, že sv. apoštolové na rozkaz
samého Pána a Mistra svého Otčenáš

před sv. přijímáním se modlívali. Ajest
věru také Otčenáš velevhoanu přípravou
k_úkonu tomu svatému z příčin několika.
Předněupomíná nás, že jako dítky Otce
nebeského pozváni jsme k večeři
té veliké (Jan 14, 16.), že však plni
svaté bázně & uctivosti k Otci tomu

dobrému, plni horlivosti pro čest: jména
jeho a úplně s ním i bližním svým
usmíření, k stolu nebeskému přistupovati
máme. Ve sv. přijímání »přichází

Škola BŠS. P. 1891.

knámknížekrálovstvínebeského,
poskytuje se duším našim »chléb nebe
sky,: .sílu chevající proti všem »po
kušenímc ——samy milosti, o něž
v Otčenáši prosíváme. Slušno tedy a né.
ležito s hlubokou zbožnosti modliti se

s knězem obětujícím modlitbu Páně a při
pravovali se k brzkému, neli skutečnému,
tedy vždycky duchovnímu přijetí těla
Páně. Návod k spasitelné pobožnosti této
později podáme, tu chceme dříve pro
mluviti ještě o jedné milosti, o niž prositi
nutno ve chvíli, kdy u oltáře Páně za—
znívají slova Otčenáše a poukázáním
na svrchovanou potřebnost“ milosti té,
k hojným a vroucím za ni prosbám
zbožné věřící povzbuditi. Míníme dar
pravé modlitby, milost, abychom se co
nejvíce a nejhorlivěji modliti mohli, „tak

12
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jak božské Srdce Páně si toho přeje a
nám ubohým potřebno jest a spasitelno.
Ovšem, dnešního dne podivné poněkud
a ponižující náhledy panují jak o modlitbě
vůbec, tak zvláště o těch, kteří v horlivosti
jí se oddávají. Okolnosti tato však zna
mením jest toliko vyhynulé bohužel viry,
nikterak však důkazem, jímž by jakkoli
vyvrácena byla užitečnost modlitby; nade
všecku zajisté pochybnost jisto jest, že
s dávnou zbožnosti také bývalé štěstí
jak jednotlivců, tak celých říší a národů
nadobro zmizelo. Než uveďme tuto raději
slova zbožného spisovatele, jimiž předmět
právě přítomné 'úvahy daleko lépe a
neskonale důstojněji bude objasněn i od
poručen, nežli by to mohla učiniti chudičká
slova naše. >Utíkej se ke mně v modlitbě
svaté,< praví Pán, cv modlitbě nalezneš
odpomoci v nouzi, lék pro všechny vady,
pomoc k všelikému podniku, bezpečnou
záruku setrvalosti, zkrátka všechno, cokoli
ti prospěšno býti může.:

»Modlitba jest občerstvením těch,
kteří lační a žízní po spravedlnosti,
modlitba jest slasti duší čistých; modlitba
konečně jest zaměstnáním a zároveň
odpočinutím svatých. Modle se ctíš a.
oslavuješ mne a činíš na zemi, co andělé
a svatí v nebi činí, co bude tvým' pravým
blaženým zaměstnáním po celou věčnost“
šťastnou.: _

»O milostivý Pane Ježíši, Bože &'
Vykupiteli můj, sladko jako med jest,
čemu mne učíš v modlitbě, jest balsámem
pro srdce, naplňujíc je láskou k modlitbě.
— Chci tedy dle možnosti trvati na
modlitbách, chci modliti
modliti se srdcem, modliti se ústy; ale
pomáhej mi svou milostí. Prosím tě pro
tvé nejsv. Srdce, uděl mi ducha modlitby,
aby byla modlitba ve svém rozmanitém
cvičení mým životem.c

»Nežádám od tebe mimořádných darů,
neprosím za dar proroctví ani divučinění;
uděl těch darů komukoliv; žádnému jich

nezávidím. Ale zajedno vroucně těprosím,
jednoho mi milostivě uděl: daru modlitby;
dej mi tento dar, který pro mne jest
více než všeliký jiný dar. V něm mám
všeliké statky; v něm přístup k pramenu
všech statků; v něm klíč k svatyni
Srdce tvého.<

Skončiv modlitbu Páně vždy více
blíží se kněz okamžiku, kdy Pána pánův,
Krále králův bude moci uvitati v křehkěm,
lidském srdci svém. Vzav tělo-Páně do

rukou rozlomí způsobu chleba, pod níž
přítomen jest Kristus na oltáři, na tři
díly, nejmenší pak částečku vpouští do
kalicha se slovy: »Pokoj Páně budiž
vždycky s vámiw Na to bije se pokorně
třikrát v .prsa se slovy: »Beránku
Božím“ (Jan 1,29.), ku kterýmž slovům
dvakrát přidává: »Smiluj se nad námi,a
po třetí pak: »Uděl nám pokojec —
Jaký význam toho všeho? otáže se zajisté
mnohý? Rozlomení sv. hostie upomíná
nás na smrt“ Ježíše Krista, při níž duše
od přesvatěho těla Páně se odloučila.
VpUštění pak těla Páně v kalich nejsv.
krve jeho připomíná slavné jeho z mrtvých
vstám', při němž tělo i krev opět se
spojily, zároveň na mysl uvádějíc, že ve
sv. přijímáni, nikoliv snad mrtvé tělo a
mrtvou krev, nýbrž živého, z mrtvých
vstalého Krista Ježíše přijímáme. A co
říci o svatých slovech: »Beránku Božíc
atd...?a Obsahují vyjádření srdcejemné
prosby za smilováni a upevnění ve svazku
svatého pokoje všeho pravověrného kře
st'anského světa. V následujících potom
třech krásných a vroucích modlitbách

se v duchu, i ještě výrazněji projadřena jest prosba
za pokoj a hodné, působivé přijetí těla
Vykupitelova. Nelze zajisté než úplně
očistěnému, s Bohem ilidmi smiřenému
přistoupiti k účastenství těla a krve Boha
Stvořitele, Vyku'pitele i Posvětitele. —
V prvních dobách křesťanství každodenně
přistupovali věřící ke stolu Páně, nyní,
kdy poměry tak velké změny doznaly,
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má každý křesťan alespoň_duch0vni svaté
přijímání při mši sv. vykonati. A jest
zajisté toto duchovní přijetí těla Páně
velmi účinným prostředkem, kterým za
chovati a udržeti si můžeme přítomnost
Páně v duších svých. Od učitelů duchov—
ního života zvláště tento druh pobožnosti
se odporučuje, protože časté skutečné
přijímání těla Kristova snadno vésti by
mohlo k zevšednění.

Dvě pak hlavněvěeí vyžadují se
k hodnému vykonání duchovního sv.
přijímání.

Toužebná žádostf'spojiti se
s božským Sp-asitelem a pevná
víra v pravou přítomností jeho
v nejsvětější Svátosti a důvěra,
že on skutečně přítomností svou
nás oblaží i posvětí.

V prvním požadavku vyslovena již
také potřebnost úplné lítosti nad hříchy
& předsevzetí, výhosť dáti náklonnostem
hříšným.

K“ vykonání duchovního sv. přijí
mání použiti možno slov modlitby ná
sledující:

»O přelaskavý a dobrotivý Kriste
Ježíši, já chudý a nuzný osměluji se při
stoupiti ke stolu neskonalého milosrden—
ství Tyěho. Pevně věřím v pravou a

skutečnou přítpmnosť 'l'vou v nejsv.
Svatosti, a v nejhlubší pokoře uznávám
převelikou ochotu '.vaou mne nehodného
navštíviti a se mnou se spojiti. Ale
patře na nehodnost svou a množství
hříchů i provinění svých, neodvažuji se
svátostně 'l'ebe přijmouti; vyznávám se 5
setníkem, jehož služebníka, jako mnoho
jiných, vzdálen jsi uzdravil, že nejsem
hoden, abys vešel pod střechu mou.
Očisť proto duši mou ode všech skvrn
a provinění, uzdrav, lékaři
neduhy mé, vždyt“ Ty ve všemohoucnosti
své je uzdraviti umíš i můžeš a v ne
skonale dobrotě své také uzdraviti chceš.

Dejž, ó Ježíši nejsladší, ati přijmu pod

nebeský, '

státu & mocnost té Svátosti nejsvětější,
kterou pro nehodnost' svou ve skuteč
nosti přijati se neosměluji. Zavítej mi—
lostí svou .do srdce mého, ozdob je
zvláště touto ctností . . . . (jmenujme tu
ctností, která nejvíce duši naší jest žá
doucna) v brzku pak duši mou sku
tečným “svátostným sv. přijímáním nasytí
& občerstvi.: —

Hojně milosti z toho duchovního
sv. přijímání, jakož i ta okolnost, že
pobožnosť ta nemá žádných překážek,
činí ji žádoucí & přístupnou každému.
Vykonati ji můžeme ostatně nejen při
mši sv., nýbrž i při každém klanění se
nejsv. Svátosti a vůbec všude, kde nám
nejsv. Svátosti jest blízka.

Po _sv. přijímání slušno & náležito
Bohu vroucí díky vzdávati, což činí
kněz oběť nejdražší přinášející veršíkem
Písma sv. »Post communio: zvaným

:jakoži »posledními modlitbami,c
: jichž počet řídí se dle množství kollekt

a sekret. V modlitbách kromě díků vy
jádřena jest také prosba za požehnání
a hojně i působivě účinky sv. přijímání.
Pozorně & zbožně sledujíce celý průběh
mše sv. neopomeňme ani tentokráte
zbožných úmyslů svých k modlitbám
církve sv. připojiti!

Slovy »Ite, missa esta (Jděte,
mše jest- t. j. ukončená) oznamuje kněz
konec nejsv. oběti novozákonné. V nej
starších dobách církve věřící skutečně

po tomto ohlášení se rozcházeli; později
však, kdy nepřistupováno již každo
denně ke stolu Páně, připojeny byly
ještětřičásti: Prosba k nejsvětější
Trojici, aby obět' nejsv. před tváří
Boží milosti nalezla a náss Bohem smí

řila, požehnání, které kněz ve jménu
Otce, Syna i Ducha sv. lidu udílí, a
poslední evangelium, které tvoří
začátek evangelia sv. Jana (kap. 1,
1—14).

Kněz, přijavší tělo Páně, žehná
12*
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lid před rozchodem, pamětliv příkladu
pravzoru svého, Krista Pána, který také
učenníkům svým požehnal, dříve než
k Otci svému na nebesa vstoupil. (Luk.
24, 50.)

Poslední evangelium zvěstuje
neskonalou lásku Ježíše Krista k nám

lidem, kterou tím na jevo dal, že s nebe.
na zem sestoupil, člověkem se stal &
v podobě lidské mezi námi meškal, aby
těm, kteří uvěří v něho, synovství Božího
vydobyl. Ve mši svaté prokazuje nám
Spasitel náš tutéž lásku, neboť při pro
měňování pokaždé snižuje se k nám,
přebývá pod nepatrnými způsobami chleba

a vína i poskytuje těm, kteří jej pod svá
toslnými způsobami hodně přijímají, zá
ruky života a slávy věčné.

Když pak náležitě obcovavše oběti
nejsv., k odchodu z domu Božího se
strojíme, pokloňme se naposled Pánu
svému Nejvyššímu, řkouce se zbožným
Simeonem:»Nyní propouštíš, Pane,
služebníka svého, podle slova
svého v pokoji;“nebo viděly oči
mé spasení tvé, kteréž jsi při
pravil před obličejem všech lidí
k slávě lidu svého.: Tak obět'naše
Hospodinu příjemnou“ se stane a oko
Boží se zalíbením spočine na nás.

Různé zprávy a drobnosti.
Zázraky sv. Aloisia. »Kromé otčiny, :

praví p. Healy Thompson, životopisec
sv. Aloisia, na Florence, kde byl velmi
dobře znám, 'a konečně jeho hrobu
v Římě, kdež není místa, na němž by
nebyl sv. Alois hluboce uctíván, nebyla
moc jeho stkvěleji ukázána než ve Val
tellinu. Úcta k němu vzala začátek z okol

nosti velmi jednoduché. V září r. 1607.
chystal se msgr. Peranda. arcikněz z Bormi,
na cestu, aby slavil jeden ze svátků Panny
Marie, a cestoval ve společnosti P. Carrary.
Rozmluva jejich náhodou přišla na svatost
sv. Aloisia, jenž byl roku předešlého pro
hlášen za blahoslaveného. Perandův zájem
byl vzbuzen a při rozchodu se svým spo
lečníkem s radostí přijal od něho životopis
světce. Na cestě k domovu zastavil se na

'Pontě v domě kněze, jenž ho tak snažně
prosil, aby mu půjčil tu knihu, že ji
v jeho rukou zanechal. Výpomocný kněz,
Mikuláš Longhi, jenž žil v blízké vesnici,
přehlédnuv několik hlav té knihy. hned
byl všecek rozohněn úctou k sv. Aloisiovi.
Vlastní rukou napsal krátký obsah díla
a vrátil se ku svým farníkům se svým
pokladem, &byl to poklad, jakého by ne

mohl za peníze koupiti. Od té doby dobrý
kněz vždy mluvil o světci jak veřejně tak
soukromě, a půjčoval kromě toho onu
knihu, jež chodila z ruky do ruky, až
farníci naplněni byli úctou ku knězi, až
úcta rozšířena byla po celém Valtellinu.
První zázrak stal se v prosinci téhož
roku, po němž jich následovalo více;
zázračná však uzdravení začala se ná—
ramně množiti, když Longhi dostal od
jesuitů z Comu obraz světcův. Ještě než
mohl býti obraz v kostele umístěn, stalo
se první uzdravení, a za čtyři lela stalo
se 132 dobře osvědčených zázračných
uzdravení.a _

Podali jsme svým příznivcům obraz,
jak úctak sv. Aloisiu byla rozšířena. T0_
vám má býti pomocí, abyste si mohli
utvořili dobrý úmysl pro tento měsíc.
Umiňte si, že nechcete, budeli to možno,.
ani jeden dobrý skutek vykonati bez
upřímného a vroucího přání, ctíti totiž
a následovati. sv. Aloisia.

Prohlášeni blahosl. Margarety Mario
za svatou. Veliký rozruch způsobil ne—
dávno v Římě zázračný případ, jenž do
statečně osvědčen mohl by urychliti oče
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kávané prohlášení blah. Margarety Marie
za svatou. Jistý šlechtic z okolí Neapole,
jménem hrabě František de Fůsco z Torre
Annunziaty, byl uzdraven její přímluvou
od nemoci, již všichni lékaři uznali za
nezhojitelnou. Hraběnka vysýlala s mno
hými od rodiny odvislými po nějaký čas ,
prosby k božskému Srdci za uzdravení

\ učinila nejbl. Panna, čeho lékaři nedohraběte, jenž sám vždy býval horlivým
r(_)zšiřovatelemúcty božského Srdce. Když
tak hraběnka celou duši svou před Bohem
vylila, ráčil se jí Spasitel zjeviti a ukázal
své božské Srdce, provázen jsa blahosl.
Margaretou Marií. Jediná slova, jež náš
Spasitel pravil, byla: »Žádám, aby
byla'Margareta Marie oslavena.:
Můžete si lehko představiti, jak vroucně
pobožná hraběnka acelá rodina výslov
nému tomuto přání božského Spasitele
se poddaly. A hle, nemocný, jenž právě v tu
dobu zápasil—sesmrtí, a zdálo se, že jen
krátký čas k životu mu zbývá, okamžitě
se uzdravil a nabyl najeanu po smrtelné
nemoci úplného zdraví.

T0 je zpráva, jež nás došla; podrob
nOStijejí zaznamenané od tchána hraběte
p. Bartoloměje Longa poslány byly do
Říma. Obvyklý právní proces není ještě
ukončen, ještě není vydáno rozhodnutí,
avšak zde jest všeobecné mínění, že zá
ležitost blah. Margarety Marie vstupuje
do třetí a poslední instance.

Lúrdy. Minulého roku v září sešlo
se při národní pouti 30 lékařů v Lúrdech,
aby na základě nejnovějších výzkumů
lékařství a vědy zkoumali zázračná
uzdravení, která se stala před jejich
zrakoma. Zmíníme sejen ojednom případu,
aby čtenáři naši tím pevněji doufali
v Matku, Boží. Pierre de Rudder spadl
před osmi lety se stromu a zlomil si nohu.
Dolní čásť zlomené kosti nespojila se
s horní, ano obě části byly od sebe
3 centimetry vzdáleny, amezi nimi kvasila
rána. S velikou námahou pomocí berly
dovlekl se k zázračné soše nejbl. Panny.

Modlil se vroucně a za chvíli vstal a

byl zdráv. Odloučené části zlomené kosti
se- zase spojily, rány zmizely, jen malá
jizva naznačovala místo zlomeniny. Lékař
Dr. AH'enaer, prohlédnuv uzdraveněho
člověka, musel zvolati: »Vyjste uzdraven,
kost' jest úplně zahojena; všecky pro
středky lékařské byly marny, ale tu

vedli.c — Noviny »Journal des Lourdes:
zvěstují následující z Ozzano, v provincii
Bolognské v Italii: Rád bych vám sdělil
milost, které jsem dosáhl na přímluvu
nejbl. Panny Marie Lurdské. Kněz Alfonso
Maria Pagani, 30 let starý, dostal
v lednu 1890 silnou influenci. Nedbaje
toho konal svě kněžské povinnosti dále,
až na slavnost Očist'ování Panny Marie
onemocněl zápalem plic. Přes všecko
lékařské ošetřování stoupala horečka co
den více a_šestého dne byl již v nebezpečí
jisté smrti, Tu jsem za přítele svého
před sochou nejbl. Panny Marie Lurdské
sloužil mši sv. a dal jsem konati po 3 dny
veřejně modlitby, a přece 9. dne řekli
lékaři, že již není žádné naděje. Ta
zpráva mne velmi zarmoutila, neboť jsem
milého přítele vroucně miloval. »O pře—
svatá Panno Lúrdská,c tak zvolal jsem
z hloubi srdce, »nedopusť, aby přítel můj
umřellc A nemdcný vzdychal: »Nejsv.
Panno, zachraň mne! Ja jsem ke cti
tvé pracoval, co jen jsem mohl. Vypros mi
zdraví od Syna svého, Jezu Kristala
Kněz Pagani skutečně 4 léta rozšiřoval
uctu nejbl. Panny Marie Lurdské. Jakožto
pOslední lék radili mu lékaři vlažnou
koupel. Nemocný cítil, že mu lepe, horečka
se zmírnila a dne 11. února, ve výroční
den prvního zjevení v Lúrdech, úplně
přestala. Brzy na to sloužil uzdravený
kněz mši sv. na poděkování nejbl. Panně
Marii Lurdské.

lngolstadtská mešní jednota. Nikdy
před námi život spolkový tolik nezkvétal,
jako za doby naší-. Tisícové stále nových
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spolků povstávají k účelům zlým, ale
také k účelům zušlechtujícím, dobrým.
Na velikém stromu utěšených družstev
řeholních, dobročinných, podpůrných,
charitativních, v církvi katolické nepo
slední haluzí jest také jmenovaná mešní ;
jednota. (lngolstadter
veliké jest účastenství při ní, jež úcty
neposkvrněné BohOrodíčky a vzájemnou
pomoc v životě, při smrti a po smrti
.domáhati se snaží, z toho vysvítá, že ;
od 1. října 1889 do 1. října 1890 na
35.000 nových členů k ní přistoupilo, a
že nyní čilá vůbec asi půl milionu živých
členů ze všech dílů světa. A poněvadž
každý člen dle stanov povinen jest ka
ždého roku v určitý den jednu mši svatou
na úmysl jednoty bud' sám odsloužiti
aneb odsloužit dáti: slouženo bývá denně
1300—1400 mší svatých na oslavu Boží,
čest Bohorodičky a pro blaho živých i
mrtvých spoluúdů! Mám za to, že skvělé
postavení katolické církve v německé
říši, většinou protestantské, z nemalé

. části počítati sluší také za zásluhu jme- &
nované jednoty, a že nejdůstojnějši pp.
biskupové rakouští nařízenou pobožnosti
před volbami jen cestu nám naznačili,
kudy bychom se též k lepšímu postavení
ubírati měli. Třebas že modlitby naše
nebyly tentokráte vyslyšeny tak, jak
jsme se snad nadáli: zajisté že nezůstaly
bez povšimnutí u přelaskavého Srdce
Páně! Ba snad právě bylo třeba ča
stečného pokoření, aby — až nynější
zástupcové (?) našeho lidu přivedou se
ad absurdum — pak mohlo nastati tím
spíše povyšení. Po Golgotě — alleluja!
Za našich dnů, kdy poměry tolik jsou
neustálené, a fundace na věčné (?) časy

Messbund.) Jak *

z rozličných příčin málo se zamlouvají:
jest členství- v jednotě mešní zajisté
prospěšnější než fundace. Také mohou
členové jednoty hojně čerpati z pokladnice
církve pode jménem odpustků. Za tou
příčinou dovoluji si všechny milé katolické
křesťany, zejména však velebné ducho
venstvo k tétoxvýhodné jednotě poukázati,
tolik ještě dokládaje, že každý člen
věnuje také ročně nějakou částku peně
žitou kpotřebám jednoty*(l zl. 60 kr.
jednou pro vždy to již spraví!); že
veškeré zprávy jednoty se týkající vy
řizuje dp. P. Valerian, kvardian ve
františkánském klášteře v Ingolstadtu,
v Bavořich(sídlejednoty),jenž nemajetným
i stipendiemi vypomáhá, a že jednota
má mimo jiné také schválení nejd. bisk.

; konsistoře v Hradci Králové.
Krásný obyčej křesťanský panuje

dosud při královském dvoře ve Španělic'n
o velkém pátku. Královský dvůr obcuje
všem obřadům církevním sv. téhodne

v královské kapli zámecké. Na velký
pátek každého roku děje se v oné kapli
před uctěním sv. kříže dojemný obřad.
Představeny kaple kněz předstoupí před
krále (nyní před královnu) a podá ji
černou stuhou obtočené listiny a. pro
mluví ku královně: »Seňora, dá Vaše
Veličenstvo těmto odsouzeným milosť?c

Načež královna povýšeným hlasem odvěti :
»Dám jim milost, aby Bůh také mně byl
milostivic Podané listiny jsou rozsudky
smrti. Letos obdrželo takto milost' devět

zločinců. Na to následuje uctění sv. kříže,
jehož se kromě duchovenstva král i
královna, princové i princezny, palácové
dámy a jiné nejvyšším kruhům přislušící

osobyó súčastňují.
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Zprávy z misi
Tongking.Apoštolskévikářství

v Ton-gkíngu. P. Maximus Fernandez
2 řádu sv. Dominika podává svemu P. pro
vinciálovi zprávu o pokroku a stavu církve
v Tongkingu:

»Raduji se z pokroku, jaký naše
sv. náboženství zvláště v provincii Hung
yenu činí. R. 1889. měli jsme 470 nově
obrácených, již přijali svátost křtu. Letos
jich bude mnohem více. V září zdržel se
u nás apošt. vikář asi týden a udělil 1200
osobám svátost“sv. biřmování, z nichž 150
napřed bylo pokřtěno. R. 1888. dostalo
se náboženství katolickému'přístupu do
41'1plně pohanských osad, mezi nimiž
zasluhuje Lunxa zvláštního povšimnutí.
v červenci prosilo asi 100 obyvatelův
oné osady za připuštění ku křesťanství,
načež jsme jim hned poslali katechistu,
jenž se mělo pravosti úmyslu přesvědčiti
a dle potřeby třeba hned vyučování za
počíti. Muži, ženy a dítky v krátké době
uměly katechismus, litanie & jine mo
dlitby důkladně, a již 13. ledna, když
jsem po prvé osadu navštívil, udělil jsem
65 osobám svátost“ sv. křtu & ostatni

jsem odkázal na příští návštěvu. Tak
roste ponenáhlu počet křesťanů. K roz
šiřování náboženství mezi tamějšími po
hany přispěl hodný, zkušený a rozumný
stařec, jenž s velikým zápalem začal se
učiti pravdám našeho náboženství; nežli
však mohl křest sv. přijati, těžce one
mocněl, a jelikož na uzdravení nebylo
žádné'naděje, byl pokřtěn od katechisty,

načež pokojně zemřel.
Jak jinde tak i nám jest mnoho

překážek překonati. Uvedu dva příklady.
Naproti Ngok-Duongu leží ostrov se

4 neboóosadami; z jedné se hlásilo asi
60 osob ku křesťanství a žádalo obec 0

místo ku stavbě kaple; jelikož žádost
jejich byla spravedliva, nemohli před—
stavení, již jinak křesťanům odpor činí,

í katolických.
odepříti. Tehdy však se vrátil do dědiny

-muž, jenž býval sluhou u francouzského
námořního důstojníka &považoval se za
hlavní osobu v obci. Ten přemluvil před
stavené, aby křesťanům místa stavebního
nedávali a ničeho se nebáli, on že všechno
spraví. Představení rádi, že nemusejí kře
sťanům ničeho dáti, darovali stavební
místo onomu muži. Ten pak se odebral
ještě s dvěma společníky do Hanoje a
vypravoval svému dřívějšímu pánu, že
v jeho obci se nalezá několik námořních
loupežníků, kteří celý ostrov pustoší.
Lehkověrný důstojník zpravil o tom své
představené, již hned vyslali dobře vy
zbrojenou loď na ostrov, aby se loupež
níků zmocnila. Udavači byli na lodi a
chtěli vznešeně katechumeny zajati. Ale
člověk míní — Pán Bůh mění. Velitel

lodě, muž rozumný, jenž znal úskoky
'l'ongkiňanů, zajel napřed, aby se ne
ukvapil, ačkoli musel okolo ostrova plouti,
do Hung-yenn & oznámil tamnímu resi
dentovi, jaké má rozkazy od svých před
stavených; když pak tento uvěřiti nechtěl,
že by na ostrově nějací loupežníci se
nalezali, pravil velitel: »Mám na lodi tři
muže, již nám to oznámili.<<— »Přiveďte
je sem,: pravil resident, »uvidíme, jak
se věci ma_jí.<<Při výslechu však přišli
udavači do takých rozpakův a tak si od
porovali, že velitel lodě seznal jejich
podvod, &proto je zanechal residentovi,
jenž je odsoudil na rok do žaláře a k po
kutě 100 pezů. Za několik dní došel do
dědiny vládní rozkaz, aby představení
odevzdali křesťanům stavební místo.

Jiný případ.
Asi před rokem chtěl bývalý pod

prefekt se svou ženou a třemi syny státi
se katolíkem; jelikož matka jeho mladšímu
jeho bratru pozemek neprávem přiřkla,
myslel jsem, že podprefekt jen- proto se
chce státi křesťanem, aby naší pomocí
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práva svého na pozemek nabyl. Když
však po celý rok modlitbám pilné se
učil, na mši sv. chodil, pohanské před
měty ze svého domu odstranil, napomenul
jsem ho konečně, aby se svým bratrem
snášelivě žil a od pře upustil, což mi
přislíbil, načež jsem ho pokřtil. Pokud
byl katechumenem, nebylo proti němu
žádné žaloby. Ale několik dní po přijetí
křtu žalovali ho představení obce, bratr
a 801etá matka u _mandarinů, že svou
matku tupil, bil &z domu vyhnal, a při
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Mládí sv.

ani“ slovem ani skutkem patřičné úcty
neodepřel, a že vlastně jen proto jest
obžalován, poněvadž se stal křesťanem.
Musím podotknouti, že poranění rodičů
dle tamního zákona se trestá smrtí a že
se strany rodičů dostačí jednoduchá ža
loba bez důkazův abeze svědků, jelikož
zákon předpokládá, že rodičové nikdy
dítko své bezprávně neobžalují. Stalo se
pak náhodou, že jsme, náš apošt. vikář
a já, v Hung-yenn se sešli. Tamější
mandarin spravedlnosti, jenž nám byl
nakloněn, navštívil apošt. vikáře, při

%

l
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, ! """

ložili žalobě značnou sumu peněz, aby
ho přísně potrestali. Jest to za mého
19letého pobytu v Tongkingu první případ,
že matka své dítko žaluje; na žalobě není
ostatně ani slova pravdy, neboť když
matka viděla, že syn její se chce státi
křesťanem a všechno pohanské z domu
odstraňuje, sama se vystěhovala k mlad
šímu synovi. Náš nověobrácenec byl tedy
uvězněn 3. bit, aby na něm vynutili ně
jakého přiznání, on však zůstal pevné
při své výpovědi, že své matce nikdy

mu
uhnul
*tlllíii
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Aloisie.

čemž se mu o té záležitosti zmínil, pravě,
že musí obžalovaného odsouditi. “Apošt.
vikář prosil mandarina, by odložil pro
nesení rozsudku, a tak se stalo;- že po
nějakém čase byl propuštěn _nasvobodu.
Brzy však Zadali jeho protivníci novou
žalobu u francouzského residenta v Hung
yenu; když jsem se otom dověděl, vy
ložil jsem residentovi, jak se věci mají,
načež on žalobu ani mandarinům ne
zaslal.

Před několika měsíci byli guvernér
a mandarin spravedlnosti, kteříž "na nás
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křesťany nějaký ohled brali, odvoláni a
novými nahrazeni, z nichž zvláště man
darin spravedlnosti .s radostí a ochotou
žaloby proti křesťanům přijímá, a proto
pohané staré pře opět obnovují.

Území naše mnoho utrpělo válkou
a ještě nyní semotam bojují tlupy po
vstalců proti Francouzům; požáry a ple
nění jsou na denním pořádku. Povstalci
berou dobytek potřebný k polní práci a
vše, co se jim naskytne. Jim se opřiti
nelze, nebot“ jest jich značný počet a ,

mají evropské pušky. Končím a odpo
ruěuji sebe jakož i všechny správě mé
svěřené křesťany Vaší modlitbě.

Afrika.Apoštolské vikářství
ve svobodném státu Oranje. Přišla
nám zpráva z Romy v zemi Bazuto o
misionářské činnosti, jíž se vyznamenal
řád Oblatů neposkvrněné Panny Marie
v jižní Africe. Napřed několik slov 0
řádu tomto jakožto méně známém.

Roku 1816. shromáždilo se kolem

biskupa marseilleského, Eug. de Mazenod,
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Smrť sv. Aloisia, r. 1591.

několik mladíků odhodlaných věnovati |
se pod vedením velezasloužilého pastýře
skutkům dobročinným; t. j. podporovati
chudé a opuštěné. Biskup sepsal pro
své spolupracovníky řeholi, jež byla
schválena od sedmi jiných biskupů. První
působiště mužů těchto byla Provence, a
proto se též nazývali »misionáři z Provence
neb Oblati sv. Karla.: Již roku 1826.

dostalo se jim hojného uznání; Leo Xll.
totiž schválil jejich řeholi, přijal je do
počtu approbovaných řádův, udělil jim
zvláštní práva a dal nové jméno. Od té

doby se nazývají »Oblati neposkvrněné
Panny Marie.a

Brzy rozšířil se řád tento; misionáři
odebrali se na Korsiku, do Anglie,
Skotska a Irska, na to roku 1847. ido
Ameriky, kdež zvláště v severní Americe
ve Spojených Státech, v Kanadě aColumbii
mnoho misionářských stanic založili.
V Asii jest ostrov Ceylon, v Africe pak
území Kaffrů, Zulů, svobodný stát Oranje,
republika transvaalská atd. pod jejich
správou. Jeden arcibiskup, jedenáct bi
skupů, všichni z tohoto řádu, věnují
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svou činnost? misionářskou spáse duší. | Gaughran, jemuž sedostalo novězřízeného
Účel řádu jest: nejen chudé a opuštěné
podporovali, nýbrž slovo Boží pohanům
hlásali & je na víru katolickou obraceli.
Brzy však nastalo proti řádu tomuto,
jakož i jiným pronásledování, tak že
musel své ústavy do Hollandska, Irska
a llalie přeložiti. V Hollandsku založil

v Heeru juniorát pro německé hochy,
kteříž by se pak věnovali stavu ducho
vnímu. Pro veliký nával chovanců byl
ústav přeložen do Valkenburgu a jmenuje
se »dům sv. Karla.: Roku 1889. při
pravovalo se v něm 1.30 chovanců
k činnosti misionářské. Kromě kněží má

řád i laiky, kteříž po odbytém noviciátě
do různých stanic misionářských bývají
posýláni.

P. Crelinon píše místořidilel'i ústavu
ValkenburgskéhonV Romě, 16. července
1890. S radostí chci vyhověli přání
vašemu a podali krátký nástin činnosti
naší v zemi Basuto. Jak vám známo,
převzala naše kongregace na prosbu
Propagandy misie v jižní Africe. Hned
po svém příchodu roku 1852. chtěl se
apoštolský vikář msgr. Allard odebrali
ke KalTrům; výpravu pak podnikl r. 1856:
s několika spolupracovníky. Po pětiletém
namahání nedocílili žádných úspěchův, a
msgr. Allard přeložil misie na jiné místo,
kdež se dalo lepšího přijetí očekávali;
avšak ani zde v zemi _Bazuto po delší
dobu nebylo pozorovati žádných účinků
naší činnosti, a již ozývaly se hlasy,
abychom tyto zatvrzelé pohany opustili
a jinde víru Krista hlásali. Apoštolský
vikář odvětil: »Nikoliv, takového kroku
po druhé již neučiníme, nýbrž zůstaneme
zde, a Bůh práci naší jistě požehná.
Zůstali jsme. Po 12—151elé namáhavé
práci měli jsme již slušný počet křesťan
ských rodin a v posledním desíliletí
dodělali jsme _seznačných úspěchů. Naše
misie má 12 stanic, v každé školu,
11 kněží, 7 laiků a 30 sester. Msgr.

vikářství ve svobodném státě Oránje,
chce zaříditi novou školu, v níž by se
Kalfři učili různým řemeslům jako:
zednictví, stolařství, kovářství, sedlářslví

atd. Od vlády dostalo se mu podpory
1200, liber šterlinků; nemáme však
dosud žádných učitelů.

Země Bazuto jest jaksi středem
našich misií. Zvláštní poměry země jsou
na jedné straně překážkou pokroku,
jakýž by naše náboženství tam činiti
mohlo, na druhé-však straně vtiskují
obráceným známku trvanlivosti &pravosti
úmyslu. Jihoafrické Kall'ry možno roz
děliti ve čtyři třídy: !. Svobodní, ne—
odvíslí, divocí Kafl'ři pod neobmezenou
vládou svých náčelníků žijí bez všelikého
spojení s Evropany. 2. Kallři pod
anglickým protektorátem, jimž vláda
anglická označí území k bydlení. Tito
bývají v dědinách, z nichž. do města
nebo do dolů chodí, aby za mzdu pracovali,
nebo bývají v ležení poblíž měst Evropanů,
v nichž jakožto sluhové nebo nádennící
slouží. 3. Kalfři,
obdělávají, nemajíce práva jinde se usadili
nebo pozemek vlastní si zjednati. 4. Kaflři,
kteříž mají vlastní území, v němž žádný
Evropan usadili se nesmí; tito zachovávají
zvyky a obyčeje svého kmene. K této
čtvrté třídě patří obyvatelé Razula, u
nichž se též nalézají zástupcové všech
afrických Negrův. Obrácení divochů po
tkává se s úspěchem, méně však se
daří obrácení Kaíl'rů, kteří žijí při
městech, nebot? špatný příklad a ne
mravnost Evropanů má na ně velký vliv.
Bazuto náleží Angličanům, má však své
vlastní náčelníky, své vlastní zvyky a
obyčeje, a jest v živém spojení s mnoha
jinými kmeny; řeč jest táž, jak některých
kmenů na Zambezi. Kultura evropská
má snadnější přístup a stálejší trvání
než jinde. Kdežto Zulu odbyv si svoji
posluhu, hned za městem-kalhoty, jež

,. ..
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muSil v městě nositi, svléká, nosí obyvatelé
Bazuta většinou oblek evropský, nikoli
však proto, že by to činili k vůli
Evropanům, nýbrž proto, poněvadž již
uplně tomu navyklí.

Máme teď velikou nouzi o kněze.

katechisty a laiky pro školy a řemesla,
Vy, důstojný pane, jenž vzděláváte mladík-y
na misionáře, vypravujte jim o naší
nouzi, o nedostatku kněží a i jiných
potřeb. Kéž by se vám podařilo vzbuditi
účastenství pro naši jihoafrickou misii
u mnohýchlc

PředníIndie. Biskupství Alla
habad bylo řádu Kapucínův odevzdáno
a P. Jan Baur odporučuje je dobro
činnosti čtenářů:

»Naše severotyrolská provincie do
stála od S. C. de propaganda fide zvláštní
distrikt ku vzdělání a rozšiřování víry
katolické, ..a sice v přední Indii v bi
skupství allahabadském. Území ono leží
jižně od Nepálu a čítá 10'milionů oby
vatelů, z nichž jest jeden milion moha—
medánů, 2100 katolíků, 500 protestantů,
ostatní jsou bramáni. Obyvatelstvo mluví
jazykem hindostanským, někteří angli—
ckým, podnebí jest tr0pické. V celém
distriktě máme tři hlavní stanice: Bettiah,
Choreeh a Chaknee, některé pak menší,
kamž ob čas docházíme. Stanice Bettiah

byla založena roku 1738., když deset
misionářů kapucínských do Tibetu se
ubíralo. Tenkráte uzdravili nemocnou

osobu, s rodinou panovníkovou pří
buznou, a kníže chtěl, aby tam byla
zalóžena misie._ Když pak dostal po
volení od propagandy, navrátil se roku'
1746. P. Josef Maria z Garignana do
Bettiahu; od té doby spravovali misii
onu kněží italští z našeho řádu ; katolíků
čítá 1500. Choreeh založeno od křesťanů

roku 1769., kteříž s misionáři utekli před
pronásledováním krále nepálského. —
Chaknee založeno teprve r. 1883., misie
koupila pozemky a usadila tam rodiny

křesťanské, jež si v sirotčinci vychovala.
Avšak nejen že pozemky se musejí ro
dinám zadarmo dáti, i o dítky musíme
se stat-ati; potud běhají nazí, pokud
nedostanou od misie obleku. Jaké výlohy
potřebujeme na školy a učitele, ačkoliv
se nám dostáva nějaké podpory od
anglické vlády. Co nás. stojí sirotčince,
nemocnice a výbava pro sirotky! Není
tedy divu, že ubohý představený naších
misionářů neví často, které potřeby nej
dříve uhraditi. Avšak misionáři proto
neklesli na mysli, nýbrž pracují bez
ustání, doutajíce, že Pán _vinice jich
práci požehná, že je neopustí, nýbrž dá
dobrá vnuknutí dobrodincům, aby mi
sionáře podporovali materiělně & pak
modlitbou. 4:

Japonsko. Dle výroční zprávy misio—
náře P. Vigrouxa byl v distriktu Tokio
udělen 377 osobám sv. křest. Porovnámeli

počet tento 5 lety předešlými, zdá se
býti výsledek méně příznivý. Příčina
toho není však nedbalost katechistů, nýbrž
všeobecné napjetí a rozčilení při velikých
převratech politických, jež odvrací po
zornosť obyvatelstva od zájmů nábožen
ských. Slovo Boží bylo tak hlásáno jako
jiná léta, a možná, dáli Bůh, bude práce
katechistů odměněna v čase příhodnějším.
Během minulého roku uděloval apošt.
vikář v severním Japonsku svátost“ sv.
biřmování. Msgr. Osouf přibyl v červnu
do Chiby, pak do Šimachi, kdež se zdržel
10 dni. Další osada byla lšibaši, kdež
mají křesťanéjen malou modlitebnu; zde
navštívil též malý křesťanský hřbitov.
Na to cestoval do Šimodata a Mita, dvou
měst, v nichž se jen skrovný počet
křesťanů nalézá. Obyvatelé této krajiny
jsou divocí a velmi bojovní. Až se počet
křesťanů v Mitu rozmnoží, bude nám
snad možno vystavěti jim nějakou kapli
a obydlí pro misionáře. Mito jest sídlo
prefekta pro kraj Ibaraki a středem
několika důležitějších měst. V Mitě ukončil
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msgr. Osouf svou visitační cestu. Na
konec ještě krátký příběh, jenž by mohl
mnohého zajímali. Blíže Ašikagy byla
privátní škola. v níž vyučoval křesťanský
učitel; pokud býval pohanem, vedl život
neřestný; po svém obrácení byl jedním
z nejhorlivějších křesťanů, ano vyučoval
dítky, jež školu jeho navštěvovaly, ve
sv. náboženství. Učitel tento těžce se

roznemohl a přál si, by mohl býti za
opatřen svátostmi umírajících. Tu se
stalo, že jsem přišel do Ašikagy, nemaje
žádné zprávy o nemoci učitele. Když
jsem o těžké jeho nemoci zvěděl, spěchal
jsem k němu 'a udělil mu svátosti
umírajících; na to mi bylo odcestovati.
Za dva dni přišel jsem opět, a .tak se

]

vyplnila předpověď učitelova, že neumře,
dokud se misionář nevrátí; Když mne
uviděl, pravil: »Teď mohu umříti- a za
hodinu usnul v Pánu. Žáci Kavasumiho
— tak se jmenoval učitel — po celý
čas ho ošetřovali a u něho bděli, pak
nesli, ačkoliv pohané, jeho rakev na hřbilov
asi hodinu vzdálený. Takové příklady
dětské vděčnosti jsou došti časté.

V celé misii severního Japonska
bylo loňského roku: Křtů dospělých 1289,
křtů pohanských děti 571, křtů křesťan
ských dětí 292, obrácení jinověrců 26,
sv. biřmování přijalo 388, Svátost oltářní
v čas velikonoční 3314, poslední pomazání

_ lll, svátost“ stavu manželského 101.
„Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.
Ze Frýdku a okoli. Nejsv. Srdci Pána

Ježíše, zřídlu všech milostí, vzdává více
ctitelů jeho veřejně díky za obdržené
důkazy jeho milosrdenství, po vykonaných
devitidennich pobožnostech, v duševních
i tělesných potřebách, jako: navrácení
zbloudilých na cestu pravého pokání, za
šťastné vyřízení důležité záležitosti, za
odstranění velkých překážek ohledně poutí
do Říma, za uzdravení v nebezpečné ne—
moci. Taktéž vroucí díky buďtež vzdány
Panně Marii bez poskvrny počaté za
uzdravení povykonané pobožnosti k "'anně
Marii Lúrdské a užívání vody z pramene
v Lúrdech prýšticího. »Kéž by Všichni
duševně i tělesně'sklíčení utíkali se k Srdci

Pána Ježíše a k Panně Marii, a zajisté na
lezli by úlevu a potěchu ve svých tísníchlc
Bylo to 13. září 1889, kdy kněz N. po
volán byl k těžce raněněmu mladému
nádenníkovi F., aby mu udělil svátost'po
sledního pomazání, neboť "při budování
školy cihlou na jeho hlavu spadlou raněn
bez vědomí do nemocnice dopraven byl,
_dleúsudku lékaře v krátké době neštěstí

podlehne. Všechno namáhání jejřk vědomí
přivésti zdálo se býti marným, a přece
jednalo se tu o duši nešťastného, by
s Bohem smířená na věčnost se odebrala.

Za tou příčinou vzal onen kněz a obslu
hující milosrdné sestry své útočiště k Srdci
Pána Ježíše, a jejich naděje nebyla skla
mana. Neboť kněz upamatovav se na ono
deváté přislíbení Srdce Pána Ježíše blah.
Marii Markétě Alacoque daný: »I těm
domům požehnám, kde obraz Srdce mého
vystaven a ctěn bude,c položil obrázek
zraněného Srdce Pána Ježíše na srdce
těžce dýchajícího. A hle, nemocný na to
hluboce si oddechnul, ruku svou až posud
bezvládnou k čelu a k očím pozdvihuje,
jakoby se ze spánku probrati chtěl. Od
té chvíle nabýval víc a více vědomí,

.tak že svátostmi umírajících zaopatřen
býti mohl. Při tomto náhlém obratu vy
hrkly slzy vděčnosti okolostojícím a jedno
hlasně pronesli úsudek, že Srdce Pána
Ježíše pomohlo a v tomto případě své
přislíbení splnilo. Za onen důkaz nesmírně
dobroty Boží vzdává onen kněz, ačkoliv



opozděn, své vroucí díky Srdci Pána
Ježíše s prosbou na všechny ctitele, by
sobě obraz Srdce Pána Ježíše a nejčistšího
Srdce Marie Panny zjednali & po církev
ním posvěcení ve příbytku svém uctívali
především v nastávajícím měsíci, jenž
božskému Srdci zasvěcen, kratičkou mě
síční pobožnosti vykonávali, což jim od
měněno bude časně í věčně, nebot“ ono
jest jedinou spásou v životě i ve smrti
všem _v něho doufajícim. J. T.A.

Z Celovce. Již od několika let konám

častěji devítidenní pobožnost' k přesvatému,
láskyplněmu Srdci Páně; zvláště pak, když
doby vážné, důležité, zkoušky trpké na
léhají, tu utíkám se vždy k onomu pra
menu milostí, který nikdy nevysychá, a
vždy na mocnou přímluvu neposkvrněné
Panny, sv. Josefa a sv. Jana Nep. toho
všeho, zač prosím, dostane se mi v míře
svrchované. A tak i letos. právě nyní
dosáhl jsem tolik milostí, že kdybych
tisíc jazyků měl, dosti bych Pána ne
oslavil; kdybych tisíc srdcí měl a všechna
“jenejsv. Srdci obětoval, ještě bych dosti
nevěnoval za tu lásku božského Srdce

Páně k nám. Ano, tu musím opakovati,
co mnozí svatí o přesvatém Srdci Páně
propověděli, řkonce, »že Srdce Ježíšovo '
lidi až přes přiliš milujec Ano, jest tomu
tak! A proč vlastně blahoslavím tak toto
převelebně Srdce Páně? Pro milosť, že tak
záhy, již ve třetím roce studií theologických
povolal mne ku stavu kněžskému, že z mi
losti jeho stal jsem se jeho sluhou při
oltáři. A není to milost veliká, takovou
důstojnosti býti obdařenu a směti denně
v rukou svých chovali nejsv. tělo Páně
& tak opětovati to, co druhdy přečistá
Panna &panický pěstoun v Betlémě konali,
chovajíce na loktech svých božské dítko.
O tisíceré díky za tyto milosti dle slibu
svého vzdávám převelebnému Srdci ne
poskvrněné Panny, sv. Josefu &sv. Janu „_
Nep., vybízeje tím každého, kdo jakékoli i

_utíkali.
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má potřeby, na koho strasti a soužení
jako mraky a přívaly vod se valí, aby
jen s plnou důvěrou utíkal se k nejsv.
Srdci, kdež jisté pomoci a potěchy dojde.
Ano, jsouli naše prosby hodně vroucí,
tu nemůže pomoci odepříti, ba neodepře
jich přesvaté Srdce, jež si nařikalo blah.

'Marií Markétě Alztcoque na to, že Srdce
jeho musí trpěti pro hojnost“ milostí, jež
v něm jsou skryty, jelikož není těch,
kdož by jich přijali. O prosme! Kdo z nás
může říci, že by něčeho nepotřeboval,
že by milosti nepostrádal? Pročež s dů
věrou jdi každý ku zdroji milosti, k němuž
každý přístup má volný, kamž nebrání
ani nízkostf stavu nebo povolání !

Novosvčcenec.

Od Pernštýna. Jistá paní vzdává
božskému Srdci Páně a neposkvrněnému
Srdci Marie Panny srdečné diky za vy
slyšení v jisté velice důležité záležitosti
& povzbuzuje každého, by v úzkoslech
a trampotách k božskému Srdci Páně se

T. B.

Od Hranic. Nejvroucnější diky bož
skému Srdci Páně a přosvatému Srdci
Panny Marie za mnohá prokázaná dobro
diní na přímluvu sv. Josefa. _J.M.

Z Olomouce. Vzdávám díky nejsv.
Panně za pomoc, mi v důležitých dvou
okamžicích poskytnutou. Zapomněl jsem
na daný slib, že uveřejním díky za pomoc
její, abych rozmnožil důvěru v pomoc
její a úctu k ní, a děkuji proto i bož
skému Srdci Páně, že jsem byl upomenut
na slib učiněný. J.K.

Ze Staré Vsi.Neduhem plicním stížen
utíkám se k božskému Srdci Páně a prosím
ctitele téhož nejsv. Srdce o přímluvu za
mne v devítidenní pobožnosti mě. F. Z.

Z Kroměříže. 'l'isíceré díky vzdávám
božskému Srdci Páně, nejčistšímu Srdci
Panny Marie a sv. Josefu za uzdravení
z dlouhé churavosti. M.K.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Hojnost“ zpráv objevilo

se poslední dobou 0 osobě sv. Otce.
Předně vyvrátiti dlužno některé zvěsti
nepravdivé. Nezakládá se na pravdě
zpráva, dle níž při výbuchu prachárny
dne 23. dubna vypadl sv. Otci kalich
z rukou, když pozdvihoval nejsv. krev
Páně. Dle věrohodných zpráv římských
listů vatikánských nacházel se sv. Otec
v oné chvíli, kdy _sevýbuch udál (7 hodin
10 min. ráno), ještě ve své ložnici. Tytéž :
listý dodávají, že okna všech světnic,
které s ložnici sv. Otce souvisí, popraskala ;
ale jediné oknajeho ložnice zůstala nepo
rušena. Výbuch sám způsobil ve Vatikáně
značné škody. Nádherná okna sv. Petra
a Pavla, sv. Lva a sv. Řehoře jsou
zničena. V bibliothece vatikánské po
rUŠená jsou okna sv. Ondřeje a Lva IX.
S neštastnými obětmi'hrozné události té
chová sv. Otec živé účastenství; papežský
lazaret sv. Marty byl ubohým lidem
otevřen dokořán. — Že by zdraví sv.
Otce bylochatrné, není pravda. Nasvědčují
tomu četné audience, které každodenně
udílí. — Dobrotivostí sv. Otce přibylo
vatikánské knihovně nové křídlo, které
obsahuje velký sál. jenž nazván bude
Leontínum, a dvě galerie. V pravé galerii
umístěna jest socha sv. Tomáše Aq. od
mistra Aurelliho. Knihovna vatikánská
čítá nyní více než tři sta tisíc svazků
knih, makávý to důkaz, jak se ve Vatikáně
pěstuje tmářství. -— Sv. Otec Lev XIII., 3
velikým jsa ctitelem papeže Innocence Ill.,
hodlá postaviti velikému tomuto před—„
chůdci svému skvostný pomník z karar
ského mramoru ve chrámě lateránském.
Zpráva tato zvláště pro nás Čechy jest
zajímavá. Bylt' lnnocenc llI., veliký ten
učenec a muž zbožný i svatý. zvláštním
přítelem národa českého. Byl prvním
z papežů, kteří uznali “královské důstojen
ství české, propůjčiv panovníkům českým
bullou ze dne 19. dubna 1204 titul
královský na časy budoucí a věčně. Mimo
to potvrdil království českému všech těch _
práv a svobod, jichž požívalo v říši
římské. Také byl lnnocenc lIl. velice
tomu nakloněn, aby Čechy vymaněny
byly z poddanství arcibiskupa mohuč—
ského a v Praze by zřízeno bylo vlastní
arcibiskupství; ale pro neblahé války

k tomu nedošlo. — Zednáři italští a
nohsledové jejich přes všechna sv. Otcem
prokazovaná dobrodiní nemohou se do
čkáti, brzoli budou moci nejvyšší hlavu
církve oloupiti i o Vatikán. Nasvědčují
tomu četné a bouřlivé schůze, v nichž
naléháno na zrušení garančního zákona,
jediné a to velmi chatrné ochrany Va—
tikánu. Naproti tomu však s potěšením
jest doznati, že láska a oddanoSť k svaté
Stolicí v zemích katolických utěšeně a
značně vzrůstá. Ze Španěl, Francie, Belgie,
ze Švýcar docházejí zvěsti, že množství
katolických studentů se chystá na pout“
do Říma, by složili svůj hold nástupci

_sv. Petra. O pouti dělníků francouzských
stala se již dříve zmínka. Přijdou v měsíci
září pokloniti se svatému Otci a vyprositi
si otcovské jeho požehnání pro sebe,
své rodiny isvou práci. V naší pohnuté,
převratné době bude tato pouť dělníků
jistě velevýznamná.

Rakousko. Počátkem budoucího škola
ního roku otevře se znova biskupský
učitelský seminář v Linci, který, založen
roku 1854., v letech šedesátých za vlády
liberální byl zrušen. Péčí semináře bude,
aby chovanci vychováni byli v duchu
křesťanském; vzdělání odborného dostane
se jim v lineckém cís. a král. ústavu
učitelském. — V Čechách posvěcen
dne 23. dubna t. r., v den sv. Vojtěcha,
kostel sv. Gabriela na Smíchově, pří
stušící k nově zřízenému ženskému klá
šteru Benediktinek. První sestry přišly
do Prahy z Nonnberku v Solnohradska.
— Dne 21. dubna zesnul v Pánu nejd.
pán Karel Schvarz, světící biskup pražský.
bolestně oplakávaný ode všech jakožto
lidumil a horlitel ve službě církvei
vlasti. —4 Na Moravě počíná mezi ka
tolíky německými nový svěží život, jehož
jadrným výrazem jest ustavení »Vlaste—
neckého spolku lidového kato
líků německých na Moravě,: jehož
úkolem jest s veškerou rozhodností za
katolické zásady, za pravý pokrok a
pravou vzdělanost se zasažovati a bo
jovati. Jen dvě části ušlechtilého pro
gramu nového spolku vytknouti třeba,
a jistě každý z plna srdce zvolá: Zdař
Bůh! Míníme zamýšlené snahy spolku,
které vyjádřeny jsou v prvním a pátém
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čísle stanov: »Neporušená od- volání výboru pro hájení náboženství
danost církvi katolickéc a »Po- v Toulousu. V provolání praví se, že
tírání jednostranného národovství a pod- třeba „jest úzkého spojení všech katolíků
porování dorozumění a smíru me'zi jedno- francouzských, aby náboženství mohlo
tlivými národnostního: býti obhájeno. Spojení to nesmí uváz

Francie.MinistrvyučováníBourgeois nouti na pouhých slovech, nýbrž musí
nařídil v okružním listě prel'ektům, aby . prakticky se osvědčiti a býti na širokém
do října odstraněni byli ze škol obecných základě, aby zajištěno bylo spolu—
všichni řadoví učitelé. Nemáli obec působení všem těm, kdož chtějí hájiti
sama školy, musí ji v nejkratší době náboženství a pracovati k tomu, aby
pořídili. Až do té doby může po pří- vláda přestala je pronásledovati.
padě vypuzení řádových kněží ze škol Německo. 7. Říma telegrafuje se
zadržáno býti. Dále nařídil Bourgeois, krakovskému »Czasu,< že světící biskup
aby 1._květnem počínaje řádoví kněží E. Likowski jmenován arcibiskupem
nepoužívali výhody poloviny cestovného v Poznani a dosavadní biskup v Žito
na dráhách. Tomuto nekonečnému boji měří, S. Kozlowski. metropolitním
proti církvi čelí však statné organisace ? arcibiskupem v Mohylevě. Bližšího určení
katolická, která vždy širší zabírá pole. * a potvrzení zpravy této doposud udati
Katolické listy francouzské přinášejí pro- i nelze. —

ll červnu modleme se za pravou úctu ke sv. kříži.

vatý kříž, toto znamení smrti a vítězství Kristova, není již potupným
nástrojem smrti, ale nástrojem našeho spasení. Ucta sv. kříže jest
lakořka zakladem křesťanství. Sv. apoštolé hlásali Ježíše, a to Ukřižo
vaneho a tak úzce souvisí obé, že jedno bez druhého obstáti by ne

' * mohlo. Jakou úctou a vroucí láskou muselo hárati srdce apoštola
národů, když napsal ke Galalům: »Ode mne pak odstup to, abych se chlubil, leč
v kříži Pána našeho Ježíše Krista, skrze něhož mi ukřižován jest svět a já světu.:
Proto králové ozdobují křížem koruny své, vojska prapory, křesťané chrámy své
a oltáře i příbytky své. Sv. křížem ozdobují obce své, cesty, pole, kopce i údolí,
všude pozdravuji křesťané sv. kříž; vždyt“ na něm přinesena největší oběť. Kristus
obětován jest za nás! Odtud velika moc sv. kříže. Sv. svátosti nabývají z něho
své moci, modlitba vyslyšení, dobre skutky ceny ke spasení, ano celá církev na
bývá z něho vnitrného života duchovního, aby' jim oživovala též všecky údy
své. Království země zmizela, žezla pozbyla své moci, národové zahynuli nebo
se pozměnili, sotva jich jména potrvala, ale sv. kříž trvá a leskne se ve slávě
veliké a jest důkazem pravého náboženství křesťanův, kteří 'od pradávných časů
v největší měli úctě sv. kříž a co nejčastěji jím se znamenali: »At' vycházíme
nebo vcházíme do domu, ali se oblékáme nebo svlékáme, ať pracujeme nebo jíme,
cokoliv jiného konáme, vždy znamením sv. kříže čelo znamenáme ('l'ertullian).
A sv. Efrém syrský praví: »Proto malujeme a vrýváme toto obživující znamení
kříže na dveřích našich, na čele a na očích, na ústech i na prsou, na všech
údech, protože jest znamením vítězství nad smrtí, nadějí věřících, světlem celého
světa, branou ráje nebeskéhoe Uctívaj'íc sv. kříž pěje církev sv.: »Prapor Krista
krále plaje, tajemství se kříže vlaje, kdežto „Život smrt“ vzav nase, smrtí dobyl
život zase.; A sv. Augustin praví: »Nestyd'íe se za kříž, jehož se nebál Kristus
vzíti na rámě své a volejte s apoštolem Pavlem: Odstup to od nás, abychom se
chlubili leč v kříži Pána našeho Ježíše Kristal:

Nemáme sice příčiny za našich časů takových nebezpečí se obávati pro
víru jako v prvních stoletích; nicméně máme teď jiných věcí dosť, které jsou
velmi nebezpečné. Na př. jakou hanu, jaké úsměšky jest nam mnohdy slyšeti od
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mnohých nesvědomitých křesťanů proti svaté víře naší! Jaké množství hanebných
spisův a knih se rozšiřuje, jež zlehčují a podkopávají víru naši! Časové naši
jsou nebezpeční. Proto pozor! Kříž svatý budiž nám ochranou! Se sv. Polykarpem
rceme: »Tolík let sloužím již Kristu, a teď bych se měl dopustiti tak hrozného
nevděku a zapříti víru v Ježíše ukřižovaného?c -— Ale úctu ke sv. kříži musíme
skutky dokázati!

Co praví svatý apoštol Pavel? Nuže slyš, milý čtenáři! Napomíná k úctě
opravdově ke sv. kříži těmito slovy: »Patříce na původce a dokonávatele víry
Ježíše, kterýž místo předložené sobě radosti strpěl kříž, nedbaje hanby, &sedí na
pravici stolice Boží. Protož rozpomíuejte se na Toho, kterýž takove proti sobě
odporování od hříšníků snášel: abyste neustávali v myslích svých hynouce.<
(Žid. 12. 2.) Patřte na příklad Kristův a následujte jej. Uvádějte si na mysl jeho
trpělivost, pokoru, tichost“ a mírnost. Dokažte to skutky svými, že vás láska Syna
Božího nekoupila nadarmo za drahou cenu. Vyznávej každý víru svou znamením
sv. kříže. když nový den začínáš nebo uplynulý zavíráš. »Prosím vás, bratří, skrze
milosrdenství Boží, abyste vydávali tčla svá v oběť živou, svatou, Bohu libou,
rozumnou službu svou.< (Rím. 12. l.) »Nepřipódobňujte se tomuto světu, nebot“
mnozí chodí, o nichž jsem častokráte pravil vám (nyní pak i s pláčem pravím),
že jsou nepřátelé kříže Kristova.< (Filip. 3. 18.) Tím více mějte sv. kříž v lásce
a vážnosti, jelikož úcta jeho souvisí s úctou a klaněním se nejsv. Srdci Pána
Ježíše, kteréž na kříži kopím prokláno až do poslední krůpěje vykrvácelo.

Protož modleme se tento měsíc co nejvroucněji. aby úcta svatého kříže
víc a více se upevnila a- rozšiřovala po všem světě. »V kříži je spasení, v kříži
život, v kříži ochrana před nepřátely; v kříži sdělení nebeské vlasti, v kříži síla
mysli, v kříži radost“ ducha, v kříži nejvyšší vrchol ctnosti, v kříži' dokonání
svatosti. Není spasení duše, aiiiž naděje života věčného, leč v kříži. Pročež vezmi
kříž svůj a následuj Ježíše, a půjdeš do života věčného.: (Násl. K. P., 11.11.)

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. SvátOSti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý.dnešní
den. ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všelikě úmysly a myšlenky, všelike city 'a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

* Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
duše křesťanské, aby obnovily se v pravé úctě sv. kříže, a na všechny úmysly, jež
odporučeny jsou na tento měsíc a na tentoden členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učin, abych Tě miloval(a) víc a-více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) _

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300_dní. Pius IX. 1852)
Sv. JOSefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za.

den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

-'—Ě——lš——-—f-—

Úmysl v červenci: Lékařové křesťanští.

Tiskem benediktinské knihtiskíuny v Brně.



Úmysly apcÉlaÉu modlitby.
V červnu modleme se za pravou úctu sv. kříže.

Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

G0 Na slavností: Úmysly: ?

1. Sv. Fortunata, kn. — Za živou víru. Za větší úctu nejsv. Srdce Páně. Za
trpělivost. Za odvrácení pokušení a napravení manžela. Za dobrodince.

2. Sv. Blandiny, p. m. (177). — Za lásku k nevinnosti. Za živé rodiče a přízeň.
Za obrácení dvou osob. Za nemocného kněze. Za matku. Za umírající.

3- Sv. Klo'tildy, královny (537). _- Za křest. vlastenectví. Za císaře a krále
našeho. Za nemocného studujícího. Díkůvzdání rodiny. Za sv. dětství.

4. Sv. Kvirina, bisk. m. (304) — Za lásku k bližnímu. Za odvrácení malo
_ myslnosti. Za odevzdanost'. Za obrácení rodičů. Za katolické misie.
0- Nejsv. Srdce Ježíšova. — Za lásku k nejsv._Srdci Páně. Za zdar

katol. časopisu. Za novosvěceného kněze. Za šiřitele úctý nejsv. Srdce Páně.
6- Sv. Norberta, bisk., zakl. ř. prom. (1134). — Za katol. duchovenstvo. Za dva

bratry. Za mravnost a bázeň Boží studující mládeži. Za dar kajicnosti.

7- Neděle III. po sv. Duchu. Sv. Roberta, op. — Za bázeň Boží.Za pokoj
v domě. Za polepšení manžela, syna a matky. Za nemocného kněze.

8— Sv. Medarda, hisk. (545) — Za zbožnost. Za obrácení syna. Za vysvobození
z rukou nepřátelských. Za 1- přátelý a dobrodince. Za úctu sv. Aloisia.

9- Sv. Prima a Feliciana, m. (286). — Za stálost ve víře. Za uzdravení dvou
. nemocných kněží. Za šťastné ukončení v jisté záležitosti. Za dobrodince.

10- Sv. Markéty, král. Škot.(1093). — Za pohrdání marnostmi. Za nemocného
kněze. Za šťastnou zkoušku. Za obnovení svaté řehole. Za dar zdraví.

11- Sv. Barnabáše, ap. (GB).— Za ducha apošt. všem kněžím. Za sv. Otce a
jeho rádce. Za křest. ducha v dělnictvu. Za zničení záměrů zednářských.

12- Sv. lana z Fakundo 0479). — Za péči o vzdělání bližního. Za sv. misie. Za
obrácení syna. Za nemocného kněze. Za dar osvícení Duchem sv. Za pannu.

13- Sv. Antonina z Pad. 0239). Za úctu k tomuto světci. Díkůvzdání rodiny.
Na dobrý úmysl. Za šťastnou zkoušku. Za jistou osobu. Za sestru.

14- Neděle IV. po sv. Duchu. Sv. Basilia, bisk., učit. cirk. (379). ——Za touhu
po dokonalosti. Za živé rodiče a přízeň. Za obrácení dítěte. Za sestru.

15— Sv. Vita, muč. (300). ——Za trpělivost. Za zdar katolickému podniku. Za
dobrodince. Za výtrhnutí z rukou nepřátelských. Za obrácení dvou osob.

16- Sv. Bennona, bisk. (1106). — Za porozumění slovu Božímu. Za odvrácení
malomýslnosti. Za odvracení pokušení. Za kněze a jemu svěřený lid.

17- SV.Františka Reg.,řeh.(1640).— Za úctu ke kněžstvu. Za polepšení více
osob. Za milostídokonalého živbta. Za nemocného manžela. Na poděkování.

18. Sv. Alžběty, p. — Za jednoty panenské. Za dar osvícení Duchem sv. Za
mravnost a bázeň Boží u studujících. Za šťastnou zkoušku. Za matku.

19- Sv. luliányz Falkonieri, p.(1340). — Za úctu nejsv. Svátosti. Za uzdravení
dvou nemocných kněží. Za bratrstvo nejsv. Svatosti. Za obrácení kacířů.

20- Sv. Sylveria, pap. m. (538). — Za sv. Otce. Za odevzdanostt do vůle Boží. Za
dar kajicnosti. Za vítězství církve nad nepřátelý. Za polepšení víCe osob.

21. Neděle V. po sv. Duchu. Sv. Aloisia z Gouz. (1591.)— Za zdar
BOOIetěpamátky jeho úmrtí. Za křest. mládež. Za mládence vsemináři.

22. Sv.Painna, bisk. (431). Za lásku k chudým. Za apoštolát modlitby. Za
_ úctu sv. Aloisia. Za nemocného manžela. Za polepšení syna. Za křest. učence.

23. “Sv.Edeltrudy, abat. (679). — Za ducha pravé zbožnosti. Za ženské kláštery.
Za obnovení řehole. Za živé rodiče a přízeň. Za více panen. Za otce.

L Odpustký100 dní za každý dobrý skutek vykonanýim tyto úmysly. J



Ge Na. slavnosti: Úmysly: \

24. Sv. lana Křtitele. — Za ducha kajicnosti. Za horlivé kazatele. Za kláštery
benedikt. Za šťastné ukončení V jisté záležitosti. Za duše v očistci.

25. Sv. Ivana, poust. (X. stol.). — Za obnovení řehole. Za zvelebení poutních
míst Hostýna a Velehradu. Za ochranu Boží. Za pokoj v domácnosti.

26. SvJana aPavla, m.(352) —Za ducha jednoty. Za řeholnídům. Za živé rodiče
a přízeň. Za obracení dvou osob. Za nemocného manžela. Díkůvzdání.

27. Sv. Ladislava, kr. (1095). Za císaře a krále našeho. Za křest. ducha ve
vojsku našem. Za uzdravení 2 nemocných kněží. Za novosvěceného kněze.

28. Neděle VI. po sv. Duchu. Sv. Lva II.,pap. —-Za oddanost k církvi a sv.
Otci. Za novosvěceného kněze. Za bohoslovecké ústavy. Za 'dar trpělivosti.

29. Sv. Petra a Pavla, apošt. (67).— Abyvítězstvícírkveurychlenobylo.
Za apoštolát modlitby a práce. Za spolky sv. Vincence. Za dva kněze.

30. Sv. Pavla, apošt., památka. — Díky za všecky milosti obdržené. Za obrácení
nevěrců. Za horlivost v dobrém. Za zemřelé údy katolických bratrstev.

0 k " ' ———---_ _ ' .
L . dpust y 100 dní za kazdy dobry skutek vykonanyna tyto umysly J

Úcta sv. kříže jest v církvi Boží tak zakotvena, že by církev bez kříže
ani 19 set let netrvala. Pravé křesťanství jest láska a úcta ke sv. kříží. Sv. kříž
dobyl si veliké úcty, vážnosti a slávy po všem světě. Již není nástrojem potupným,
ale nástrojem spasení našeho. Ježíš Kristus na něm pněl a umřel, aby nás
vykoupil od věčné smrti. Jakou úctu má míti duše křesťanská ke sv. kříži!
Ale kde je tato čest? a láska ke sv. kříži? Jak hyne víra a s ní křesťanské mravy,
tak hyne i úcta sv. kříže. Přičiňme se tedy, zvláště apoštolé modlitby a ctitelé
nejsv. Srdce Páně, aby pravá úcta sv. kříže zase vzkvétala u národů křesťanských.
Tutéž lásku, která plála v božském Srdci Spasitele našeho, nalézáme také na
kříži, na němž totéž Srdce až do poslední krůpěje vykrvácelo. Prosme zvláště
tento měsíc nejsv. Srdce Páně, aby s úctou jeho rostla i pravá láska a úcta ke
sv. kříži, tak asi jako rostla v panickém srdci sv. Aloisia.

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly &myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosinec 1885.. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

_ Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
duše křesťanské, aby obnovily se v pravé úctě sv. kříže, a na všechny úmysly, jež
odporučcny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božškého Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!
0 sladké Srdce mého Ježíše. učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlimeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
_ Sv. Josefe. příteli nejsv. Srdce, oroduj ža nás! (Odpustky 100 dní jednou
za, den. Pius IX. 1874.) . ,

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Úmys'l v červenci: Lékařové křesťanští.

———ňRWř————
Tiskem :! nákladem benediktinské knihtiskámy v Brně.



Ročník XXV.

(I89I. )

Číslo 7.

__Š_k_olaBožského Srdce Páně. (wc.)
\\líg\\th'\ij

Po staLetÍ VIne se k nebI VrouCÍ obétI Vůně: VÍry VéroVéstCůV
Chraňte DéteM, krajané!

Ave Maria.

Zdráva buď, ó Matko naše,Zdráva “buď, vyvolené.,
Zdráva! zvonek vesský zvučí,
Zdráva! volá ozvěna.

K trůnu Tvému, Matko drahá,
slabý svůj povznášim hlas,
utiš bouři, spokoj srdce,
vrať mi v oko moje jas.

At' vždy k nebi hled upírám,
vratký nechat' míjím svět,
duše nechť vždy jen zbožňuje
ctnosti čarovábný květ.

„Vyslyš, vyslyš prosbu vroucí,“
zvonek hlasem _tklivým lká . . .
v srdce moje pokoj vchází
& ret blahem umlká.

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

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

Lásk yhodnosť Srdce Ježíšova.
Srdce Ježíšovo je slasti: 1. nebe; 2. země;
3. ono žádá. 'si, i v tobě naleznouti přebývání.

]. V Srdci Ježíšově nalezá nej
světější Trojice svou sla_sť.'Od
pádu prvních lidi poskytovala zeme Bohu

' jen hnusného pohledu na hřích a ne
pořádek. Misto co měli lidé Boha poznávati,
milovati a jemu se klanéti, jak toho

zasluhuje, zapomněli na své původní
povolání, a zdálo se, že jen nato myslí,
jak by podobenství Boží v sobě snižovali
a svého Tvůrce uráželi. Můj Bože, mohlli
jsi se takové vděčnosti od ditek svých
nadíti? Toť jest ta česť, jaká vzdává se

ti ve vesmíru, kdež velikost tvá a ve
lebnosť všudy se objevuje? O Pane, nyní
pochopuji slovo písma sv.: »Zželelo
se mu, že člověka učinil na zemi..
(Gen. 6.) Brzy však mělo jinak byti;
neboť: »Aj všecko činím nové;
praví Pán. (Zjev. 21.) Ježiš přišel, a
v něm a skrze něho obnoveny a opraveny
věci všecky. Neboť»preduložil (Bůh),
aby napravil všecky věci v Kristu,
kteréž jsou na nebi i které na
zemi, v něm.: (Ef. l.) Kristus tedy
jest Vpravdě novy člověk, pravý Otec
všech lidí; skrze něhož všecko učiněno.
bylo, největší ctitel božské velebnosti.

13
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to tebe miluje láskou důstojnou tebe.
Není divu, že jsi rozkoší z té pravé
vnitřní krásy jako naplněn ráčil proněsti

Od té doby, o Bože, důstojně jsi poznán |achválen. 'l'enťtaképravýprostředník,
jenž za hříchy naše pokání činí a tvé
spravedlnosti, ó Bože, dostičiní! Toť ono
čisté a svaté Srdce, v němž obraz
svůj spatřuješ, a nyní, 6 Bože, patře na

slova:'»Tentoť jest syn můj milý,
v němž jsem sobě zalíbil.: Není
divu, že Ježíš sám, podávaje nejsv. Srdce

mistrnou věc rukou svých, nyní můžeš ' své sv. Ketrudě, takto jal se mluviti: »Tu
radovati se z díla svého; nebot“ Srdce \ jest mé Srdce, slast nejsvětější Trojice.:

%

2. Srdce Ježíšovo jest radostí
světa. Pro duši, Boha milující, jest na
zemi smutné přebývání; neboť sotva co
jiného tu spatřuje než klopotu & po—
horšení ; všecky radosti jsou plny hořkostí,
utrpením a nebezpečím ze všech stran
obklíčenajest. Přece však stává útěchy
v tomto vyhnanství. Ježíš zvolil přebývati
uprostřednás ve svatostánku: >Aj

*'ý/ÉWWW,/„___ť

stánek Boží s lidmi, a,:pgřebývati
bude s. nimi.: (Zjev. 21.) Přistup,
duše moje„k oltáři, postoupiž až k nej
světějšímu, až k samému Srdci Ježíšova,
ke svatyni božství. Aj, v něm nalezá
unavený poutník odpočinutí a nové síly,
bojovník Kristův léčivého balsámu na
své rány a nové zmužilosti, hříšná pak
duše očistění a sladkého pokoje. Sem
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přichází zkormoucený, aby složil hoře
své a nachází potěšení; vlažný obnovuje
horlivost svou; věrná však duše okouší
nevýslovných sladkostí tohoto tajemstvi
lásky a napájí se nejčistšími radostmi,
jichž Bůh vyvoleným svým připravil, u
pravého jich zdroje, jak žalmista dí:
»Proudem rozkoše své napájeti
je budeš.: (Žlm. 35.) A k tomu nás
také milý náš Spasitel tak milostivě zve:
»Žízníli kdo, pojďke mně a napij
se!: (Jan 7.) A neteče voda a krev
z jeho nejsvětějšího Srdce? Voda, která
nás umývá a očišťuje, krev, která zahřívá

nás a obživuje? O všichni vy, kteří_
znáte Ježíše, rcete, co byli byste bez
něho? Bylo by vám to možné snášeti
vyhnanství své, kdyby on při vás nebyl? '
»V srdci tvém, ó sladký Ježíši, nalezám
tolikou slast; praví sv. Ketruda, »že
nemožno jest mně mimo tebe pokoje a
útěchy hledati.:

3. Ježíš žádá si v srdci tvém
nalezati své slasti. — Velikýjest
počet křesťanů na celém světě. Avšak
přemnozí z nich jsou křesťany pouze
dle jména. Mnozí nekřesťanským svým
životem jen hanbu dělají křesťanství a
jeho božskému zakladateli! A tak mnozí,
mnozí bohužel dávno již božského Spa
sitele, toho sladkého hosta duší, ze srdce
svého vypudili, aby. tam místa bylo pro

ďábla; tak mnozí Duchem sv. posvěcení
chrámové stali se takřka pelešemi zloděj
skými a lotrovskými! O vpravdě spra
vedlivá to příčina k velikému smutku a
skormoucen0sti pro laskavé Srdce Ježí
šovo! Kdo Srdce to potěší, kdo jemu
náhradu dá za takový hanebný nevděk?
Kdež nalezne Ježíš důstojný příbytek, a
kdeže jest srdce, v něž vlíti by mohl
proud lásky svě! ltu může, jako při
svém utrpení, Spasitel zvolati: >Oček áv al
jsem,.kdo by potěšil.: O kéž ne
musel by dodati: »A nenalezl jsem
11i žád néh o.: (Zl. 68.) Božský Vykupitel
chce však, jak prorok dí, nalezati rozkoš
mezi syny lidskými: »Rozkoš má býti
se syny lidskými.a (Přísl.&) On
tluče i na dveře srdce tvého, a doufá,
že přijat bude; či mu toho odepřeš?
O kdybys věděl, co to znamená Srdce
Ježíšovo potěšiti a jemu náhradu dáti
za utrpěné urážky! O očistiž přece
chrám sveho srdce, ozdobiž ho svatými
ctnostmi,nech at“ zaznívají v něm
svaté Chvalozpěvy ke cti Boží,
obývej tam rád spolu s Ježíšem,
& jelikož on vtom rozkoš svou nachází
u tebe přebývati, tedy i ty největší radost"
nacházej toliko v přítomnosti jeho.

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha IV. hlava 17.)

(Příště dále.)

Devatero služeb k uctění božského Srdce J e"'šov
(Část dam.)

za jichžto
obrácení se také mo—

_dliti máš! Ach, ti ne
oni stojí 'na samém okrajištastníci,

propasti, která je na věky věků pohltiti
chce. Ty jim můžeš pomoci svou mo
dlitbou; přikázaní křest. lásky k bližnímu
ukládá ti za svatou povinnost milovati

bližního svého jako sebe samého, a tudíž
jim také ze všech sil pomáhati. Uvaž
dále, že ubožaci tito vykoupení jsou nej—
dražší krví Krista Ježíše; budouli však
ztraceni, že ztracena na nich i krev Je—

žíšova na věky! Budouli však zachráněni,
zaplesá radostí ztoho celé nebe! A Pán
slibuje tomu, kdo hříšníka obrátí a za
chrání, že na všechny hříchy jeho za

13*



pomene aobdaří jej přehojnou odplatou.
Uvaž to náležitě, milý křesťané, ajá pak
nepochybuji, že se budeš rád za hříšníky
modliti, obzvláště když si vzpomeneš,
že jsi často sám vinen byl hříchu svého
bližního. O v případě takovém zdvojnásob
své modlitby za obrácení hříšníkův!

Ale máš se také modliti za ubohé
duše v očistci! Tím se obzvláštěza
líbíš božskému Srdci Ježíšovu; neboť
nejšlechetnější stránkou téhož Srdce byla
vždy živá útrpnosť s chudými a nuznými
lidmi. I v této krásné stránce můžeš

božské Srdce Páně následovati a jemu
vždy více se připodobňovati, budešli
horlivě modlitbou, almužnou a jinými
dobrými skutky k ulehčení a vysvobození
ubohých duší z očistce napomáhati. Tím
se nemálo zavděčíš božskému Srdci ; nebot
považ, že ubohé duše v očistci jsou vroucně
milované nevěsty jeho. On by je už tak
rád viděl u sebe v nebesích; poněvadž
však nejsou ještě dost čisty, musí je ne
beský ženich jejich v plamenech ohně
ještě čistiti, až zmizí i poslední nejmenší
skvrna. Přispěješli jim k uhlazení jejich
vin a usmíříšli spravedlnost Boží. nad
nimi, 6 považ,. duše má, jakou radost
způsobíš Srdci božského ženicha jejich
a jak štědře on ti to zase splatí! Ko
nečně pravý ctitel &přítel božského Srdce
Páně nesmí býti lhostejným k žádnému
zájmu jeho. Avšak jedna z nejvřelejších
služeb jeho jest úplné osvobození a spa— „
sení oněch duší nesmrtelných, kteréž on
krví svou vykoupil, a které, ač ospra
vedlněny a nejvroucnější láskou po svém
nebeském ženichu proniknuty, musí ještě
žíti od něho vzdáleny, ve vyhnanství,
v místě trapného očišťování. Tuto velikou
záležitost svého Pána můžeš, milý kře
sťane, vydatně podporovati, tuto nej
vroucnější touhu jeho můžeš ukojiti svými
modlitbami, mší sv., odpustky & jinými
kajícími skutky. A ty bys to z lenivosti
nechtěl učiniti? O viz, aby jednou nebyl
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Pán i ke tvým zájmům tak chladným a
netečným, když jsi nedbal zájmů jeho!
To jsou důvody, jež zajisté mocně a
důtklivě tě pohádají konati modlitby
přímluvné.

3. Bylo však výše řečeno, že »Pro
sitela si má také přisvojiti ducha pravě
pokory v modlitbě. A k pokořetě
pohne jej následující rozjímání.

Pokornou jest modlitba tenkrále,
když modlící se chová největší úctu a
vážnost k Tomu, k němuž se modlí, a
vážnost tuto také svým zevnějškem, slovy
a celým držením těla na jevo dává; když
maje se jakožto hříšník za nehodna, by
u Boha došel vyslyšení, spokojí se s tím,
jak nebeský dárce sám své dary rozdělí.
A takovouto poníženost a pokoru vy
žaduje předněgs _jednéstrany má ne
hodno'st' a se strany druhé vznešená dů
stojnost Toho, k jehož Srdci se modlím.
Já, nuzný tvor, stojím tu před vše
mohoucím svým Stvořitelem; já, prostý,
nízký poddaný, před svrchovaným Králem
nebes a země; já,_nevděčné dítě, před
Srdcem nejlepšího a mnou tolikuraženeho
Otce; já, bídný provinilec, před Srdcem
tak přísného, rozhněvaného Soudce! Jak,
mohla 'by se tu ještě nějaká pyšná a
hrdá myšlenka ve mně ozvati, jelikož se
chystám u téhož Boha za milost & slito—
vání prositi? O nikoli! Na'kolenou k zemi
skloněných, s ruměncem studu & za—
hanbení na tváři, s myslí nerozdílně se

branou, v uctivém klidu chcietu trvati
a se modliti!

Za druhé vyžaduje takovoutopo
koru na mě i vlastní prospěch můj!
Neboťse modlím nadarmo, nemodlímli se
v pokoře; nikdy však není marná mo
dlitba pokorná, nebot zní slovo Pravdy
věčné: »Pokorným dává Bůh milost svou,
pyšným pak se protivuje; on shlédl na
pokorudívky své, pyšné svrhl s trůnu
a povýšil poníženě.:

Za třetí učí nás takovou pokoru



197

v modlitbě nejlépe příklad samého bož
ského Srdce Páně. Hle, jednorozený Syn
Boží, Syn nade vše milovaný, bez hříchu
a viny leží tu sláb, vysílen a zemdlen
až k smrti po tři hodiny na kolenou,
ano on se vrhá tváří svou do prachu
země, „třesaa chvěje se před Otcem svým;
a Srdce jeho jest tak naplněno uctivostí
a neobmezenou oddaností k němu, že i
vyslyšení své nejspravedlivější prosby po

v-gc“ _ íšna, ničemna, nanejvýš
záhubna jest nauka, kterou
hlásají mnozí falešní osvě

4m. táři, že prý na tom nezá
? leží, které náboženství kdo

vyznává, že prý jsou všecka náboženství
stejně dobrá, že jest jedno, jeli někdo
křesťanem nebo židem, mohamedánem
nebo pohanem. Zároveň však hříšná,
ničemna, nanejvýš záhubna' jest i nauka
těch, kteří sice přiznávají, že jedině
v Kristu je spasení, ale dokládají, že prý
na tom nezáleží, jeli někdo katolíkem,
luteránem, kalvincem nebo jiným ka
cířem. Toť by byl jednorozený Syn Boží
nadarmo s nebe na zemi sestoupil, toť
by byl nadarmo žil, učil, trpěl, umřel!
Tot? by byl nadarmo svou svatou církev
s trojím úřadem —-učitelským, kněžským
& pastýřským — založil!

Každý poctivý katolík musí se zhro—
ziti takovéto náboženské lhostejnosti,
kteráž ničí, podvracuje, kazí veškeré
blaho pozemské i věčné. Avšak mějme
pozor, abychom, jsouce členy sv. katolické
církve, nezabředli do jiné náboženské
lhostejnosti, jaká bohužel za našich časů
zachvátila už mnohé naše bratry, mnohé
naše sestry v Kristu.

Máli plachtová loď po moři tam se
dostati, kam byla vypravena, potřebuje
větru, jenž by se do plachet mocně

nechává úplně a bezvýminečně na vůli
svého Otce! »Otče.< volá, )jeli možně,
nechat mne mine kalich tento; avšak ne
má, nýbrž Tvá vůle se staňh Modlili se
takto Ježíš Kristus, kterak pak si smím já
hříšný a nehodný sluha jeho dovoliti při
modlitbě nějakou nepříslušnost'? Kterak
bych směl nevrle a netrpělivě reptati,
když nejsem ihned vyslyšen?

(Příště dále.)

Náboženská lhostejnosti

opíral a loď takto poháněl. Přestaneli
vítr váti, stane loď, nemůže se dále po
hybovati; astalo se častokráte, že musila
taková loď na jednom místě tak dlouho
státi, až se jí zásob potravních nedostá
valo, až nakažlivé nemoci na ní povstaly
a mnozí z plavících se zemřeli. Kdo byl
všeho toho příčinou, původem? Nedo
statek větru, bezvětří.

To ví dobře Kristus Pán; proto, aby
se nestala podobná nehoda lodičce jeho,
církvi svaté, římsko-katolické, působí ten
nejvýš moudrý Pán náš, aby na tuto
jeho lodičku, na tuto církev svatou, stále
vál vítr, vítr totiž zkoušek & všelikého
utrpení, soužení. Za takového pak větru
ovšem nemohou spáti lodníci a cestující,
nýbrž musejí stále býti pohotovu, stále
na stráži, stále bedlivi a ostražiti; za
takového větru nepokazí se zásoby sva
tých a ' útěchyplných pravd a milostí
Božích v srdcích katolíků; Kristus jako
vrchní kormidelník je stále u nich, stále
jim pomáhá, & tak se stává, že lodička
jeho, ačkoli mocně zmítána, přece šťastně
pluje ku břehům věčného spasení, a na
ní všichni dobří, věrní, vytrvalí katolíci.

Ovšem že plují na této lodičce Kri
stově také lidé, kteří bývají zachváceni
mořskou nemocí, nebo se jí aspoň velice
bojí a lekají; a nadivno sluchu, bývají
mezi těmi bázlivci mnohdy i dospělí mu



žové; oni by v té naší drahé církvi rádi
jen pokojně dřímali a spali; čilý, svěží,
bodrý katolický život připadá jim těžkým;
horliví, rázní, svědomití spolubratři se
jim ani mnoho nelíbí; oposice proti ne
přátelům církve a sv. náboženství našeho
neradi vidí; není prý radno pokaziti si
dobrou vůli se všelijakými svobodomysl
níkyaliberály; musíme prý za nynějších
časů, vtom pokročilém století devate
náctém, býti ustupnějšími, ne tak úzko
prsými; nesmíme prý nyní všude jen ten
katolicismus do popředí stavěti, abychom
těch svých nepřátel ještě více nepopudili.

'Tímto způsobem vyvrbili se mezi
námi liberální, svobodomyslní. lhostejní
katolíci. Pěkní to katolíci! Podle jejich
liberálního rozumu nesměla by se církev
svatá už v ničem brániti; ale měla by
pěkně tiše od ledakoho dáti si nadávat,
spilat; měla by se mlčky nechati odevšad
vypudit, z rodiny, z obce, ze školy, ze
zákonodárství; měla by jen stále mlčet,
& to prý z lásky k míru a pokoji, z lásky
k těm zarputilým nepřátelům Božím;
vždyť prý hlásá církev naše náboženství
pokoje.

Podle těchto svých názorů řídí se
liberální katolíci i ve svém životě, a jsou
takto k hanbě své matce, církvi svaté.
nedbají jejího napomínání, nedbají její
rozkazů, ba ve mnohé příčině stydí se
za ni.

Mezi všemi vysokými a nízkými,
duchovními a světskými pány, kteří se
přičinili () ukřižování našeho božského
Mistra a Pána, mezi těmi všemi byl
skoro Pontský Pilát ještě nejpoctivější.
Odvážilť se opříti se židovskému křiku
nepřátel Kristových., sám Pána vyslýchal,
a po výslechu upřímně vyznal, že na
něm nenalézá žádné viny; byl by rád
nevinného Spasitele z rukou krvelačných
židů vysvobodil, kdyby mu nebyli hrozili
žalobou u císaře římského. Ze všeho

však, co písmo sv. 0 Pilátovi vykládá,

je zjevno, že byl tento římský vladař
polovičatého srdce; jevilt' na př. jakousi
zálibu pro pravdu, ptal se Pána: »Co
jest pravda?: Ale na odpověď nečekal;
jevilt jakousi svědomitost, že přání ži
dovského, aby byl Spasitel smrtí po
trestán, hned nesplnil, nýbrž napřed vy—
šetřoval, ale výsledku svého vyšetřování.
že jest totiž Pán nevinen, přísně se ne
držel; jevilí?jakousi neohroženosť, že pro
hlásil nevinu Spasitelovu zuřícímu zá
stupu židovskému; když však stále kři—
čeli, pozbyl své neohroženosti; jevilt'
jakousi útlocitnosf, že nechtěl nevinně
obžalovaného vydat na smrt, ale ne
štítil se dát ho zbičovati; nechtěl ani
stínu nespravedlnosti na sobě nechati,
umyl si ruce; přece však stal se vinným
smrti Páně, a vína jeho jest převeliká.
A proto jest jméno jeho ve vyznání víry
jako na pranýř postaveno před celým
světem. Takový byl Pilát, polovičatost
v každé příčině — tot! jeho charakter;
nebyl celý ani v dobrém, ani. ve zlém,
a myslel si, že se tak také protluče.

A právě tak si počínají naši lho—
stejní, liberální katolíci. Urazil bys je,
kdybys jim Vyčítal, že jsou špatnými
katolíky. Vždyť oni uznávají katolickou
víru za jediné pravou, římského papeže
pokládají za náměstka Kristova, biskupy
a kněze za rozdavače svatých tajemství ;
jest jim líto, když se někde poškodí práva
katolíků; súčastňují se také služeb Božích.
Toto své katolické smýšlení zachovávají
však jenom potud, pokud jim nepůsobí
nějakých obtíží; když však mají někde
rázně vystoupiti, rázně nějakému nešvaru
se opříti, aj, tu se ukrčují, tu se stávají
němými. — Uvedu příklady.

Dcerušká obclhala otce; následoval
přísný trest, což ovšem bylo dobře. Hned
na to odlehčil si pan syn zaklenim ——
a hle, ani otec, ani matka se neozvali,
aby nezdárníka pokárali. Pravda jest to,
ale katolické to není. '
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Nejmladší dítě bylo poprvé u svatého
přijímání. Byla to krásná rodinná slavnost;
otec i matka byli s dítětem v kostele,
měli ztoho velikou radost; a aby jejich
radost byla ještě větší,—_vzali večer dítko
s sebou do divadla, kde bylo slyšeti ne
eudná slova, viděti necudné tance. Byla
to zloba či pošetilost'? Nevím, ale kato
lické to nebylo.

Otec má svátek. Ráno jdou všichni,
celá rodina, do kostela na mši svatou,
srdečná. pronášejí se blahopřání; na oběd
p0zváni jsou hosté; mají se dobře, mají
kolikeré maso, kolikerou pečení; že je
suchá, kvatembrová středa, 0 to se ne—
nestarají. Pěkná to oslava svátku, ale
nikoli katolická.

'I_'umáme zase dovedného, zámož
ného řemeslníka; má se dobře, má mnoho
zákazníků; jest prý také dobrým kato—
líkem; v neděli se u něho nepracuje,
.posty se svědomitě zachovávají, netrpí
ve své dílně špatného, nemravného to

' varyše. Ale nadešly volby. Tu zpívá
jinou! »Nač pak bych si pro své ná
boženství odrazil mnohého zákazníka?:
myslí si, jde a volí zjevného liberála,
svobodomyslníka. Jednal opatrně, ale ne
po katolicku.

Takovýchto příkladů dala by se celá
řada uvésti; zděsili bychom se, co to
máme Pilátů mezi sebou. Toť jest ovoce
moderního ducha času, toť následky liché
vzdělanosti. To, co se na začátku dějin
pokolení lidského událo, to se jistou
měrou Opakuje stále. Tenkráte totiž vplížíl'
se do ráje lhář od počátku a otec všeliké
lži, ďábel, v podobě úlisného hada, jal se
mluviti Evě, dobré nazval zlým, zlé nazval
dobrým. Bůh byl rozkázal člověku: >Ze
všelikého dřeva rajského jez, ze dřeva
pak vědění. dobrého & zlého at' nejíš;
nebot“ kterýkoli den bys z něhojedl,
smrtí umřeš.: Ale svůdce ďábel pravil:
»Nikoli, smrtí nezemřete. Nebot' ví Bůh,

že kterýkoli den budete jísti z něho,

otevrou se oči vaše, a budete jako bo
hové, vědouce dobré i zlém Mluvil tedy
o pokroku, osvětě, vyšším vzdělání, o
zbožnění, řekněme o civilisaci. A týž
duch zlý plíží se pomocí mnohých lidí
stále světem, stále provozuje své lhářské
řemeslo, stále zpívá písničku o svobodě,
bratrství, rovnosti, \osvětě, o civilisaci
bez Boha; svádí takto ku neposlušnosti
k Bohu, ku neposlušnosti k vrchnosti du
chovní i světské, a působí mnoho zla
ve světě.

Pravda, svatá pravda jest, co napsal
sv. Otec blahé paměti Pius IX. o novo
módním osvětářství, o novomódní civili—
saci, která vyhýbá Bohu: »Tato civilisace
lehko se shodne s každým nekatolickým
vyznáním, ba ona nepřekáží ani ne—
věrcům, když se derou do veřejných
úřadův, ona jim i katolické školy otvírá
(by v nich působili), zuří však “proti
řeholím,klášterům, proti duchovním, proti
výtečným laikům, kteří oddáni jsouce
věrně svaté Stolicí římské náboženství a

spravedlnosti zmužile se zastávají. Tato
civilisace podporuje nekatolické ústavy a
osoby, a katol. církev okrádá o právní

'majetek, působnost“ církve všemožně a
mermomocí ochromuje; tato civilisace
dopřává svobody řečem a spisům, jež
nepřátelsky dorážejí na církev a věrně
katolíky, ale velmi přísna jest proti těm,
kdož slovem i pérem církve svaté se
zastávají.

Toť jest náboženská lhostejnost,
kteráž se pak velmi lehko zvrhla v n'e
přátelství proti pravému náboženství;
toť jest tenlmoderní duch času!

Říkává se, že prý půlnoční hodina
jest hodina duchův; avšak za nynějších
časů stali se i ti strašící duchové liberál

ními; 'nedržíť se své půlnoční hodiny, ale
straší i za jasného dne. Duch Pontského
Piláta, liberalismus, působí i ve dne; po
tkáváme ses ním na ulicích, v hospo
dách, ve spolcích, schůzích, dílnách, to:



200

várnách, v divadlech, na výletech, v no
vinách, ve knihách. Právě proto jest velice
nebezpečný. O vpravdě jest nebezpečný!

Katolík ovanutý duchem Pilátovým,
katolík holdující liberalismu, lhostejnosti,
jest předevšimnezdárným synem.
Církev svatázrodila nás svatým křtem
k životu nadpřirozenému. Právem tedy
žádá na nás, abychom ji, matku svou,
jako zdárné dítky ctili, milovali. jí po
slouchali; abychom vzhledem k ní věrně
plnili čtvrté přikázaní Boží. Jakým od
porem plní srdce naše nezdárný syn Cham,

“jenž se svému otci Noemovi posmíval!
Jakou ošklivostí vzpomínáme na nezdar
néhosyna AbsolOna, jenž se vzbouřil
proti svému laskavému otci Davidovi!
Zdaž menší ošklivosti, zdaž menším od
porem má se naplniti srdce naše, když
vidíme lhostejného, \liberálního, svobodo
myslného katolíka, jenž slovem i skutkem
zlehčuje, zraňuje svou matku, sv. církev?

Katolik ovanutý duchem Pilátovým,
katolík holdující liberalismu, lhostejnosti,
jest člověkem, o němž možno říci: »Kam
vítr, tam plášť.: Poctiveckatolíkdrží
se svého přesvědčení, nenechá se ničím
zviklati; ale katolík polovičatý pokládá
svou víru za dojnou krávu ;. pokud mu
katolicismus vynáší čest“ a peníze, jest
katolíkem, ba arcikatolikem; obrátili se
však vitr, obrátí i on- své smýšlení, své
jednání; můželi se liberalismem, svobodo
myslností domoci většího jmění, větší
důstojnosti, vyššího úřadu, napne liberální
struny a hraje i zpívá až do únavy.

Katolik ovanutý duchem Pilátovým,
katolík holdující liberalismu. lhostejnosti,
podobá se stojaté v0'dě. Voda prou—
dící zůstává čistou a zdravou, občerstvuje
všecko; voda stojatá však mění se v ba
žinu, hnije a uhnízdí se v ní všelijaká
žoužel. A tak jest i s polokatolikem. Jeho
zásadou jest: jen žádný křik, jen žádné
rozčilení, aby nepovstali nepřátelé, aby
nenadešly nepříjemnosti. Tím se sám od

suzuje k nečinnosti, a v mysli i v srdci
zrodí se mu nehezká žoužel hříchu a
nepravosti.

Proto není jiné rady. není jine po
moci, než býti celými. ráznými, svědo
mitými katolíky. Není jiné rady, není
jiné pomoci, nežli všecko pevně věřiti.
co církev svatá k věřeni ve jménu Božím
předkládá; všecka přikázaní Boží i cir
kevni s ochotným a radostným Srdcem
zachovávati; vždy a všude rázně k pra
poru Kristovu se hlásiti a neohlíželi se,
co ten aneb onen tomu řekne. 'l'oť vý
straha přenutná v našich smutných do
bách. Dbejme jí!

Co se přihází člověku, jenž nedbá
výstrahy, ukáže nám příběh. jejž ke
konci uvádíme. Bylo to v hornaté'kra—
jiné. Jistý venkovan rozehřál se v. ho
stinci mladým vínem. Jsa vesele naladěn
odešel z hospody, zapřáhl si na dvoře
svého hnědouše do bryčky, se'dl si se
synkem na sud, jejž mu byl hostinský
naplnil, a jel domů. Dojeli na sráznou
stráň. Opatrni lidé byli tam už dávno
postavili sloup, na sloup přibili tabulku,
na níž byl vymalován vozní zavěrák —
vozkové říkají »šleif,< — ba byl tam i
nápis, že kdo vozu sveho zde. nezavře.
nezatáhne, bude platiti 5 zl. pokuty,. Kdo .
pak by nep0slechl tak důtklivé výstrahy?
Ale milý venkovan toho pranic nedbal;
mladé víno učinilo ho příliš“ moudrým.
Nejen že vozu nezatáhl, ba pošlehl bičem
koně, tak že uháněli dolů, až se prach
zdvihal. Synkovi se to líbilo, radostí křičel.
V tom však smejkla sebou celá tato pří
ležitost se silnice do hluboké zmoly.
Hnědouš se zabil, vůz i“sud byl rozbit,
nápoj vytekl, synkovi zraněnému hrnula
z úst krev, a otec Zlámal si pravou ruku
i nohu a dvě žebra. Zajisté že by byl
po druhé té výstrahy na tabulce po
slechl-, ale už tam “tudy nejel; za několik
neděl ho pochovali. —-Proto pravím opět:
»Dbejme výstrahyh H.Janovaký.
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Místo útěchy.

Na pahorku pod lípamiv zamyšlení dumném,
“ sešlého věkem kříže
sedám v čase trudném'.

Jen list svadlý 5 korun časem
jako slzu, skanc,
a. v srdce mé rozteskněné
bolest! novou svane. .

Truchlo, smutno pod tím křížem,
teskno ta tn sídlí,

- já. však v trudu přec tam spěchám,
vždyť můj Bůh tam bydlí.

Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. Hendl. (C. a.)

Námitka. 3:3.
„Neni pekla ——marné strašákyl“

lehce se ti řekne: >Ncní

pekla, tak jako jsi svého času
\, pravil: »Není Boha.; »duše mnie

není nesmrtelná. . 'lehdyjsem tobe ukazal.
že pravdu nemáš, že toliko opíčíš se po „
nevěrcích, kteří stavíce rozum svůj nad
zjevení Boží a chtějíce ukázati moíídrosť
svou, upírají šmahem vše. cokoli Bůh
k poučení našemu byl nám zjevil. Pravíš
»není pekla,: víš to však také jisté?
Dokaž pravdu slov svých. Bylo by ti
zajisté velmí za těžko dokazovati, vždyt
i největší neznabohové před tebou důkaz
o tom provésti nemohli. Proslulí nepřátelé
našeho svatého náboženství ve Francii,.
Rousseau a Voltaire, ani neodvážili se
to tvrdití. Když byl Rousseau tazán, jeli
peklo,odvětil: Já nevím.: A Voltaire
psal příteli, jenž se mu chlubil, že našel
důkaz nemožnostipekla: »To jsi velice
šťastným, já jsem od toho ještě
velmi daleko.: Ty pravíš, »není
pekla,: a nemáš pro tvrzení své žádného
důkazu, nanejvýš bys mohl říci: »myslím
si, že sn a d není pekla,: já však pravím
tobě: peklo jest a podámtobě důkazy.

1. Čemu všichni národové po všecky
, časy věřili, to zoveme pravdou všeznámou

&také pravdou všeobecnou._Kdo by přece

upíral, čemu tolik lidí po všecky 'časy
věřilo, o tom bychom mysliti museli, že
nemá zdravého rozumu, nebot nemůže
jednotlivec něco lépe věděti nežli celý
svět. Nuže obratíne tvrzení tolo na

předmět nás; po všecka staletí od stvoření
světa až po časy naše věřili všichni
národové v peklo. Ovšem víra tato rozličná
měla jména a také rozličné údoby, ale
všude nalézáme víru v tresty strašné,
p0smrtné, věčně trvající. které zakoušejí
nešlechetníci za hříchy svoje. Nejvzděla—
nější národové 'pohanského starověku
mluví o pekle a jeho věčných, hrozných
trestech. Tak značilo Řekům jméno »Tar—
tarus< naše peklo. Slavný jejich mudřec
Plato vypravuje, co byl od slovutněho
mudrce Sokrata slyšel: »že bezbožníci,
kteří "svatýmí zákony opovrhovali, do
Tartaru budou svržení, aby trpěli tam
strašné a věčně trestyu Sám pak dodává:
»Starému a posvátnému podání věřiti
musíme, které nás učí, že duše po tomto
životě souzena a přísně trestána bude,
jestli nežila, jak měla.

Slavný Aristoteles, řecký mudřec,
"Cicero, řečník, a Seneka, římský učenec,
mluví o témže podání, jež uvádějí až
ku kolébce pokolení lidského. Vidno
z toho, že jest to zbytek uchovaněho
prazjevení.



Básníci, Homer řecký a Virgilřímský,
přiozdobili podání toto překrásným rou
chem ducha svého básnického. V básních

svých líčí nám hrdiny své, kteří sestoupili
do rFartaru, tam viděli strašně trpící lidi, ?
mluví o trestu hrozném, na věky totiž
přikovánu býti ku skále v pekle.

Ba yl e, jeden z předních filosofických
pochybovačů, nerozpakuje se víru dáti
pravdě tak rozšířené &nezvratné o pekle.
Soudruh jeho ve škole Voltairianské, v níž
hlásala se nevěra & bezbožnosť, Angličan
Bolingbroke, vyznává veřejně víru
svou v trest věčný. Slova jeho jsou:
»Víru ve věčný trest a věčnou odměnu
nalézáme u národů prastarých. Jakmile
začínáme obírati se dějinami těchto národů,
naskytuje se nám hned víra tato, a sice
na základě pevném a v duchu národův
utkvělém.a

Trosky této víry v posmrtný trest
věčný nalézáme i v náboženství divokých
národů všech dílů světa, ovšem v údobách
více méně znetvořených. U Indův a
Peršanů jsou stopy víry tě dosti zřetelné; ,
náboženství Mohamedovo (turecké) počítá '

víru v peklo mezi hlavní články věroučné.
I protestanté, kteří všecku soustavu

viry katolické »svobodným bádáním:
svým rozebrali, a co se jim nehodilo,
jako klamné odvrhli, neodvážili se přece
sáhnouti na víru v peklo. Je to opravdu
s podivením, že Lutr, Kalvín a jiní
»reformatoři,c ač tak mnoho věroučných
článků, sob'ě nepohodlných, byli zavrhli,
přece »pekIOc ponechali, aččlánek tento
jim osobně nanejvýš nepříjemným býti
musil. Tak vyznávali všichni národové
všech časů víru v peklo; strašný tento
věroučný článek patří tudíž k pokladu
oněch velikých, všeobecně známých pravd,
které tvoří světlo člověčenstva. Člověku

rozumnému nelze tudíž pravdu tuto
v pochybnost bráti, neboť by měl proti
sobě celý svět, který z vnitřního pře
svědčení volá & vyznává: »Peklo jest.<
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2. Nyní však poslyš, co Bůh o pekle
pravil Již v Starém Zákoně, v knihách
Mojžíšových mluví se o ohni nikdy ne
shasínajícím, jenž ustanoven jest kn
trestu. Přečti si 16. kapitolu čtvrté knihy
Mojžíšovy, kde se vypravuje o trestu
vzbouřenců proti kněžské moci, a sice
do slova takto: »l sestoupili (totiž Kore,
Datan, Abiron. buřiči) za živa do pekla,
přikrytí byvše zemí a zahynuli z pro
středka množství.:

David i Šalomoun mluví o pekle
jak o pravdě obecně známě. V žalmech
předpovídá David hříšníkům, že »do pekla
svržení budou.< Šalomoun ve své knize

moudrosti na místě, kde .líčí zoufalství
zavržených, dodává: »Tak mluvili o pekle
ti, kteří zhřešili.: (5, 14.)

V jiné knize své mluví o nešlechetné
ženě, jejíž »dům se k smrti zajisté na
chyluje a k peklu stezky jeji.c (Přísloví 2.
18.) Proroci lsaiáš a Daniel často mluví o 
pekle a jeho věčných trestech, jež za—
koušeti budou bezbožnici.

l předchůdce Páně, sv. Jan Křtitel,
předpovídá o Spasiteli, že dobré odmění,
nešlechetné však citelně potrestá, »jehožto
vějička v ruce jeho, a vyčistí humno
své a shromáždí pšenici svou do obilnice;
ale plevy páliti bude ohněm neuhasitelnýmc
(Mat. 3, l2.).

Spasitel náš, Syn Boží, Kristus
Ježíš nemluvil o pekle jednou, nýbrž
mnohokráte, o »červu neumírajícím,<< o

»ohní neuhasínajícím,c o »temnostech
zevnitřních, kde bude pláč & skřípění
zubů,< o »snopkách koukole, jenž bude
na oheň uvržen a spálen.<< Kristus Pán
staví nám peklo jako protivu žiyota
věčného, nebe, na oči a napomíná nás
»raději všecko jiné ztratiti, vše trpěti,
nežli do pekla přijítin:

Při posledním soudu řekne nešle
chetným: »Odejděte ode mne zatracenci
do ohně věčného, jenž připraven jest
ďáblu a soudruhům jeho.c Nuže, může



kdo jasnější ajistější důkaz ojsóhcnosti
pekla žádati, nežli jest ten, jejž Kristus
Pán sam nám podává? Sv. apoštolové
poučeni jsouce samým Kristem Pánem .
o pravdách, jež hlásali měli, jednomyslně
hlásají víru ve věčně tresty pekelné. Na

základě důkazů tak jasných předkládá ,
církev svatá nasledující články ku věření:

1. Že peklo jest. t. j. ze_jest stav
nebo misto trestů věčných pro d'ábly a
ty, kteří ve hříchu smrtelném umírají,
ale že tresty jsou rozdílny dle velikosti
hříčhu a zarputilosti hříšníka.

2. Ze tresty jsou věčné, pe
kelné, t. j. že konce nemaji, že tedy
zatracenci v pekle nikdy života věčného
nedosáhnou.

Nutnost takých trestův uznati musi
i soudný rozum lidský. Neboť víra v Boha
jako spravedlivého soudce vyžaduje, aby
se jednomu každému člověku dostalo dle
zásluhy buď odměny či'trestu. Zkušenost?
naše však nás učí, že zde na světě velmi
často pravý opak toho se děje, že ne
šlechetnikům dobře se dařivá. že zdravi

jsou, že štěstím, penězy, slávou oplývají,
& to až do skonání; že naopak zbožní,
neúhonní křesťané přečasto mnoho trpěti
musi a to až do konce života svého.

Okolnosť tato již nutí nás za jisto míti,
že po smrti spravedlnosti zadost učiněno
hýti musí, že tedy pro jedny nastane,
odměna, pro jiné trest. Kdo by tvrdil,
že není pekla, upiral by spravedlnost
Boží, ba jsoucnosť Boží samu. Že tresty
pekelné musí býti věčné, vysvítá ztoho,
že kdyby nebyly věčné, pak by bylo
vykoupení Synem Božím zbytečné, nebot“
časné tresty trpěti musime po vykoupení
tak jako tak; právě od věčných mělo
nás vykoupení Kristovo sprostiti. Ovšem
namítá se mnohdy, že posud nikdo
z pekla se nevrátil, aby nás o tom
poučil.: A myslíš snad, že by všichni
lidé hned takovému uvěřili? Kristus Pán

předvídaje námitku tuto pravil v podo
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benství o Lazaru a bohatci, že není třeba,
aby kdo z pekla na svět _se vrátil a
lidi poučoval. k tomu že dostačuje nábo
ženství ; kdo však nevěři a dle náboženství
nežije, že by ani neuvěřil, kdyby kdo
z mrtvých 'vstal. A to je také svatá
pravda. Nynější naši nevěrci by se zajisté
jen vysmáli, kdyby k nim někdo přišel a
jim kázal () polepšení života, poukazuje
na peklo, z něhož se vrátil. A konečně
Pán Bůh nečiní zázraků k ukojení zvě
davosti všetečně. On žádá viru ochotnou,
svobodnou pro nezvratné svaté slovo své.
Nemáme býti nevěřícimi Tomáši, kteří se o
všem hned přesvědčíti chtěji nedbajíce
slova Božího, neboť pravil Kristus: »Blaho
slavení jsou, kdož neviděli a přece uvěřili..

V čem záleží trest pekla.? Jsou tresty
dvojí: tresty ztráty a tresty citelné. Ony
záležeji ve ztrátě blaženosti nadpřirozené,
čili nebe, tyto pak mimo tuto ztrátu
ještě vjiných převelikých trestech citelnýéh,
jako jmenovitě ve výčitkách svědomí, ve
sžirající, nikdy vyplnění nedocházejicí
touze, v zoufalosti a malomocné zuřivosti,
ku kterýmžto trestům po vzkříšení těla
připojí se ještě tresty tělesné, nesmírně
bolestně, ohněm jakýmsi působené. *

Jak strašná jest to vyhlídka! Nedej
se nikdy svěsti k nevěře, “nebot“ tuto
seji lidé, kteří právě pekla co nejvice
báti se musí, aby samy sebe ukonejšili;
bláhoví klamou se, _přelhávají samy sebe
i jiné a žijice dle své nevěry jsou sobě
největšími nepřátely. Víra v peklo jest
velmi spasná, neboť udržuje vášně naše
&náruživosti na uzdě, odvracuje nás od
hříchu i když nás svůdně láká. Peklo
připomíná nám na druhé straně nebe,
blaženost? věčnou, již Pán připravil těm,
kdož jej milují. Protož věř slovu Páně,
miluj Boha, varuj se hříchu, a Pán Bůh
přispěje milosti svou tobě, abys neklesl
vhřichy smrtelné, abys nezemřel nekajicně,
nýbrž abys skrze smrt Hpasitelovu dosáhl
života věčného.



Námitka 34:
„Mnohem pohodlněji se žije po prote
stantsku nežli po katolicku; křesťanem
jest člověk tak jako tuto; vždyť jest to

skoro jedno.“

Ano, dobře pravíš »skoro.c Jako
nepravá perla »skorm se rovná pravé;
jediný ovšem rozdíl jest, že tato pravá ,
jest a tedy cenná, ona nepravá a bez
ceny. Ostatně mám Za to, že ve věcech
náboženských nemůže jíti o to, co jest
pohodlnějším, nýbrž o to, co jest
pravdivým. Nejprvepřipomínámtobě
zásadu nevyvratitelnou: »Není ničeho,
co by bylo uprostřed pravdy a bludum
Co není pravdivě, jest nepravé. Jestliže
zásada tato platí u bádání jiných, tím
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více platiti musí, bádáli člověk ve věcech
náboženských.Jenjedno náboženství
může býti pravdivé, a to jest, jak již
výše jednou dokázáno bylo, náboženství
Ježíše Krista, které všecky věky, všecky
národy, všecka místa objímá, a tedy i
právem všeobecným čili (řeckým
slovem)katolickým se nazývá. Prote
stantismus není tímto katolickým ná
boženstvím Krista Ježíše; proto také není
náboženstvím pravým, nýbrž zkomoleným,
nátěr křesťanství majícím. Větu tuto, ač
jest trpkou pravdou, přece říci dlužno,
aniž bych snad tím někoho pohoršiti nebo
uraziti chtěl. Dlužno ji říci již z příčiny
té, že lid náš katolický velmi často slý
chati musí nájezdy na víru svou, že
mnoho spisů se mu do ruky dostává,
v nichž. se naše víra tupí a haní, za'
falešnou vyhlašuje, aby lid omámen a
zmaten byl, a tak _od víry svě se po—

nenáhlu odvracoval. Proto nutno i lidu
našemu zbraň pravdy do rukou dáti,
aby se sám brániti dovedl. Protož pranic
se nezlob, nýbrž chladně uvažuj, co ti
na důkaz tvrzení svého uvedu.

Kdo jest, táži se tě, kdo jest vlastně
pánem nad náboženstvím a Věrou? Za—
jisté zakladatel jeho Kristus Pán, to při

pouštíš; toho také nikdo posud neupíral.
Proto nemá také žádný člověk práva
učení Kristovo hlásati a jemu učiti, komu
nebyl Spasitelem úkol ten přidělen. Nuže,
dejme tomu, já bych přišel k tobě &
řekl bych: »Milý příteli, ty's křesťanem
a tvoje víra tč učí tomu neb onomu
článku víry, ukládá ti tu neb onu po
vinností; já však jsem to jinak spořádal,
já jsem učení toto podle svého rozumu
»opravil,a »zreformoval.: Místo víry staré
přijmi tu, kterou ti podávám; budeš míti
pohodlnější život. Mnohou těžkou po
vinnost, kterou ti stará víra ukládá, tobě
promíjím; mnohé, co ti ona zakazuje, ti
dovoluji: atd. Zajisté bys podivně na
mne pohlédl a zvolal: »Kdo pak jsi, že
se toho opovažuješ? Moje náboženství
má jen jediného Pána, a ten jest.
Ježíš KristUs. Či tě snad On poslal? Kdy
a jak dal ti ktomu plnou moc? Dokaž
božské povolání svélc

Kdyby byli všichni katolíci otázku
tuto se vší rozhodností předložili všem
těm lživým reformátorům, ve století 4.
Ariovi, ve slol. 15. Wiklefovi a Husovi,
ve stol. 16. Lutrovi, Kalvínovi aZwinglimu,
v našem století Rongemu a Chátelovi a
všem těmto podobným, tu by zajisté ne
byli tito mnoho »opravamic svými po—
řídili. Byli ovšem někteří, kteří se otázkou
tou jim na odpor postavili, většina však
omámená byla »pohodlností,c kterou jim
reformátoři ve víře nabízeli. Vše, co kře
st'anu nepohodlným býti může, bylo po
tlačeno: poslušn0st' ku pravým pastýřům
církve, potřeba dobrých skutků, skutky
kajicně, půst azdrželivosť, zpověď, bez
ženství kněží, sliby klášterní atd., vše
to bylo zrušeno, _a nebylo jiného pra
vidlaazdroje víry, nežli písmo svaté,
které si každý mohl dle rozumu svého
čili vlastně lépe řečeno dle rozmaru a
choutky své vykládati.

Tu vidíme, že reformátoři vlastně
něco jiného chtěli — a něco jiného učinili.



Chtěli totiž, jak sami se chlubili, od—
straniti nešvary a nepořádky v církvi &
opraviti život křesťanský, minuli se však
s cílem; místo opravy lidí — nebot“ ne
švary a zlořády mají vždy původ svůj
v lidech a ne v učení víry katolické,
neboť toto jest vždy stejné — »opravo
valia učení víry samo, a tu přistřihovali
jak jen bylo možno, tak že z celé
reformace nezbyla jen holá, zkomolená
kostra učení křesťanského. Lid zrefor

mován nebyl na mravech svých, jak do
kazují dějiny a jak si reformátoři sami ;
dosti trpce ve spisech svých stěžují. Zcela
jinak reformovala církev katolická. Tato
přičiňovala se božským učením svým lidi
i jejich celý život opraviti, a tuto pravou
i spásonosnou reformaci také šťastně
k místu přivedlaobecným sněmem trident

,st'anská církev.
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nebeského; cokoli na zemi svážeš, bude '
svázáno i na nebi, cokoli rozvážeš-na
zemi, bude rozvázano i na nebi.: (Ev.
sv. Mat. 16. kap.) Slova tato zajisté zřejmě
a beze vši pochybnosti dokazují, že sv.
Petr Spasitelem samým viditelnou hlavou
církve ustanoven jest. Tak tomu také
rozuměla všecka křesťanská staletí.

Ze slov Páně vysvítá dále,

1. že je církev křesťanská, nebot
Ježíš Kristus praví: »Vzdělám církev
svouq

2. že jest jen jedna pravá kře
nebot' mluví Pán

; v čísle jednotném a nepraví : »Vzdělám

ským a apoštolskou horlivostí mnohých ;
a velikých učencův a světců, jako sv.
Filipa Nerejského, sv. Karla Boromejského,
sv. lgnácia, sv. Františka Saleského aj. v. i
Právě za dob reformace obrátila církev *

katolická mnoho pohanských národů ku
křesťanství, založila mnoho ústavů lásky
křesťanské, oživila a obnovila zbožnost“
i mravnost“ v národech křesťanských. Jak
veliký to rozdil mezi dílem na základě
učení Kristova, a dílem, ježvzáklad tento
podvrátilo!

Reformátoři opovážili se na učení
Kristovo sáhnouti a dle choutky své je
»opraviti.o Kdo dal jim k tomu právo?
Kdo jest pravým učitelem a vykladačem
víry Kristovy? Kterak je lze poznati?
Zcela snadno. Přečti si jen ve sv. evangeliu
ona místa, kde Kristus Pán sv. apoštola
Petra ustanovil viditelnou hlavou církve
svojí a jemu i ostatním apoštolům rozkaz
dal, aby všem lidem učení jeho hlásali.
Či jest něco zřetelněji řečeno, nežli slova
Kristova ke sv. Petrovi: »Ty jsi Petr,
t.j. skála, a na té skále vzdělám
církev svou a brány pekelné ji ne
přemohou, A tobě dám klíče království

církve svět;
3. a že mezi všemi, které se pra

vými církvemi křesťanskými nazývají, jen
ta vskutku pravá jest, která založena byla
na skále Petrově a od sv. Petra ří
zena jest, jenž ve svých nástupcích, řím
ských papežích, stále žije. Proto jen církev
katolická jest jedinou, pravou církví
Páně, nebot hlavou její i vrchním jejím

Í knězem a učitelem jest papež, pravý
nástupce sv. Petra. Není závěrek tento
jasný? Bezprostředně před svým na nebe
vstoupením mluvil Spasitel náš o témž
předmětu a potvrdil Petrovi plnou moc,
kterou mu již dříve byl udělil; třikráte
totiž pravil k němu: »Pasiž beránky mé,
pasiž ovce mé.: (Ev. sv. Jana, 21.)

Co se týče sv. apoštolů, dočteš se
dosti důkazů, kterak jim Kristus Pán svěřil
úkol hlásati učení jeho. V evangeliu sv.
Jana (20. kap.) stojí psáno, že Spasitel
po svém z mrtvých vstání k apoštolům
shromážděným pravil: gJako mne poslal
Otec, tak i já posýlám' vás. Přijmětež
Ducha svatého.c

Sv. Matouš vypravuje v evangeliu
svém (28. kap.), že Vykupitel před svým
na nebe vstoupenim dal jim rozkaz: »Jděte
do veškerého světa, učte všecky národy,
křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha sv.
a učte je zachovávati vše, cokoli jsem



přikázal vám. Ejhle, já jsem s vámi až
do skonání světa..

Svatý Lukáš uvádí slova Kristova

k apoštolům: »Kdo vás slyší, mne slyší;
kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá-< (EV—,
10. kap.)

V evangeliu sv. Jana (3. kap.) čteme
závažná slova Spasitelova, která byl
častěji pronesl: »Kdo ve mne věří (jako
v Syna Božího), nebude souzen. Kdo
však nevěří, již jest odsouzen.:

Toto jsou slova Ježíše Krista. Nyní
obratme zřetel svůj ke skutečným údajům.

Jen papež a biskupové, kteří nyni
řídí církev katolickou. jsou s to, aby do—
kázali nepřetržitou posloupnOSť až ku
sv. apoštolům a sv. Petrovi. Cokoli tedy
Kristus Pán nařídil a přislíbilPetrovi & _
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apoštolům, platí toliko a výlučně pravým '
jejich nástupcům, papeži a biskupům; u
'nich zůstává'Kristus Pán až do sko
nání světa, by je chránil před bludem
ve věcech víry a mravů, proto jest to
Spasitel sám, jenž církvi dáva neomylnost; ,

' ten dlouhý čas nepřestal Bůh a zakladateljen jim svěřen jest úřad učitelský, oni
jen jsou řádnými pastýři křesťanských
národů. Jen tehdy. pakliže jich poslušen
jsem, pakliže učení jejich přijímám, mohu
býti jist, že mám pravé náboženství
Kristovo. „.

Zda-li pak nepozoruješ, milý příteli,
kterak my katolíci veliký máme z toho
užitek, že se podrobujeme neomylnému
učení církve Kristovy? Jak lehko jest
nám dověděti se, “co máme věřiti, co
nikoli, co máme činiti, čeho se varovati!
Každý kněz nám to hlásá. toho posýlá
biskup, biskupa jmenuje papež a tento
jest pravým-zástupcem Ježíše Krista'na
zemi, skrze nějž sám Pán stále učí a
rozhoduje.

Jinou cestu nastoupil protestantismus,
cestu »svobodného bádání.: Každý si d ěl á
viru sám, nebot tak věří, jak rozum jeho
v písmé sv. bádá. Může však člověk

pravdu dělati? Pravda jest jen jedna, a ta

jest u Boha a v Bohu, a sice hotová,
neproměnitelná. .

Protestanti rozpadli se během času
na množství sekt, neboť. neměli jednu
autoritu, která by neomylně učila & vy—
kládala. Kolik hlav, tolik smyslů, pravdi
vosť. přísloví toho vyplnila se zřejmě na
protestantismu. Zavrhli starou církev ka
tolickou, a za to mají množství církviček,
mezi sebou se svářících.

Jak jinak _to vypadá v církvi naší,
všude tatáž jistota, tatáž jednota u víře,
všude vychází učení od náměstka Kristova.
Po celém světě totéž kněžství, tatáž
oběť, tytéžsvátosti, tytéž prostředky ku
spáse věčné. Víra katolická přemáha
největší překážky a razí si cestu všude;
kamkoli přijde, rozšiřuje i křesťanskou
osvětu a svatost; vždy a všude
dopomohla církev katolická těm, kdož
pokorně vedení jejímu se podrobili, ku
vysokému stupni dokonalosti. Po celých.
19 století nepřestala církev kat. roditi
v lůně svém svaté a světice, a po celý

její Kristus Pán svatost“ sluhů svých
zázraky dosvědčovati. Protestantismus (již
dlejména svého protestovati = odporovati)
jest rušením tohoto pořádku Bohem usta
noveného, ovšem pod záminkou opravy;
o p rava tato by se však lépe zvati měla

_vzpourou.
Proto se také diviti nemusíme, že

se učení sekt protestantských od sebe liší,
že ani tatáž sekta na témž učení ne

setrvává, nýbrž dle času je mění; jedna
toliko páska je všecky víže, to jest ne
návist“ ku církvi mateřské, církvi kato—

lické, ta je ještě udržuje.
Zeptášli se protestanta zcela určitě:

.)Řekni mi, co jest tedy pravda, co věříš
ty, a co musí každý věřiti, nechceli se vy
loučiti ze společnosti pravdy křesťanské ?s
Na odpověď budeš dlouho čekati.

Již před 16001ety pravil Tertullian
ku kacíři Montanovi: »Měníš tuze často
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mínění své, a proto jsi v bludu.:
protestantismus budí ctnosti ve svých
vyznávačích; ale příčinou toho jest, že
zachoval přece nějaké trosky pravdy
katolické. Čím více se která sekta pro
testantská nám katolíkům blíží, tím více
ctností křesť. lze na jejich vyznávačích _

l

\

zřítí. O protestantismu anglickém tvrdi Š
se vším právem, »že mezi všemi jinými
sektami nejméně znešvuřena jest, po
něvadž nejméně »reformc (oprav) na ní
provedeno bylo.c

Smulnéjest, že protestanté zavrhují
z náboženství vše, co právě nejvíce jest

jodpor zřejmým slovům a vůli Kristapotěšitelné, milé, tklivé a uchvacující.
Na př. přílomnost' Ježíše Krista v nejsv.
Svátosti oltářní dle našeho učení, stolici
odpuštění a milosrdenství Božího (sv.
zpověd'); lásku a vzývání nejsv. Panny
Marie, Matky Boží a svatých, nziláčků
to Božích a našich starších, blažených
bratři a sester, modlitby za zemřelé;
přesvatou obět mše sv. a j. v. Proto po
strádají protestantépravěbohoslužby.
O této vyslovil se sám zarytý protestant
Bedřich pruský řka: »Katolíci zacházejí
s Bohem jako se svým králem a pánem,
Luteráni jako se sobě rovným, a Kalvíni
jako se sluhoua 'l'ak posoudil bohoslužby
rozličných těchto vyznání. Kde není oběti,
nemůže býti pravé bohoslužby,
však protestanté nemají, nebot obět'
nejdražší, mši sv., zavrhli. Hlavní chybou
protestantismujest duchovní pýcha,

totiž a obětavé služebnice—Páně a jeho

oběti ,'

l ! kněžími, nemajíce poslání božského. Proč
tedy hlásají slovo Boží a vykládají je
jiným? .lsou snad neomylni? Odkud?
Vždyť sami o sobě rádi vykládají, že
nejsou nic vyššího nežli ostatní laici, a
že vlaštně všichni lidé jsou kněžími a
kněžkami. Mimo to, jsouce ženatí, nejsou
»muži Božími, < nejsou s církví zasnoubení,
nejsou muži obětavosti a hrdinné od—
danosti.

Nuže, sebeřme vše, dohromady!
Všecky sekty nesoucí jméno protestan
tismu, ať povstaly před několika stoletími,
at“ povstávají za našich dob, staví se na

Ježíše, staví se na odpor dějinám tolika
křesťanských věků, staví se na odpor
základnímyšlenceonezměnitelnosti,
jednotě a dokonalosti, kteréžto
vlastnosti nerozlučitelné jsou s každým
dílem božským. Proto také jest nemožné,
aby tvořila »jednu svatou všeobecnou
církch čili společnost učeníků Ježíše
Krista, která již před 1800 lety svatý'mí
apoštoly založena byla.

Ostatně i jiné důkazy bych uvésti
mohl proti protestantismu, tak na př.
že nemožno dokázati pravost, božské
vnuknutí písma sv., zejména sv. evangelií
bez neomylněho učitelského úřadu církve;
mohl bych poukázali na mnohé nedů
slednosti v myšlení a závěrcích, k nimž
bý protestanté dle zásad svých dojíti

, musili. Avšak, co tuto řečeno, dostačí
proto také nezplodil svaté; nikdy také =,
neměl pravé milosrdné sestry, pokorné '

chudých a trpících. Misionáři jejich jsou i
vlastně jen rozšiřovateli bible. Porovnášli
je se sv. apoštoly a s misionáři kato
lickými, kteří se neštítí žádné práce ani
strádání, kteří i život svůj kladou za
ovce své, tu vidíš ohromný rozdíl. [
sami spravedliví protestanté chválí na
výsosť činnost“kat. misionářů oproti svým
vlastním. Kazatelé protestantští nejsou

k účelu mému. Jedno toliko ještě podotknu,
a to je zkušenost, že nebylo dobrého
katolíka, jenž v náboženství svém důkladně
vyučen a opravdu zbožným byl, jenž

'bY se byl protestantem stal, aby byl
ještě lepším. Oproti 'tomu jsou obyčejně
oni protestanté, kteří se do lůna církve
navracují, nejzbožnější, nejosvícenější,
nejctihodnější mezi nimi, a to i dle
svědectví posavadních spoluvěrců.

Obzvláště za dob našich stává se

častěji, nežli kdy jindy, že protestanté
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před smrtí k stare církvi se navracují. „!nova, horlivého to přívržence Lutrova,
Naproti tomu není příkladu, že by katolík
v tomto nejvážnějším okamžiku se prole
stantem stal; v okamžiku, kdy duše lépe '
vidi nežli dříve, kdy poznává onu věčnou
pravdu, která se chystá nanl ní soud
držeti. Již tato zkušeností by dOsIačila,
bychom otázku, o niž běží, rozhodli ve
smysl: »Jen církev katolická a její víra
jest pravá.c

Nuže tedy, katolík a pravý
křesťan jsou pojmy tytéž. Mimocírkev
katolickou není pravého křesťanství. Již
před 1600 lety prohlásil veřejně svatý
biskup a mučeníkCyprian: »Kdo nechce
míti církev za matku, nemůže Boha míti
za otce.:

Protož nehleď na to, co snad po—
hodlnější jest v životě, nýbrž co pravdivé
a božské jest, neboť jen tím dojdeš cíle,
spásy věčné. Když se matka Melanchto

ve stáří svém syna ptala: »l'ovňz mi. co
mám činili, abych došla spásy; jsem již
tak stará a ráda bych ve pravě víře ze
mřela; mam zůstati ve víře stare či
přijmouti novou?< Co odpověděl Me
lanchton? »Po protestantsku se dobře
žije, ale po katolicku dobře umírá.

A co jest lepší?. Odpověz si sám.
Ú vuž si víry své na Výsost, važ si

církve své, hleď býti věrným jejím synem
a ne třtinou větrem se klátící, která za to
má, »že vše jedno, ať katolík. at“ pro
testant, ten i onen věří v Boha a je
křesťanem.: Tak mluviti nesmíš, podobně

' jako bys říci směl: »Žid, pohan, Turek,
vše jedno, může míti také prave ná
boženství.: Jako Bůh jeden jest; tak i
jeho svatá víra jedna jest, a tu uložil
v církvi katolické.

(Příště dále.)

Svatý Prokopa!

a samotě u Sázavy
žil jsi, svatý sluho Boží,
měnil pouště na lán smavý,
v zlaté klasy plané hloží.

V službu svou a Boha svého

vpřáh' jsi pekla divé zmetky,
svůdců lidu křesťanského

boříl's nepřátelské pletky.

V šeré celly svatémklídu
vedl's k Bohu svoje stádce,
mravní síly vzor jsa lidu,
tápajícím ve tmách rádce.

V nadehvězdném sídle stanu
k zemi slétal's zašlou dobou,
vlasť svou chrámě před katanů
nesmířcnou zášti zlobou.

Víru, vlasť svou — chránil's obě,
v peklo srážel's škůdce smělé,
ěeské luhy měly v Tobě
ráje strážce, Michaele.

ó náš český světěe drahý,
stále víc Tvé mocné pěsti
ždáme na svých skvostů vrahy,
raě boj těžký za nás vésti.

Osvědě dávné síly taje,
moc, již třímáš z Boží lásky,
naše srdce, naše kraje
oěisť všaké pekel chásky.

Ujmi se nás, bratří, synů
jedné matky, Tvé i naši,
ať se z českých vlastí klínu
sladkou mluvou k nebi vznáší

chvála Tobě nehynoucí;
Tobě jak i Bohu Tvému,
v jehož tváři bleskem žhoucí
kocbáš „se v nebeském tému.

Prokop Š. smc/cy.
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Klášterní zvonky.
Napsal J. 15%.Pavlík. (GL)

Na den Navštívení Panny Marie.

od svým srdcem nosic Krista
na hory jsi chvátala,
kdež tě řečí chvály plnou
Alžběta zas vítala.

„HOSpodina, svého Pána,
duše moje velebil“
Pokorně tak chválu všeeku
přiřkla's Tvůrci na nebi.

Zdaž tě, synu, nepovzbudi
krásný příklad .Mariin,
abys rovněž k chvále Boží
obracebsvůj každý čin.

Na den sv. apoštolů Cyrilla a Methoda.

Na Moravu k lidstva blahu
hvězdy dvě jdou z východu,
zvonky vstříc jim vyzvánějí
v harmonickém průvodu.

Vzácný nesou poklad s sebou —
víry Krista drahý skvost,
národ všechen ze tmy vstává
modloslužby pouta prost.

Za nás, svatí věrozvěstí,
orodnjte u Boha,
ať se vzd'álí od Slovanů
bludu temná mátoha.

V oktavu sv.-apoštolů Petra a Pavla.

.Ty jsi Petr, to jest skála,
na níž vzdělám církev svou,
kteréž ani brány pekel
nevyvrátí, nezmohou.

Od těch časů církve skála
stojí pevně, nehnutč,
třebas mnozí vyčkávali
konec její napnuté.

Ty zda, synu, v světa víru
stojíš skály kamenem,
ty zda hoříš pro Ježíše
lásky Pavla plamenem?

Na neděli 7. po sv. Duchu.

Nepravých se vystříhejte
učitelů, proroků,
vlků v kůži beránkovc,
pokryteckých otroků.

Škola n. s. P 1891.

&

Špatné stromy špatný jenom
přinášejí lidem plod;
tak i oněch pochlebníků
nezapře se podlý rod.

Vzácný Bohu, vzácný lidem
přímý jesti charakter —
také tóny z nitra zvonků
do vyšších se nesou sfér.

Na neděli 8. po sv. Duchu.

Kopati již nedovedu,
žebrati se stydím zas —
tak děl správce, ku konci když
vlády jeho dospěl čas.

Snad i tebe správcem statků
ustanovil věčný Bůh,
snad i v účtech svědomí ti

mnohý vězí viny dluh.

Rychle tedy staré dluhy
skroušenosti slzou zmař,
svobody by nezbavil tě
náhle nebes Hospodář.

Na neděli 9. po sv. Duchu.

Neprav nikdy, milostí dosť
že ti nedal dobrý Bůh,
kdy jsi podleh' pokušení

_ neb tě svedl špatný druh.

Kolikráte pod svá křídla
Spasitel tě skrýti chtěl,
laskavě jak volal tebe,
na kříži když v mukách pněl.

Uposlechni hlasu jeho,
nposleehni, synu, hned,
s.výčitkou by spravedlivou
na tebe kdys ncpohled'.

Na den sv. Maří Magdaleny.

Věrně dle slov Spasitele
v celý svět se dostaly
chvalnou řečí velké skutky
kajicniee z Magdaly.

Mistr když dlel u hostiny,
vonných mastí nádobu
rozbila a nohy jeho
pomazala do hrobu.



ó jak velké na nebesích
andělů je plesání,
hříšníkli se k Bohu vrátí

v lítosti a v pokání.

Na neděli IO. po sv. Duchu.

V pýše svojí Fariseus
stanul chrámu uprostřed,
pobožnosť jen přetvářenou
jevil první na pohled.

Publikán však v koutě chrámu
k zemi oči klopil jen,
u pokoře bil se v prsa:
Bože, buď mně milosten!

U mateřském vychování
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První budou posledními,
poslední však prvními ——
dodaly ted' malé zvonky
a já taktéž za nimi.

Na den sv. Anny.

Blahoslavme statnou ženu,
jejíž chválou zvučí svět,
jež .vám k spáse porodila
nevinnosti vzácný květ.

S mateřskou jej pečlivostí
v zahrádce své chovala,
až jej Bohu porozvitý
v chrámě obětovala.

následujte Anny vzor —
takou písní hovoří dnes
v bílé vížce zvonků sbor.

Ke 3001etému jubileu úmrtí sv. Aloisia.
_'ne 21. června letošího roku

bylo tomu právě 300 let, kdy
. v klášteře řádu tovaryšstva

, Ježíšova v Římě umíral mlá

denec na pohled těla slaboučkého, od
samých _postů tak velice sešlý, že až
divno člověku, když slyší, že měl teprve
23 let a tři měsíce. Byl sice na pohled
nepatrný, ale ducha přechovával v útlém,
ztrápeném těle vzácného, andělského,
neboť byl jako pravý serafín roznícen
takovou láskou "k Bohu, že ne tak od'
nemocí, jako spíše ustaviěnou touhou a
láskou k Bohu umíral._ K bližnímu pak
takovou láskou byl zanícen, že nikdo
jej nemohl nemilovati, a když se roznesla
zvěst o jeho smrti , zalévalo se oko každého
pláčem a šlo od úst k ústům: »Umřel
světec.: Nebylo nikoho, kdo by ojeho
štěstí v nebi hned po smrti byl pochy
hoval, neboť se každý jeho přímluvě po
smrti odporoučel. Když pak jeho svaté
tělo bylo ve chrámu Páně vystaveno,
hrnuli se k jeho svatým ostatkům mladí
a stáří, každý chtěl tohoto světce aspon

naposledy vidět. ano dav lidu tak se množil,
že bylo třeba dvéře chrámové zavříti, aby
se nestalo ještě nějaké neštěstí a aby se
o jeho šaty všickni nerozdělili, neboť za“—
čali si odřezávati kousky z jeho šatů na“
památku. ano kdosi mu odřezal dva kousky
prstů jako ostatky po tomto světci. Od
té doby, kdy blaženě zemřel, se čest jeho
tak rozmnožila, že všichni věrní křesťané
se o jeho přímluvu u Boha ucházejí, ano
imládenci a panny obzvláště v úctě
k témuž světci se svatým zápalem pro
jeho ctnosti závodí. A nejen mládenci a'
panny, alei korunované hlavy, císařové
a králové se sklánějí před tímto chu
dobným řeholníkem a prosí ho o pomoc
jak v časných tak i věčných záležitostech.
A nade všecky jako vzor všech vyniká
v úctě k němu náš sv. Otec Lev Xlll.,

který všemožně se vynasnažuje, aby se
úcta k tomuto svatému mládenci po—

vznesla.
A víte, který to mládenec tak

veliké slávy požívá? Jest to sv. Alois
z knížecího rodu Gonzaga, který
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vším bohatstvím opovrhl, aby si získal
za to slávu věčnou.

Abyste se pak k následování jeho
ctností rozohnili a větší úctou a láskou

k němu zahořeli, stůjž zde jeho kratky
životopis.

Svatý Alois pocházel z knížecího rodu
(ionzagů, jeho otec byl Ferdinand Gonzaga,
pán na Kastilioně, kníže svaté říše římské
a markrabě, a matka jeho byla Marta
Tana ze Santeny a pocházela ze starého
rodu královského. Otec-i matka jeho po

znali se na královském dvoře ve Španělích,
byltě p. Ferd. Gonzaga ve službě krale
španělského Filipa II. a paní Marta zase
první dvorní dámou královny Izabely, a
vstoupili do stavu manželského na den
sv.-Jana Křtitele r. 1567. jak nejlépe a
nejzbožněji již mohli. Neboť paní Marta
dala před tím sloužiti mnoho mší“sv., aby
poznala, jeli to vůle Boží, aby se pro
vdala za pana Ferdinanda, a p. Ferdinand
též přijal před tím s paní Martou dva
krate sv. svátosti pokání a oltářní, aby

gr
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si vyprosili na Pánu Bohu sv. požehnání.
Když bylo po svadbě, vrátili se knížecí
manželé na svůj zamek do Kastilione
v mantovském kraji v diecési bre_scijské

(brešijské), a tam se oddávala paní Marta
pobožnosti a dobrým skutkům a prosívala
Pana Boha, by ji obdařil synačkem, kte
reho by milerada jemu obětovala. Přání
její se splnilo na den 9. března 1568 ve
středu večer kolem klekaní. “Ale málem

že to nezaplatila svým. životem. .len
ochraně Matky Boží to přičítati dlužno,
že se zachránila. Slíbilat? s dovolením

svého manžela, že bude i se svym sy
načkem putovali do jejího svatého domku
v Lorettě, když se i s dílkem na živu
zachová, a sotva že slib učinila, po
minulo hned nebezpečí, a obdržela syna,
který zářiti měl andělskymi ctnostmi.
Dítě bylo hned pokřtěno, poněvadž v ne
bezpečí života se nalezalo, a když se
doplňovaly obřady sv. křtu ve chrámu
Páně sv.“Nazaria, mučeníka v Kastilioně,
obdrželo jméno Alois, což značí tolik
jako vítěz, nebot opravdu přemohl
trojího nepřítele: svět, tělo své a ďábla,

144'
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a korunu vítěznou za to v nebi obdržel.

.Jeho matka ho považovala jako za dar
s nebe, proto od té chvíle, kdy jako dítě
začal trochu mluviti, učila ho vyslovovali
svatá jména Ježiš a Marie, i učila ho
dělati sv. kříž, potom se modliti Otčenáš,
Zdrávas Maria a jině'modlithy, a nejvíce
ho učila milovati Pána Boha a Mai-ii

Pannu, která mu zachránila život. Malý
Alois takové věci velice dobře chápal,
a divna věc, sotva že začal chodit, nej—
raději se schoval v nějakém koutku buď
za almaru nebo za nebesy u postele a
tam se nikým nevyrušovan tiše a vroucně
modlil jako pravý anděl s nebe. Velice
se ztoho matka radovala, když to viděla,
srdce ji při tom plesalo, že bude míti
tak svatého synáčka. ale otec se ztoho
velice netěšil, ačkoliv jinak velmi zbožným
byl, nebot“ byl sám udem třetího řádu
sv. Jakuba a aspoň každý měsíc se zpo
vídal & tělo Páně přijímal. Chtěltí míti
zc syna kdysi slavného vojevůdce a spa
třoval v něm už hned od počátku chloubu
své rodiny; raději by byl, kdyby synáčka
více světské radovánky těšily. Proto chtěl
ho záhy vpraviti do vojenské služby, a
když měl táhnouti s vojskem italským
do Tunisu proti Turkům, vzal s sebou
sotva čtyřletého Aloisia do Kasale, kdež
měl vojsko své ve zbrani vycvičiti a je
přehlížeti. l dal Aloisiovi udělati malou
ručnici, šavli, brnění a přilbu. a tak musil
s ním s přilbou na hlavě, s brněním na
plevech, s opásanou savlí a s ručnicí na
ramenou před řadami vojska choditi a
se již od něho učiti. Žil/(lt vojenský,
řinčení zbraní a vojenská cvičení se mla
dému vojučkovi líbily. A také sám chtěl
své umění vojenské jednou zkusiti. A co
myslíte, že udělal? Kolem poledne, když
vojáci spali, vplížil se do tábora, vzal
jistému vojákovi z brašny trochu prachu,“
nabil jím před zámkem malé dělo a vy
palil je. Ihned se všichni zbudili a shihali
se do zbraně; otec jeho myslel, že se

stala nějaká vzpoura mezi- vojáky a dal
všecko jak náleží vyšelřiti. Jak se však
podivil, když uslyšel, že jeho malý Alois
ránu z děla vypálil. Iehtěl proto Aloisia
přísně po vojensku potrestali, ale vojáci
prosili o milost malému hrdinovi, a otec
odpustil milému synáčkovi jeho provinění.
Ale Alois malem by to byl zaplatil životem,
nebot. když dělo vypálil, couvlo nazpět '
a málem že ho nerozmačkalo. Měl co

děkovati sv. andělu strážci, že ho ochránil
a byl mu také za to co nejvíce vděčným,
horlivě ho potom vzývaje. Když bylo po
cvičeních vojenských, odtáhl jeho otec
do Tunisu a Aloisia poslal matce nazpět.

Ale s Aloisiem se stala od té doby
velká změna. Začal mluviti i neslušné

řeči, které byl mezi vojíny slyšel, ačkoliv
jim nerozuměl. Ještě štěstí, že božská
Prozřelelnost' a nejsv. Panna ho přivedly
na jinou cestu. Když ta slova jeho moudrý
vychovatel František del _'1'urco ('I'urko)
zaslechl, pokáral ho, že se to na něho a
jeho urozený stav nesluší taková slova
mluviti, že tím Pana Boha hněvá. A vi
díte, to ho tak dojalo, že se dal nad tím
do pláče, po celý život toho litoval a často
nad tím. hříchem ——můželi se vůbec

hříchem nazvali. protože těm slovům ne
rozuměl — plakal, říkaje, když už byl
dospělým: »Kdo ví, zdali mně Bůh hříchy
mé odpuslil !e Když mu bylo 7 let, obrátil
se zcela k Bohu a nazýval tento rok svým
obrácením, ačkoli se nikdy těžkého hříchu
nedopusHL

Spíše za horšího se pokládal. Věděl.
odkud pocházejí jeho poklesky, nebot?znal'
dohře své náklonnosti a také chtěl proti
každému hříchu jistého prostředku'užití.
Když se přiblížil ke zpovědníkovi, svatému
knězi z řádu tovaryšstva Ježíšova, tak

. se sám před sebou za své hříchy hanbil,
že se ani nemohl od lítosti nad hříchy
svými udržeti na nohou, že žalostí nad
svými hříchy omdlel! Teprve druhého
dne mohl se z celého života svého (až



do 9. roku věku svého) vyznati a roz
hřešení obdržeti a' tolik milostí od Pana
Boha obdržel, že tím položil zaklad ku
svému dalšímu svatému životu. Proto

' nazýval Florencii kolébkou sveho
obrácení. Tam také velicerád chodíval

se modliti k zázračnému obrazu »Zvésto—
vání Panny Mariea ajednoho dne, když
mu nebylo ještě ani deset let, přemýšlel,
čím by se nejsv. Panně zalíbil, aby si
její ochranu pojistil. A napadlo ho, Že
chce zachovávati svatou čistolu nepo
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rušenou až do smrti. Tuto neposkvrněnou
čistotu tedy zaslíbil Panně Marii, a ta
obět' jeho jí byla tak mila, že nikdy
nepocítí! ve svém živobytí nějakého ostnu
smyslnosti,_nikdy nebyl pokoušen proti
svaté čistotě, ačkoli byl živé povahy a mezi
mnohými & rozmanitými společnostmi
často traviti mu bylo. 'l'oto věrné za
chovávání svaté čistoty sám sobě nepři
pisoval. nýbrž pomoci „nejčistší Rodičky
Boží. ačkoli sam tak se vždycky choval,
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hrozilo. Nehleděl nikde bez potřeby, že
ani sam neznal cesty, kde sel, že vždycky
někdo s ním jíti musil. aby nezblondil.
'I'aké nikdo ani očí jeho téměř neviděl,
mnozí nevěděli zajisté, jaké barvy oči
ma! A i své matce do tváře se nedíval,
a když měla k němu některá osoba

ji hned u dveří a déle s ní nemluvil.
Proto byl (ač křivě) i nepřítelem žen
nazýván, činil zajisté seč mohl, aby sv.
nevinnost vlastní vinou i tím nejne
patrnějším neslušným pomyšlen-m nepo

kalel. Co nejvíce se též chránil společnikňv,
o jejichžto clnoslj dokonale nebyl pře—
svědčen. Ke všcm byl nicméně zdvořilým
a upřímným, všichni ho měli velice rádi,
on však nejraději s takovými obcoval,
kteří vynikali skromnosti a zbožnosti.
SOUdI'UhUVé jeho těž ho dobře znali,
věděli, jak velice si važí nevinnosti, proto
hned všichni z úcty k němu přestali něco
zlého mluviti, jak se jen k nim blížil.
Nazývali ho sice mnozí svatouškem, on
si ztoho však ničeho nedělal, zlé všude
karal, a proto u všech iu zlých požíval:
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veliké vážnosti. Ale pobyt jeho ve
Floreneii nepůsobil blahodárně na jeho
zdraví, dílem i proto, že se velice ve
všem umrtvoval a krotil. Když markrabě
pozoroval, že mu tam neslouží, vzal ho
roku 1580. do Kastilioné nazpět, aby
pod ochranou matky selílil, ale nevedlo
se mu lépe; čím více postupoval v do
konalosti, tím více slábl .na těle. Ano
i když mu lékaři radili, aby jenom velice
málo jedl, aby jiSté nemoci se vyhnul, tak
se'postíval, že sotva za den jedno celé
vejce snědl a tak si navykl se postiti,
že se mu jídlo protivilo. Když musil něco
při hostině jisti, vždycky si vybral to
nejšpatnější a nejsprostší jídlo; hostinám
vůbec nejraději se vyhybal, nebot' říkával,
ževpři nich obyčejně trpí nevinnost. Ale,
milí přátelé, přichází na řadu jeho nej
šťastnější den v celém jeho živobytí,
jeho první sváté přijímání. Přišel totiž
toho roku 1580. do Kastilione arcibiskup
milánský, sv. Karel Borromejský, a svatý
mládeneček by byl velice rád toho
služebníka 'Božího poznal, neboť slyšel
o něm, že je svatý.

Od sedmého roku začal vésti svatý
život, jak praví oněm kardinál Bellarmin,
který “byl jeho zpovědníkem. Jakmile se
probudil, hned si vzpomněl na Pána
Boha, požehnal se svatým křížem a rychle
vstal 2 lůžka. Při tom byl však tak na
sv. čistotu opati—ným, že nikdy nic ne
slušného nebylo na něm pozorovali. Když
se strojil, modlil se již a jak se ustrojil,
pomodlil se klece na holé zemí, nechtěje
nikdy nějakého polštáře nebo měkkého
klekátka, svou“ ranní modlitbu, která
trvala obyčejně 1/4 hodiny, pak se po
božně modlil sedm kajících žalmův a
hodinky k, Panně Marii a těchto "svých
pobožnosti nikdy neopomenul, ani tehdy
ne, když byl nemocen. Když byl starším,
ještě každého dne hodinu na svatém
rozjímání strávil. Zapomnélli někdy své
obyčejné modlitby, nežli šel spat, hned

vyskočil z lůžka a vykonal své'modlitby,
tak byl na sebe přísný! Každý, den
zpyloval večer své svědomí conejsvě
domitěji & večer před velkými svátky se
modlíval po několik hodin, ano i v noci
vstával a se modlil. Tak se modlíval i
za krutě zimy a nedopřával si oddechu,
ano stalo se i, že mu zkřehly od zimy
íidy a že upadl od slabosti na zem.
Jednou, když v noci usnul, zapomněl
shasnouti světlo; světlo se převrátilo,
peřinyjiž doutnaly, a málem by byl shořel,
kdyby ho anděl strážce nebyl probudil.
Také velice rád používal takových kra
tičkých modlitbiček, kterým se říká střelné
modlitby; takové střelné modlitby možno
přirovnati k telegrafu, pomocí kterých
se k Bohu _co nejspíše dostaneme. Alois,
tak často takových kratičkých modliteb
užíval, že říkali domácí služebníci, že
snad Alois už se zděmifmluví. Když
vystupoval po schodech nahoru, modlil
se na každém schodě Zdrávas Maria.
Každého dne též Chodíval na mši svatou

a posluhoval tak ' pobožné knězi při
oltáři, že každý kněz si ho za ministranta
přál. V neděli a ve svátek chodíval též

na kázání a poslouchal tak pozorně, že
se jeden kazatel z řádu _tovaryšstva
Ježíšova o něm vyslovil: _»Když jsem
chtěl velice horlivě kázati, podíval jsem
se“jenom na A10isia.: Co na kazaní slyšel,
“vykládal jiným chlapcům, které vždycky

“odpoledne sám ze své vůle a z lásky
k Bohu ve sv. víře cvičíval. A to tak

dovedně a horlivě, že i_starší lidé ho
s radostí poslouchali. Nikdy ve světnici
své nezahálel, buďto se modlil“ anebo
něco pobožného četl.

Když mu bylo asi 9 let, tedy r. 1577.
poslal ho jeho otec markrabě Ferdinand
do vyšších škol do Florencie s mladším
.bratrem Rudolfem, aby se zvláště v latinské
řeči a v nové vlaštině dobře vycvičil. Ve
Florencii měl příbuzného vévodu toskán
ského, ale nepřebýval u něho v zámku,



nýbrž v jiném domě nedaleko zámku, aby
se mohl lepe učiti, a jen v neděli cho
díval do zámku vévodského, aby se též
jemným mravům a způsobům naučil;
když si však měl hráti s dítkami vévodo
vými, nikdy si nehrál s děvčaty, těch se
co nejvíce stranil, ne že by byl nepřítelem
ženského pohlaví, ale z lásky ke svaté
čistotě, aby nepřišel do nějakého po
kušení. Nejmilejší jeho zábavou bylo sta
věti si oltáře a dělati všecko jako kněží
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v kostele. Ve Florencii vykonal též první
svou sv. zpověď. Vizte, jak se Alois na
sv, zpověď připravil. Už po několik dní
myslel neustále na své hříchy, všecko
dopodrobna zpytoval, ano i nejskrytější
záhyby svého srdce prohledal, zdali by
nenalezl nějaký hřích, zkoumal bedlivě
všecky své náklonnosti, atak se poznal,
že znal i nejobyčejnější hnutí svého srdce.
Znal sebe skrz naskrz. Nic si nez'atajoval.

Zprávy z misií katolických.
Syrie. Beiru t. Kongregace dělníků.

Mezi muži z lidu založil *P. FiOrovich

'l'. J. před dávnými lety kongregaci
dělníků v Beirutu. Po 261eté činnosti
čítá 10.000 údů, z nichž mnoho se
usadilo v syrských městech, kdež pak
podobné kongregacezakládali. P. Fiorovich
vykládá sám o počátku své činnosti:

»Na začátku let šedesátých bylo
v Beirutu jen několik domorodých kněží.,
kteříž se o lid sobě poddaný mnoho
nestarali, tak že tamější nižší obyvatelstvo ,

bylo jen dle jména křesťanské. nebot;i
často neznalo ani nejhlavnějších pravd ;
křesťanských, ano někteří nevěděli žádné '
odpovědi na otázku, zdali jest jen jeden
lšůh. Tu jsem se rozhodl založiti pro
opuštěný lid kongregaci. Probíhal jsem
ulicemi, veřejné místnosti jsem navstěvoval
a všude jsem zval kde koho, aby naši
kapli navštívil. K prvnímu shromáždění
se dostavili čtyři muži, k druhému sedm.
Tu mne napadla štastná myšlenka. Vyprosil
jsem u svých Spolubratří rozličné malič
kosti a založil malou loterii, jež se od
bývala vždy v neděli po shromáždění. Skoro_
každý dostal nějakou výhru, buď škapulíř
neb obrázek nebo medailonek. Za nějakou
dobu musela loterie přestati, neb jsme
neměli ničeho více k rozdávání, avšak

“bylo již tehdy 100 mužů do kongregace

!ano přicházeli

zapsáno, z nichž každý obdržel škapulíř
slíbiv, že bude přednášky pilně navště
vovali. Napřed jsem začal vyučovati
náboženství a přednášel jsem po celý
týden každý večer o základních pravdách
a_o nutnosti sv. zpovědi, což mi bylo
hlavní věci. Každému. kdo ku sv. zpovědi
přišel, podal jsem zvláštní ještě poučení
o této svátosti a pak jsem mu všemožným
způsobem pomáhal otázkami a povzbu
zováním. Když jsem mu udělil rozhřešení,
přikázal jsem mu, aby mi jiného hříšníka
přivedl; »čím bude větší,: pravil jsem
žertem, »tím větší radostmi způsobiteic
A__tak se stalo. že mi jeden z prvních
kajicníků přivedl asi 16 jiných hříšníkův;

ku svaté zpovědi lidé
nejhorší, loupežníci, vrazi aj.

Spolek mišionářem založený dostal
jméno »Kongregace Sedmibolestné P.
Marie.: Za dvě léta měl již přes tisíc
udův, a počet jejich rostl každým rokem.
Větší dil chudého obyvatelstva zůstává
jen několik měsíců v Beirutu, načež se
opět odebírá do rodných osad. Noví
příchozí zaujmou jejich místa, tak že jest
přiduchovních cvičeních vždy stejný počet
nových posluchačů.

Když P. Fiorovich poprvé před své
posluchače předstoupil, neznal z řeči
arabské více než 200 slov. Proto postavil



při svých přednáškách pana Mikuláše
Comatyho za sebe, aby mu mohl v čas po—
třeby patřičné slovo napověděti. Někdy však
napověda nepřišel. Právě v takový den
přednášel o stětí sv. Jana Křtitele. Arab—
ského výrazu pro »stětic neznal. Pomohl si
posuňkem, jenž znázornil, co chtěl říci.
Každý mu rozuměl a on nepozoroval ani
úsměvu přítomných. Přednášky své míva
P. Fíorovich v nářečí arabském, jakého
se všeobecně v lidu užívá. Spolek beirutský
zavedl též poutě do svaté země. P.
Fíorovich putoval každoročně s 50—60'
poutníky do Jerusaléma, kdež mívali
v klášteře t'rantiškánském dvoudenní

duchovní cvičení, načež se odebrali do
Betléma a Hebronu. Pout' trvala 18 dní,
a většina poutníků přistupovala každo—
denně ke stolu Pane. Účel spolku byl
vypěstiti dobré křesťany aten byl též
dosažen; nebot“ tamější křesťané při vší
svě bídě vykonávají pilně křesťanské
své povinnosti. Jednou šel P. Fíorovich
s jistým knězem na procházku. Tu se
zastavil u nich silný muž, slepý, jenž
poznal kněze po kroku & chytal jeho
ruku, aby ji políbil. Později vypravoval
P. Fíorovich svému společníku () tomto
muži: »Po 16 let chodil každý týden
ku šv. zpovědi, jednoho dne však náhle
úplně oslepl. Jest otcem rodiny, 40 let
starý a musí často ulehnouti k odpočinku,
aniž pojedl kousek chleba. 'Muž ten však
nikdy si nenaříká, nýbrž s trpělivostí,
ano- 5 radostí'snáší svůj křiž.: — Jiný
příklad úplného obrácení. Zlotřilý člověk,
jenž na Libanonu loupeží se živil, byl
přednáškami P. Fioroviche obrácen. Za
pokání si uložil, že chce střežiti krajinu,
v níž dříve loupežil; a dostál slovu.
Dvacet let každou noc střežil cesty, ráno
pak trochu spal, ostatní část dne byl
v kostele, nebo trávil na modlitbách.

Konečněmusíme vzpomenouti kapely
hudební, jež čítá dvacet vycvičených
hudebníkův a dle evropského vzoru za
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řízena jest. To jest tedy veliký spolek
beirutský, o jehož činnosti cela Syrie
svědčí. Čest“ zakladateli! Čest všem, již
jakýmkoli způsobem k založení spolku
byli nápomocni, čest konečně každému
knězi, jenž se zastává ubohých dělníků!

ZápadníAfrika.Apoštolská pre
fektura'kamerunská. P. J. Klosterf
knecht, jeden z misionářů, kteří dne 26.
října přibyli do Kamerunu, píše o další
cestě:

»Po Ildenním pobytu v Kamerunu
měli jsme na parníku »Zehdenikc plouti
do Edey. Byli jsme rozradostněni, nebot
za dva dny měli jsme býti na místě.
Pobřeží Kamerunu jest při ústí řek proryto
nesčíslným množstvím kanálů, _z nichž
jsme největšího »Qauquyc chtěli použiti,
abychom se dostali do řeky Malimby.
Nešikovností kormidelníka dostali jsme
se do úzkých, tak že se parník hnouti
nemohl a musel pomočí tamních obyvatelů
býti k druhému břehu přitažen. Když
jsme pohodlněji v hlubší a širší vodě
plouti začali, tu se zlomil lodní šroub;
jelikož loď proti proudu řeky pohybovati
se nemohla, museli jsme plavbu přerušiti
a porouchaný šroub spravili. l'o tři dny
jsme se zdrželi při ústí Malimby' a toulali
se po lesích, kdež jsme spatřili mnoho
stop slonův a bůvolů, zvíře jsme však
žádné neuviděli. Když byl šroub trochu
poopraven, přibyli jsme šťastně až do
Tokotounu, kdež jsme museli 8 dní
čekati, než se vrátil parník od správy
z Kamu. Druhého dne večer byli jsme
u cile, totiž v Edee. Jaké bylo před několika
dny naše'očekávání, takové bylo naše
sklamání ; neboť kromě'vodopadů ne
spatřili jsme ničeho, než příkré návrší
a na něm několik obydlí. My jsme však
přece postavili stánky a čekali na příchod
krale; ten však utekl„ nebot nechtěl<
trpěti žádných Evropanů ve svém území.
l lid sdílel toto přesvědčení a přicházel
vždy ozbrojený. Jelikož kupci boji-ce se
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přepadnutí odešli, učinili jsme totéž a
vrátili jsme se 24. listopadu do Tokotounu,
kdež jsme ihned 10 jiter půdy za 1500
marek koupili. Majetek náš jest v krásné
poloze, asi 1/2 hodiny od osady na 50 m.
vysokém pobřeží. Museli jsme ještě 14 dni
ve stanech bydleli, což bylo příčinou,
že nás šest dostalo horečku. Draze jsme
platili každou práci, nebot otroci královi
dostávali denně 3 marky a pracovali od
10 hod. ráno do 41/2 hod. odpoledne, při
čemž se velmi nenamáhali. Když pak
jednou P. Jiří hůlkou jé pohádal ku
práci, druhého dne žádný nepřišel. Kromě
obydlí, na němž tamější král vlastníma
rukama pracoval, vystavěli jsme si kapli,
do níž naši stolaři krásný oltář ještě před
svátky vánočními zhotovili, tak že jsme
mohli svátky slušné slaviti. Na druhé
straně stojí kuchyně, kurnik a pracovny
pro zámečníky a stolaře. Kéž bychom
mohli pracovati, jak bychom chtěli! Ale
po namáhavé práci obyčejně následuje
horečka. Měl jsem 3—4krát slabší a
jednou silnější. Bylo to večer na svatého
Mikuláše; cítil jsem jakousi zvláštní una
venost', vydržel jsem však až do svátku
Neposkvrněného početí Panny Marie;
před obědem musel jsem do postele,
neboť jsem cítil silné bolení hlavy a
v kříži. Horečka po celých osm dní stou—
pala zvláště v noci od 390 až do 411/20.
Zde v Africe bylo by přede vším potřebí
důkladného ošetřování. Vše, co mohou
nemocnému dáti, jest trochu vody, kterou
však musejí napřed nepříjemného- zá
pachu buď citronem, bud' cukrem zbaviti,
slepičí polévka a chinin. Horečka ná
ramně seslabí člověka, a několik silných
záchvatů po sobě by člOvěk nevydržel. —
Nejlepším naším pokrmem jest rýže;
ořechy kokosové nám pokradli. Pokrm
domorodců pozůstavá hlavně z plantenu,
kokosových ořechů, kazary a jamsa. —
Co se týká zvířat divokých, jest u nás
náramně množství ptactva, jež neznáme

ani nevidíme, jehož jednozvučné hlasy
však slyšíme; zvěře vůbec žádné u nás
není, za to však mnoho ještěrek, hadů,
škorpionů, včel a j., největší však ne
příjemnosti nám způsobují mravenci,
velicí a malí, hnědí a černí, ano i bílí,
kteří nás již často z lůžka vyhnali a
naše zásoby nám odnesli.

Snad bude mnohé zajímati nějaká
zpráva o náčelníku, () nějž se tak málo
staráme. On nás často navštěvuje, nikdy
však nepřijde, aby něčeho nežádal; dokud
jsme s ním byli v obchodním spojení,
museli jsme k mnohé jeho žádosti po
voliti, nyní však královského žebráka
zkrátka odbýváme, nebot“ kdybychom
chtěli každé jeho přání vyplniti, brzy
bychom sami ničeho neměli.

StředníAfrika.Apošt. vikářství
Viktoria-Nyanza. Apoštolskývikář,
msgr. Hirth, podává zprávu o změnách
v misii ugandské:

>Arabů, již tak často naši misii
pustošili, není více, jejich hlavní sídlo
Masanga Emin paša dobyl. Před 20 lety
usadili se na pobřeží Nyanzy, hned po

; nich přišli otrokáři, kteříž pod záminkou,
že kupují slonovinu, hanebný svůj obchod
po celém západním a východním pobřeží

:jezera rozšířili. Území Muanza, Kageji
a Magu, na jižní straně jezera byla od
Arabův obsazena, brzy však domácí náčel
níci nevítané hosty vyhnali, poněvadž
se jim pletli do jejich záležitostí. Nej
většího vlivu dosáhli před dvěma roky,
když zosnovali povstání a krále ugand
ského Muangu z Ugandy vypudili. Od
Tábory přicházely celé karavany otrokářů ;
dvě velké lodě a několik člunů pořád
jezdilo po jezeře a přiváželo slonovinu
a „_ otroky. Jednou nám bylo ohlášeno,
že přijela loď s 200 křesťanských žen
z Ugandy. .leden kněz hned se odebral do
Maga-a, by křesťanek co nejvíce vykoupil,
avšak otrokáři žádali takové ceny, že nám
nebylo možno ani jednu koupití.
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Avšak sláva otrokářů netrvala dlouho;
roku 1889. zmocnil se Muanga opět trůnu.
Válka není sice ještě dokončena. avšak
Arabové jsou potření, arabské lodě byly
zničeny. Arabové sami utekli do ne
přístupného pralesa, kdež se dosud zdržují
a hlavně své otroky schovávají, nebot
zvláště ženy a dílky jen stěží mohou se
až k nam dostati; přece však každoročně
jich několik až .do llukumbi uteče, jiní
podlehnou daleké ceslě a opětjiní padnou
za oběť dravým šelmám, jimž nelze tak
snadno odolati. Ostatní pak otroci, jimž
se nepodaří utéci, bývají potom ještě
přisněji střežení. Naposledy k nám přišli
dva mladíci, kteří/vyprávěli, že nouze
veliká a hlad tíží jak pány tak otroky_

Ostatní pak Arabové, již otrokářství
dále provozovati chtěli, vyhlídli si místo
příhodnější na břehu řeky Šimju v zemi
massangskě; zjednoduchého ležení.brzy
pOVstalo celé město. v _němž asi 3001idí
bydlí. Proti nim poslal Emin paša oddíl
svého mužstva pod velením poručíka
Dr. Stuhlmanna, jenž se 40 vojíny a
70 nosiči zrychleným pochodem již
druhého dne překročil řeku Šimju a vyslal
pak vyjednavatele k Arabům, kteříž místo
odpovědi se zavřeli do největšího skladiště,
doufajíce v pomoc prorokovu. Když se
přibližovali němečtí vojáci, rozdali otrokáři
svým lidem ručnice, tito však dali'se na
útěk. a každý vzal s sebou z věcí pána
svého, co mohl: jeden rozličné látky,
druhý ženu, třetí dítky atd. Na to, když
Arabové dva vojíny poranili, velel poručík
stříleli. při čemž mnoho Arabův'usmrceno,
ostatní byli schytani a hned popraveni;
jen několik mladých otroků bylo za
chráněno. Na to pronásledovali vojáci.
pokud totiž mohli, uprchlíky, kterýmž
asi 50 otrokyň vyrvali; na další proná—
sledování nebylo pomyšlení, nebot“mezitím
začali v městě loupiti domorodci, již
následovali vojíny a pustili se do stáda
dobytka. Vojskoučinilodalšímu drancování

konec, neboť mělo přikázáno všechny i
nejmenší domy důkladně prohlédnouti &
vše cenné odnésti. Kromě látek nalezli

perly, ručnice, peníze, vzácné sloní zuby,
zvláště však veliké množství řetězů.

Čtvrtý den navrátilo se opět vojsko,
zapálivší napřed město otrokářů, do ležení
Paša, jenž byl právě v našem domě,
byl velmi dojat pohledem na ubohé otroky,
neboť žádný z nich neočekával svobody,
poněvadž Arabové jim namluvili, že
Evropané si na nich po:-hutnají. Jaké
bylojejich podivení, když slyšeli, že budou
brzy na svobodě. Ženy z Kareigvé a
Unjora postavily se stranou, jelikož měly
nasledovati karavanu až do své vlasti,
ostatní přijati byli prozatím do naší misie.
Co do zevnějšku lze na nich pozorovali
veliký rozdíl; jedni byli teprve nedávno
zajati, jiní však žili již 25 let v otroctví,
dále nalezají se mezi nimi lidé zevšech
kmenů bydlících kolem jezera.

Emin, paša odtáhl s velikou kořistí
a zanechal nám důstojníka s oddílem
vojska k naší ochraně.

Jižní Afrika. Misie na Zam bezi,
Ačkoli psaní P. Courtoisa z T. .l. skoro
0 celý rok se opozdilo, nevahame je uve
řejniti, neboť víme, že naši čtenáři každou
zprávu o misii boromajské s radostí
přijmou.

»Cela naše naděje na zdar misie
spočívá na malých Kal'frech, a proto vě
nujeme jim celou svou píli. Prodělali jsme
těžké doby; válka mezi Portugalskem a
domorodci měla za následek velikou dra

hotu a všeobecnou nouzi. Jen s největším
namáháním .můžeme sehnati denní své

potřeby. 0 vánocích r. 1889. bylo u nas
slavně pokřtěno 12 mladých Kaílrů, jimž
dána-jména, jež si dobrodinci jejich
v Evropě přáli, za něž se každodenně
dítky naše modlí.

Nemohu o'pomenouti časté důkazy
ochrany, za niž sv. Josefu vděčni býti

. musíme. Povstalecké tlupy rozložily se
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táborem nedaleko našeho obydlí, a jelikož
i

s druhé strany nepřítel se blížil, mysleli 1
jsme, že blízko naší misie dojde k bitvě.
Děti křičely a žádaly,.abychom je zavedli
do blízkého lesa. My jsme však chtěli ne
bezpečí uniknouti'po vodě; sotva že jsme
všechno na loďky dostali, objevili se na
druhém břehu povstalci. Naši veslaři
uviděvše nepřítele utekli a'zanerhali nás
na milost? a nemiIOs-tfpovstalcům. Obrátili
jsme se k sv. Josefu, a on nám pomohl.

POVStalci přestali stříleti & volali
na nás, že kněžím a mírumilovným
obyvatelům nechtějí ublížiti, nebot' misio
náři jsou jejich dobrodinci, poněvadž
vychovávají dítky a ošetřují nemocné.

.liný případ: P. lliller převezl se
jednou s dětmi na druhý břeh řeky, aby
v zahradě trochu pracovali. Po snídani
pravil zahradník ku knězi: »Dejte pozor,
důstojný pane, jest zde na blízku lev,
na něhož jsem včera střelil.: — r'l'y
žertuješ,c odvětil kněz, »ja jsem zde
žádné stopy nenalezla — »Dejte jen
pozor,“ pravil zahradník. >Dobrá,
vezmi mou ručnici, jest nabita.: Pomalu
kradli se černoši ku předu, asi po 40
krocích zastavil se přední muž a všichni
vzkřikli: »Tam jest levls Děti vylezly
rychle na stromy, jen nejmenší chytlo
se oděvu kněze, nebot' nechtělo býti vy
sazeno na strom. Zatím však vůdce

černochů vystřelil a poranil lva; tento
však skočil na svého útočníka a zaryl
své drápy do něho. Druhý černoch vy
střelil, trefil však nešťastnounáhodou svého
společníka; na to vrhli se ostatní černoši
na dravce, jenž několika oštěpy raněn

dal se na útěk. Nešťastný černoch zbrocen
krví zůstal ležeti na zemi; kněz mu
vydělal broky z rány, vymyl vínem a
obvázal, jak mohl; a opravdu statný
myslivec se uzdravil. Když pak P. Hiller
druhého dne nám to vykládal, vyslal jsem
nové lovce, kteří šťastně lva dorazili.
Na druhou noc jsme slyšeli opět řev
lva; byla to bezpochyby lvice, která
hledala svého královského manžela. ——

Druhý den ráno seděla v Nyafemě, osadě
asi hodinu vzdálené od místa, kde lva
zastřelili, černoška mezi dveřmi a roz—

mlouvala s „příbuznými,netušíc nebezpečí,
jaké jí hrozilo. Najednou uslyšeli všichni
silné řvaní, všichni utekli, jen černoška
padla do mdlob & stala se obětí lva.
Hned jsme poslali zprávu muži oné ženy,
jenž však na cestě k domovu byl v lese
od lva přepaden a roztrhán.

Časté přepadání dravými šelmami
připisují černoši zlým duchům nebo duším
náčelníků, jež ve zvířatech bydlí. Tak
učinili starého misionáře, jenž v pověsti
svatosti skonal, Frei Pedra, z řádu sv.
Dominika, králem lvů, k němuž ve svých
úzkostech a trápeních se utíkají a jejž
tancem a zpěvem uctívají. Domnívají se,
že zemřelý misionář krajiny probíhá
jakožto lev s krásnou hřívou, nikomu
neublíží, nýbrž jeho příchod znamená
štěstí. Též o r. 1885. zemřelém P. Emanuelu
Gabrielovi podobnou bájku vypravují;_
viděli prý, že lev tři dni hrob misionáře
střežil.

Ubozí pohané, kdyby to měla býti
'odplata misionářům, věru by žádný do
Afriky nešel. „ Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.
Z K. H. Jistá řeholní sestra vzdává

tímto nejvroucnější diky božskému Srdci
Pána Ježíše za vyslyšení její prosby
v nemoci po vykonané devítidenní po
božnosti.

i
Z Brna. Plně tuto slib svůj, vzdávám

vroucí díky božskému Srdci Páně, ne
poskvrněné Panně Marii, sv. Josefu a
sv. Barboře za vyslyšení prosby a uzdra
vení v mé nebezpečné nemoci. J. F.
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Z Olomouce. Když jsem byl z jara i Od Mladé Boleslavy. Vzdávám po
letos churuv, dostalo se mi v nemocnici vinné díky Matce Boží Filipsdorfské,
nahodou číslo časopisu »Skola B. S. P.: : sv. Josefu a sv. Antonínu, že mi opět
do rukou, a prohlížeje obsah přišel jsem lolik zdraví na jejich přímluvu uděleno
na díkůvzdání, jimiž blalíoslavily uzdra— bylo, bych své domaci prace sama konali
vené osoby Srdce Ježíšovo & nejsvětější mohla, jakož i v jisté duševní záležitosti
jeho Matky za své uzdravení na jich při- ma prosba bez účinku nezůstala. B.
spění. lučinil jsem podobně slib u sebe, Z Dejšina v Cechách. Neskončené
že budu vzývali nejsladšíSrdce Spasitelovo díky bud'tež vzd-anynejsv. Srdci Ježíšova,
a nejčistší Srdce Marie Panny &.prositi za , neposkvrněnému Srdci Marie Panny, sv.
přímluvu sv. Josefa, by uzdravili mne Josefu, sv. Františku Seraf. a svatému
tehdy chorého; zaroveň pak jsem u sebe Antonínu za vyslyšení prosby, jakého
ustanovil, že o tom do červencového čísla se mněvdoslalo. J. M.
»Skoly H. S. P.: dopíši a poprosím ctěnou ; Z Ceskych Budějovic. Vroucí díky
redakci za uveřejnění mých díků, huduli vzdávám božskému Srdci Páně, přesvaté
uzdravení. Díky Bohu, díky Srdci bož- Panně & sv. .losef'u za to, že milostivě
skému, choroba, ač měla dvojí ostří —— uzdraviti ráčili mého bratra těžce nemoc
bylat' velmi povážlivá — ustoupila, žačež ného. Ú kéž by _inadále toto božské Srdce
děkuji zde nejsvětějšimu Srdci Ježíšovu Páně nas v sebe uzavříli račilo a kéž by
& nejčistšímu Srdci Marie Panny. neposkvrněná Panna a sv. .IOsef i jiná

WWW bohoslmcH-K- neštěstí od nás odvrátili ráčili!
Ze Sazovic. Jisla osoba děkuje Jistý bohoslovec.

božskému Srdci Páně a Panně Marii z farnosti rejšickó. Jsa ve velkém
Ll'll'dSké za uzdravení Z těžké nemoci, soužení. 7.něhož Bůh toliko mně pomoci
kteréhož dOb'áhlůPOvykonaní U'OJ'idevíti- mohl, konal jsem devítidenní pobožnosr
denní POPOŽÚOSUa UŽÍVá-nílÚl'dSké VOdY— k nejsv. Srdci Páně, přesvaté Matce Boží

Z Prerova 'llSlá OSObapotřebovala ' a sv. Josefu, slibuje, že to uveřejnim vek velmi důležitému podniku mnoho PGUČZš . »Skole B.S. l).,c buduli vyslyšen. Byl jsem
V této "eSPáZl obratila 59- k Panně Marii ' vyslyšen, a plním tuto slib svůj s vděčným
&nejsvětějšímu Sl'díii Páně, a hle, během l srdcem, děkuje Pánu Ježíši za prokázanou
roku nade vše očekávaní peníze se sešly. ! mi milost'. E
Vroucí díky za to Královně nebeské! ? z Dřevohostic. J. 5 vzdává dle slibu

Z Vídně. ll'lSÍcel'é díky vzdávám za díky božskému Srdci Páně, nejbl. Panně
vyslyšení Pl'OSbY0 dObl'UUslužbu Vrodině Marii Lurdské & sv._Josefu za šťastné vy
křesťanské. _ W-P- řízení jisté záležitosti, která ji velmi

2 MW- 0|9Š"|09- Vzdávám Sl'd('Čné znepokojovala. Sv.Antonínu buďte rovněž
diky božskémuSrdci Paně, blah. Panně vzdány vroucí díky za naložení snubního
Marii, sv. Josefu a sv. Antonínu za do- prstenu po 11 letech. ,
sažení "JUOŘÝCh milostí. 17-N- Z Poličky. rllři Osoby vzdávají dle

Z Treblce. Čtenářka 'ŠkOlY3- 5- P" slibu svého veřejně vroucí diky božskému
vzdava tímto diky nejsv. Sl'dCÍJežíšovu, Srdci Paně a neposkvrněnému Srdci pře—
neíbl. Panně _Marii & Svatému- Josefu za svaté jeho Rodičky za odvrácení hl'OZt—
obdrženou mIIOSť- J- P— cího zla a pomoc ve společné tísni. Po

Z Brna. VPUUCÍdíky za vyslyšení chvalen buď Pan..ležíš Kristus a Maria!
prosby o uzdravení z ošklivé nemoci. A. ' P.

Zájmy Krista Pána. v různých ,zemích.
Řím altalie. Oznámenou již v listech | s jakou sleduje svatý Otec celý vývoj

těchtoencykliku o'socialníotažce socialni otazky. Z každého řádku zaří
vydal svatý Otec dne 15. května t. r. jeho zlaté, k utrpení chudých, bídných a
Encyklika talo. obsahující 56 stránek, utiskovaných vřelýmsoucitem proniknute
jest výsledkem oné bedlivé pozornosti, l srdce a velká, pro dobro a spásu všech
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zanícená duše Dělí se na části tři:

historickou, theoretickou a praktickou.
Historická část' jest nejkratší. Obmezuje
se pouze na to, že naznačuje příčiny a
vznik bludů sociálních. Zvláštní pozornost?
věnovala jeho Svatosti naukám ekono
mistickým. Z tohoto stanoviska pozorován
jest spis sv. Otce zajímavým nejvíce,
protože obsahuje docela původní po
známky, jejichž dvojím účelem jest: vzili
duchovní vedení sociálního hnutí do ruky
a učinili rozštěpení katolických škol v této
důležité otázce ko'uec. Sv. Otec pojednává
vskutku o všech živlech, které tvoří to, co
nazývá se obecně otázkou hospodářskou.
S velikým důvtipem určuje povahu, vztahy,
práva a povinnosti slátu a jednotlivce,
kapitálu a práce. Oslře vyslovuje se
proti přehmatům kapitálu a přemrštěnému
kupení bohatství, jakož i proti nespra
vedlivým naukám a požadavkům revo
lučního socialismu. Vidí pak sv. Otec
spravedlivé a předpisům evangelia od—
povídající rozluštění hospodářské otázky
v uznávání práv a povinností všech
sociálních činilelů. V Otázkách, jež týkají
se praktického upotřebení, prodleva papež

.se zvláštní láskou u choulostivého a
obtížného bodu, tak zv. intervence
(zakročení) státní. Dle mínění sv. Olce
jest zakročení státu nutným k rozřešení
veledůležitých otázek sociálních, nesmí
však býti toto zakročení jednotvárným
&naprostým, nýbrž opatřením praktickým,
kteréž přizpůsobuje se různě podle potřeb
sociálnímu stavu a povaze každé země.
V působnost? této intervence státní za—
hrnuto encyklikouustanovení pra
covních hodin a minimální (nej
menší)mždy, upravení práce dětí
a žen a péče o zdravotnické po
měry v továrnách. Na konec vybízí
sv. Otec ku spěšné a vydatné práci, aby
se sociální otázka nestála zlem nezhoji
telným. Poněvadž pak náboženství samo
jediné může zlo toto zhojiti, mají ducho

“ Soudí

venstvo a zejména biskupové veškerý
vliv svůj vynaložili a hlásali lásku
k bližnímu, jakožto základ všech ctností.
'l'ot?krátký obsah nejnovějšího památného
spisu papeže Lva XIII., svědčícíbo jak
0 věhlasném jeho důvtipu a neobyčejné
moudrosti, tak o lásce k celému lidstvu,
jemuž, bouřemi sociálními zmítaněmu,
z upřímného otcovského srdce svého touží
a přeje si pomoci. Časopisy celého světa
s nadšením velebí tento čin nejvyšší
hlavy cirkve katolické, ano ani listy ne
přátelské nemohou mu v celku veřejně
upříti uznání a.obdivu. — Poslední dobou
kolovaly liberálními listy zprávy, jakoby
finance sv. Stolice stihly veliké
ztráty. Psáno při tom i o zpronevěřeních
a bursovních spekulacích. Všechny zpravy
tyto jsou však dle svědectví listů bodno
věrných bezpodstalny Jediné tu lze mluviti
o nedostatku zkušeností správních a ()
klesnutí ceny jistých papírů, jež přijal
Vatikán jako záruku za půjčky, kterýchž
byl peskytl vznešeným a důvěry hodným
osobám. S velikým uznáním a pochvalou
se dále tvrdí, že papež pomoci chtěl
osobám, jež povždy úplnou věrnost mu
zachovaly a jež následkem neblahých
okolností octly se v peněžité tísni. Papež
jednal ve vznešené velkomyslnosti. za
kterou mu každý musí býti povděčen.

se, že nepřízeň a nevraživost?
liberální přispěly hlavně k rozšíření ne
pravdivých zpráv. — Některé listy za

znamepávají, že mezi Vatikánem a římskou
vládou stalo se ,dohodnutí v příčině
obsazování biskupství, nalézajících se pod
patronátem koruny. Po uprázdnění ně
kterého z těchto biskupských míst bude
papež biskupa jmenovati, načež tento
bude žádati za potvrzení královské. —
Loupež jmění římských bratrstev při
pouští se jako taková již v samých
vládních kruzích. V minulých dnech roz
hodnuto totiž státní radou, že beze všeho
může se přikročiti ku prodeji zabrauýcb
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statků bratrstev. Peněžní nesnáze musejí
býti v Itálii vskutku ohromné, když
loupí sc jmění chudých. Když se počalo
krásti, řeklo se pouze, že vláda jmění
bratrstev bude spravovali; nyní se vláda
i bez Crispiho k loupeži své přiznává.
— Přece však _možno po dlouhé době
alespoň něco příznivého zaznamenati o
vládě italské. Vláda nedávno byla vyzvána
v poslaneckě sněmovně, aby projevila
smýšlení své () rozvodu manželském. A
tu prohlásil ministr spravedlnosti. hrabě
Ferraris, způsobem rozhodným, že pokud
on ministrem bude, nebude podána před
loha zákona o / manželském rozvodu,
poněvadž jest o škodnosti podobného
zakona přesvědčen. Snad přece konečně
nadejde doba, kdy přijde Italie k poznání
a uznání škod, které sama na sebe
uvalila nelidskymi opatřeními proti svaté
Stolicí. .

Rakousko. Ve Štýrském Hradcilkonán .
počátkem měsíce června t. r. sjezd katolíků
štyrských. Bylo to_po dvaadvaceti letech
opět shromáždění katolíků celé země,
kteří cítí potřebu sdružiti se na základech
křesťanských proti živlům .podvratným
a veřejná osvědčení podati katolického
smýšlení a jednání. — V konsistoři, již
odbýval sv. Otec 1. června, jmenován
arcibiskup vídeňský dr. Gru'scha kardi
nálem. Klobouk kardinálský odevzdán
byl novému kardinálu arcibiskupovi dne
13. června J. V. císařem pánem. —
Z Uher oznamuje se, že sídlo primasa
uherského nebude z Ostřihoma přĚloženo
do Pešti, jak se o tom v poslední" době
mluvilo; naskytlyt' se 'v té _věcitak veliké
obtíže a překážky, že vláda uherská od
záměru toho upustila. — S jistotou tvrdí
se, že ndp. arcibiskup sarajevský, dr. Josef
Stadler, povolán bude na osiřelý arci
biskupský stolec záhřehský. Arcibiskup
Stadler narodil se dne 24. ledna 1843

' Chesnelongovi, jakožto presidenlu

v Brodu v Chorvatsku a byl až'doroku
1881. činným v Chorvatsku jako duchovní
správce a universitní professor. Lepší volby
pro arcibiskupskou stolici zahřehskou dle
jednomyslného tvrzení časopisectva ne
mohlo býti.

Francie. Svatý Otec zaslal senátoru
PO"

sledního katolického sjezdu, velice mi
lostivou odpověď na adresu sjezdem mu
zaslanou. V odpovědi vyslovuje katol.
sjezdu plné své uznání za oddanost
k svaté Stolicí a klade'na to důraz, že
těší hovelice, když francouzští katolíci
svorně se spojili, aby vedli rozhodný boj
za čistotu víry, práva a svobodu církve.
Sv. Otec jest potěšen zejména tím místem
adresy, kde se praví, že by Francie vy
dána byla největšímu nebezpečí, kdyby
tam zmizeti mělo katolické náboženství.
List končí udělením apoštolského po—
žehnání

(Boj proti křesťanství)—Městský
úřad Sanct Quen u Paříže založil, jak se
pařížský dopisovatel »Vaterland'uc dovídá,
dům ,pro starce. Ti, kdož chtějí býti při
jati, musejí se zavázali, že ani na loži
smrtném nepovolají k sobě kněze a že
chtějí pohřbeni býti »ohčansky.c

Německo.(Velkérouhání.) Časopis
»Neues Můnchener Tagblatt: sděluje ná
sledující hroznou událosť: »Jistý'hraběcí
syn z mnichovské kadetní školy vyňal při.
minulém velikonočním_ přijímání svatou
hoslii z úst, vložil ji do modlitební knížky,
načež po návratu do ústavu za přítomnosti
několika kadetů své setniny hostii svatou
na zemi rozdupal. Jistý pán učinil o tomto
činu na patřičném místě písemné ozná
mení, žádaje za vyšetření &náležité po
trestání vinníka. Jelikož ani jedno ani
druhé se nestalo, cítí se ve svém svě
domí zavázána záležitost' tuto odevzdati
veřejnosti. . '
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V červenci modleme se za křesťanské lékaře.

" darů Božích, jakých se nám lidem dostalo, jest život tělesný zajisté
, velmi vzácný, a proto jest velikým přečinem škoditi si na svém vlastním

*životě. Ano, povinností naší jest starati se o zachování tělesných sil,
L___ __d abychom povinnosti stavu svého bedlivě konati mohli. Církev svatá
samá modlí se za živobytí a zdraví svých věřících a žehná pokrmy, aby tím lépe
působily na zachování zdraví, a všecko. co škodlivého, odvrátily. Za příkladem
matky naší sv. církve modleme se sami též za zdraví a zachování života vezdejšího,
jakého si_vespolek přáváme. Nicméně i nejpevnější zdraví může podryto býti,
a proto přichází na lidi dříve nebo později nemoc. Nemocný má hledali lékařské
pomoci. Proto psano jest: »Cti lékaře v čas“ nouze; neboť i jej Nejvyšší stvořil.
Od Boha zajisté jest všeliké lékařství. Hospodin stvořil ze země léky,“ a muž opatrný
nezoškliví jich sobě.: Ano, jak lék tak lékař, oba jsou od Boha; léku vložil Bůh
sílu hojící, lékaři zase dal schopnosti, které učením vzdělany a zkušeností zdokonalený
tyto léky proti rozličným nemocem dávají. Hospodin dává člověku takovou vědomost.,
aby byl v divech a zazracích veleben. Těmito zázračnými silami hojí lékař a mírní
bolesti, & lékárník připravuje takové léky a uzdravující masti, a jeho činnosti není
konce, nebot" pokoj Boží jest po vší zemi. Nemoce budou vždycky — tot trest za
hřích ——a proto budou lékaři vždy míti práci; vždycky také jejich práce nemoce
uzdraví a bolesti zmírní, a to jest dobrota & milosrdenství Boží. Proto stojí dále
psano: »Synu. v neínoci své nepohrdej sám sebou, ale modlí se k Pánu, a on
uzdraví tě. Odvrat? se od hříchu & správ ruce a od všelikého hříchu očist' srdce
své. Dej líbeznost' (vůni) a pamět“ běh, a učiň obětf tučnou 'a dej místo lékaři, neb
í jej Pan stvořil: & necht neodchází od tebe, protože díla jeho jsou potřebná.
Nebo jest čas, kdyžto vruce jejich upadneš. Kdo hřesí před obličejem toho, kterýž
jej učinil, upadne v ruce lékaři.<<(Sir. 38.) A kdo jest bez hříchu? A proto přijdeli
nemoc, musí se všickni říditi tímto pravidlem, mají se především modlíti k Bohu

jakožto Pánu nad životem anad smrtí, a nemoc jako dar z rukou jeho příjmouti.
Nemoc je sice člověku protivná a bývá mnohému ke spasení, obzvláště hříšníku,
že'pozna stav duše své & obrátí se s kajícím srdcem k Panu Bohu. Křesťan má
v nemoci své pamatovati především na uzdravení duše, aby pojistil sobě spasení.
Proto má pamatovati na modlitbu,. na zaopatření sv. svátostmi, a pak odevzdá
úplně do rukou Božích život i smrt?, zdraví i' nemoc. Při tom nema zapomenouti

_ hned z počátku nemoci na lékaře, aby pomocí jeho, jeli to vůle Boží, dřívějšího
zdraví dosáhl. '

Lékaři pak Pana prositi budou. aby spravoval odpočinutí jejich (aby
nemocným dal odpočinutí od bolesti a nemoci) a zdraví pro obcování jejich.: 'I'ot'
pravidlo pro lékaře křesťanského. Jako nemocný modlili se má, tak i lékař ma
pozvednouti mysl svou k Bohu, od něhož schopnosti a umění ku blahu lidstva
obdržel & jemuž ze své činnosti jednou počet klasti bude. Lékař má sám s největší
svědomitostí jednali & všecky sclíopnosti a umění své nemocným sobě svěřeným
věnovati. Nemá nikdy zapomenouti na soucit &úlrpnost' s nemocnými, ani na úctu
k nim, protože jsou lidé a mají duši nesmrtelnou, kteréž škodití nikdy nesmí ani
k vůli zdraví tělesnému. Lékař má podle předpisu církevního, podle křesťanského
obyčeje po křesťanském způsobu starali-se o spásu duše těch nemocných, kteří
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mu k léčení svěřeni jsou. Takovým způsobem jest lékař opravdu jedním z největších
dobrodinců lidstva a jest obrazem Krista Pana samého, jenž \přišel na svět, aby
nás vykoupil od věčné smrti a za putování svého sam všeliké nemocné uzdravoval
na duši i na těle a všude dobře činil a pomáhal. On dal i učeníkům svým rozkaz.
aby šli a uzdravovali nemocné; On zanechal v církvi své lásku k nemocným
a slíbil za ošetřování nemocných odplatu hojnou na vc'čnosti ——co jste učinili

jednomu z nejmenších, mně jste učinili. On dava až dosud lékům hojivou moc,
posýla až dosud sluhy své k ošetřování nemocných a slyší prosby svatých, když
za nemocné u trůnu jeho orodují, zvláště mila mu jest prosba nejsv. Matky, Marie
Panny, již my ctitelé její—»uzdravením nemocných: nazýváme. Dobře pravil jistý
znamenitý lékař a učitel lékařství: »Ani nevíme dobře, co Ježíš Kristus a jeho
církev pro lékařství učinili. Ježíši Kristu děkujeme sla'vu synů Božích a křesťanské
zařízení našeho povolání; církvi pak zachovaní vědy starých, rozkvět nového umění,
největší a nejtrvalejší ochranu. Celé dějiny naše jsou toho svědectvím. Tot“ příčina,
proč za naší tak smutné/a rozharané doby zapřísaham lékaře, aby se 'od Ježíše
Krista neodchylovali.: Jest-potřebí takového napomenutí. Když učenci a umělci
schopnosti a vědy zneužívají ke zkaze lidstva, což jsou lékaři vyjmuti? loni
mohou mnoho zlého způsobili, jestliže zaprpu víru v Boha a jsou pouhými hmotáři,
u nichž není rozdílu mezi člověkem a nerozumným hovadém. Naproti boha
prazdnému lékaři jsou víra a mravy lidstva bezbranné a úplně v šanc vydaný..

Modleme se tedy vroucně, aby toto zlo odstraněno'bylo. Staráme se
a domáhame se křesťanských škol od obecných počínaje až do vysokých, prosme
také o křesťanské lékaře, aby víra s uměním ruka vruce kráčely jako dvě
nerozlučné sestry. a tak povolaní lékařské dospělo ku pravé dokonalosti své.
Modleme-se za křesťanské lékaře, pravé milosrdné bratry a anděly lasky v nejhorších
dnech života, ve dnech utrpení a nemoci a zvláště v poslední hodince života našeho.

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával .a nyní v nejsv. Svatosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdavaš až do skonaní světa. obětují Tobě po celý dnešní
den. ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
&nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
Všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
lndulg, 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské lékaře, starající se nejen o tělo, ale i o spásu duší svých spolubližních, .
a na všechny ú'mysly, jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
apoštolatu modlitby.

Pane .ležíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou a vlast?naši česko-moravskou!
O sladkéSrdce mého Ježíše, nčiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, módlimcli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Mario, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josef'e, příteli nejsv. Srdce, Ql'Oduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za

den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v srpnu: Pokoj společenský.

Tiskem benediktinské knilitiskárny v Brně.



Úmysly apoštolatu modlitby.
V červenci modleme se za lékaře křesťanské.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

GIG ]_ Na. slavnosti: Úmysly:

1. Sv. Theodora, op. (533) —_Za lásku ke Spasiteli. Díky božskému Srdci za
milosti obdržené. Za několik“let nemocného kněze., Za ochranu mládeže.

Navštívení Panny Marie. — Za lásku k bližnímu. Za bratrstva růžencova.
Za pomoc v důležité záležitosti. Za nemocného kněze. Za dary Ducha sv.

Sv. Phokas, m. (BOB).— Za vítězství nad náruživostmi. Za pana biskupa
našeho a jeho díecési. Za šťastnou zkoušku. Za katolické misionáře!

Sv. Prokopa, op. (1053). -— Za úctu sv. patronů našich. Za 1- rodiče. Za
obnovení sv. řehole. Za nemocného dobrodince. Za obracení dvou osob.

NeděleVII. pt)sv.Mohu. Sv.Cyrilla &Methoda, ap. slov. (869
a 885). — Za novosvécence. Za zachovaní sv. víry v zemích nasich. Za rodiče.

Sv. Bohumily, m. k. (1070). — Za ducha kajicnosti. Za milost odevzdání se
do vůle Boží. Za odvracení pokušení. Za pannu. Za trpělivost. Za umírající.

Sv. Vilibalda, bisk. (786). — Za dar živé víry. Za sv. Otce. Za mladíka při
vojsku. Za napravení manželů. Za apoštolát modlitby a práce. Za dělnictvo.

Sv. Alžběty, král. 0336). ——Za lásku k chudým. Za panovnickou rodinu
naši. Za křesťanské matky. Za obraceni rodičů. Za živé rodiče a přízeň.

Sv. mučeniků Gorkumských (1572) — Za katolické misie. Za dar kajicnosti.
Za obracení dvo'u osob. Za obnovení sv. řehole. Za spolek sv. dětství.

10. Sv. sedmero bratři muč. (150). — Za obhájce víry. Za dva bratry a pokoj
v rodině. Za nemocného manžela. Za pomoc Boží. Za více spolubratří.

11. Sv. Benedikta &sv. Norberta sl. památka. — Za řády benedikt. & premonstr.
v Čechách a na Moravě. Za zdar katol. podniku. Za Boží požehnání.

12. Neděle VIII. po sv. Duchu. Sv.lana Oualberta,op.(1073) Za lásku
k nepřátelům. Za napravení jistého manžela. Zu obracení rozkolníků.

13. Sv. Markéty, p. m. (260). — Za touhu po sv. přijímaní. Za pravou horlivosti
řeholním sestrám. Za panenské jednoty. Za více let nemocného kněze.

14. Sv. Bonaventury, řeh., učit. cirk. (1274) — Za lásku k ukřižovanému Spasiteli.
Za stálost v dobrém předsevzetí. Za odvracení malomyslnosti. Za umírající.

15. Sv. Jindřicha, cis. (1024) — Za císaře a krále. Za dar čistoty. Za blaho
katolictva. Za svornost' v rodinách. Za mladíka při vojsku. Za matku.

16- Panny Marie Karmel. — Za bratrstvo sv.. škapulíře. Za dar Ducha sv. bratru
a sestře. Za rozkvět třetího řádu sv. Františka. Za spolky sv. Vincence.

17. Sv. Alexia, vyzn. (417). — Za lásku k chudobě. Za opuštěné. Za pomoc Boží
' v jisté záležitosti. Za nemocnice. Za nemocného kněze. Díkůvzdaní rodiny.

18- Sv. Kamilla, zakl. ř. 0604). — Za lásku k nemocným. Za řad milosrdných.
Za pannu. Za mravnost a bazen Boží studujícím. Za rozkvét katol. života.

19. Neděle IX. po sv. Duchu. Sv. VincencePaul., zakl. ř.(1660), — Za křesť.
lásku k bližnímu. Za spolky sv. Vincence. Za dobrodince chudých.

20. Sv. Jarolíma Emil., vyznav. (1537). — Za lásku k détství. Za nemocného
otce. Za odevzdání se do 'Vůle Boží. Za řeholní sestru. Za —'rpřátely.

21. Sv. Praxedy, p. (164). — Za lásku ke skutkům milosrdným. Za více panen.
Za trpelivost. Za dva bratry a pokoj v rodině. Za nemocného knéze.

22- Sv. Maří Magdaleny, kajicnice (GB).——Za obracení velkých hříšníků. Za dar
kajících slz. Za ty, kteří pohoršlivé žijí. Za stálost v dobrém předsevzetí.

23. Sv. Apollináře, bisk. m. (81). —-Za vrchni pastýře naše. Za rozkvět třetího
řádu sv. Františka. Za veškeré duchovenstvo. Za napravení manželů.
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24. Sv. Kristiny, p. a m. (300). — Za dar síly. Za katol. misie. Za obrácení dvou
Osob. Za ducha pravé horlivosti. Za obnovení sv. řehole. Za ochranu Boží.

25. Sv. Jakuba, ap. (44). — Za lásku k nepřátelům. Za nemocného. Za křest.
mládež. Za uzdravení dvou kněží. Za napravení manžela. Za duše v očistci.

26. Neděle X. po sv. Duch-u. Sv. Anny. -— Za stálost“ v dobrém. Za křest.
matky a vdovy. Za křest. ducha v rodinách. Za mravnost“ a bázeň Boží. '

27. Sv. Pantaleona, lékaře, m. (305) — Abychom horliví byli v uzdravení nemocí
duševních. Za křest. lékaře. Za milost“ dokonalého života. Za 2 br.at1y

28. Sv. Innocence, pap. — Za ducha obětavosti. Za sv. Otce a vítězství jeho
nad nepřátely. Za napravení společenských poměrů. Za 1- P. Mathona.

29. Sv. Marty, p. (84). ——Za rodiny, by duchem křest. vedeny byly. Za milost
povolání 2 osobám. Za řeholní sestru. Za více osob. Za duše v očistci.

30. Sv. Abdona &Senena, m. (250). — Za trpělivost. Za obhájce víry. Za vzbuzení
katolických mužů. Za Boží ochranu. Za napravení neblahých poměrů.

31. Sv. Ignáce z Loyoly, zakl. ř. 0556). — Za horlivost pro čest a slávu Boží. Za
tovaryšstvolJežíšovo. Díky za dobrodiní. Za zemřelé údy katol. bratrstev.

Odpustl'y 100 dní za každý dobrý skutek. vykonaný na tyto úmysly. J

Krásné a vznešené jest povolání lékaře, hojiti všeliké neduhy tělesné a rány,
jimiž člověčenstvo stíháno bývá. Toť metla dosud nas šlehající za hřích prvních
rodičů našich a mnohé poklesky, jimiž Pán Bůh uražen bývá. Ale itenkrate, když
Pán Bůh nás trestá, jest laskavým k nám příliš. On dal hojivou sílu rostlinám
mnohým, z nichž léky bývají připravovány, On dal schopnosti lidem, aby tuto sílu
hojící vyzkoumali a proti té neb oné nemoci jako prostředky lidem podávali. Avšak
nesmí se zapomenouti na Boha, Stvořitele a dárce všeho dobrého._ Jsou lékařové
duchem zbožným proniknutí, a ti mnoho dobrého působí. Jsou však také lékařové,
a těch jest mnoho, kteří pyšnou učeností naplnění ztratili úplně víru v Boha a tedy
i v nesmrtelnost“ duše lidské, a náleží do táboru nepřátel Božích. Ti zase mnoho
zlého způsobí a jsou příčinou věčného zahynutí mnohých. Prosme nejsv. Srdce
Páně, aby vzbudilo nám hojně takových lékařů. kteří by se připodobnili lékaři
nebeskěmu Ježíši Kristu, jenž přišel h_ojíti rány duše i těla.

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kul-ends. brn. 1886 č. ll.) ' '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
křesťanské lékaře, starající se nejen o tělo, ale i o spásu duší svých spolublížních,
a na všechny úmysly, jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den'členům
apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852 .)
Sv Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v srpnu: Všeobecný pokoj.Mme——
Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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ShLéDnI MILostIVé na CtIteLe sVé, Panno neVInná, 5 Výše, na nIž
Syn TVůJ ponnesL sLaVné Tebe!

Maria.
nebesům spěje duše má žalná,

k nebesům vzhůru —
Maria, sladká útěchu nese,
Maria Matka útěchu nese

z andělských kůrů.

Utichni srdce — Maria. kráčí —
utichni lkání . . .

Bolestná Matka. bolest-mi smaže,
Maria Matka bolest' mi smaže

z umdlených skrání.

Balsám dá. duši Maria Matka,
balsám dá v rány —

radostná Matka radosť dá tobě,
Maria Matka, radosť dá tobě,

nebeské stany.
Jaroslav Janeček.Ešus-wm

Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 83 roků věku našeho božského Vykupitele.

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

Horlivosť Srdce Ježíšova.
1. Horlivosť ta jest účinná; 2. jest všeobecná.

1. Horlivosť Ježíšova byla
úči n ná. To dosvědčují všecky jeho
zázraky smilování a lásky, které toliko
z nebeské horlivosti ohnivé jeho pocházeti
mohly. Zeptášli se, co pohnulo Syna
Božího na zemi sestoupiti, odpovím ti
slovy sv. Pavla: »Zamiloval mne a
vydal sebe samého za mne.:
(Gal. 2.) A proč asi vzal na sebe božský
Vykupitel ony namáhavé práce veřejného
svého života, utrpení i smrť, proč snížil

se tak, že pod způsobou chleba volil
býti? Jedinou odpovědí jest: On nás
miloval! Ano, miloval nás, a to nikoliv

_láskou obyčejnou, nýbrž onou horoucí
láskou, kteráž jediné pohnouti ho mohla
k tolikým činům. Tato horlivost pohádala
ho po celý život, byla jako duší jeho
skutků, a on opravdu říci mohl: »Horli—
vosť domu tvého strávila mne.<
(Žlm. 68.) Ze Srdce jeho vycházely
zároveň paprsky, jež božský plamen
horlivosti v apoštolích a svatých zaně
covaly. Ze srdce Ježíšova, horoucí horli

15
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vostí rozplameněného, vážil sv. Pavel
šlechetnomyslnosť, jevící se ve slovech:
»Jáťpak velmi rád náklad učiním,
nad toi sám sebe vynaložím za
duše vaš e.< (2. Kor. 12.) Hoříli oheň
ten i v srdci tvém? Slyš sv. Augustina:
»Kdo nehorlí, nemiluje.: Zdá se.
že i Spasitel totéž říci chtěl slovy, jimiž
sv. Petra hlavou církve své ustanovil:
»Šimone, miluješli mne? Pasiž
b e r a 11k y íp é !: Ano, miluješli opravdově
Boha, musíš také lidi, jeho děti, svě
bratry milovati a o spasení jejich horlivě
pečovati. Horlivosť tu o spásu duší -i
skutky svými ukazovati musíš, musíš
totiž míti horlivost účinnou a působící.
Považ, jak veliká a účinná byla horlivost“
Ježíšova o spasení duší; poznej to
z 'laskavých oněch slov Vykupitelových,
an pln lásky a pln starostlivosti o svaté
město zvolal: »Jerusaléme, Jerusaléme,
kterýž zabíjíš proroky a kamenuješ ty,
kteříž k tobě posláni jsou :- kolikr át
jsem chtěl shromážditi syny tvé,
jako slepice shromažďuje pOd
křídla kuřátka svá,
jsi.: (Mat. 23.) A ústy proroka mluví:
»Zdaliž se může zapomenouti
žena nad nemluvňátkem svým,
aby se neslitovala nad synem
života svého? A byť ona se za—
pomenula, já však nezapomenu
se nad tebou. Aj na rukou svých
zapsal jsem tě.< (ls. 49.) O vy, kterýmžto
svěřil Ježíš péči o dítky své, spatřujte
v něm vzor svůj! Jako milující jeho
Srdce horlivě a účinně o vás pečuje,
tak i vy s horlivostí obětivou ujímati se
máte duší svých bratří! Jakou horlivost
shledáváš v srdci svém? Působíli v tobě
láska nadpřirozená totéž,\co působí při
rozená “láska v' srdci rodičů k dítkám,

a nechtěl

v srdci bratra k drahému bratru ? O Ježíši,
naučiž mne bližního srdečně milovati a

z této lásky vroucnou, účinnou horlivostí
o spásu nesmrtelné jeho duše se starati!

2. Horlivost' Ježíšova jest vše
obecná; nižádný člověk není z ní
vyloučen. On jest otcem všech lidí,
vykupitelem a bratrem všech. Jako hlava
církve může on 0 horlivosti své větším
pravem než sv. Pavel říci: »Kdo jest
nemocen, abych já (s nim) nebyl
nemocen? Kdo se horší, abychjá
se nepálil?< (2. Kor. ll.) Ano,všecky
bídy, všecky strasti, všecky nedostatky
znamy jsou Srdci Ježíšovu, a láska jeho
si žádá svým účastenstvím jich všecky
ulehčiti. Nejnešt'astnější lidé a od sveta
nejpohrdanější jemu drazí jsou, a Srdce
jeho tím více je miluje; nebot čím láska
naše stydne, tím právě rozplameňuje se
láska jeho. Horlivost' Srdce Ježíšova však
všeobecná jest také co do času, t. j.
jestiť ona ustavičná; nebot“ neustale bdí
to nejsvětější Srdce nad námi a přičiňuje
se ospasení naše: »jsa vždycky živ
k orodování za nás.: (Žid. 7.) »Aj,
nebude dřímati ani spáti, kterýž ostříhá
Israele.: (Žlm. 120.) Pozoruj svého Vy
kupitele také v nejsvětější Svátosti
oltářní. Dny, noci, léta, věky pomíjí,
a on ustavičně s námi se obírá. A ty
mohl bys na něho zapomenouti a ne
pamatovati na duše, jež ho tolik staly,
na hříšníky? O, když ty spíš, bdí a
pracuje ďábel, aby vzáhubu přivedl
lidi'; a ty' chtěl bys i na dale zaháleti
a ničeho nečiniti pro zachování duší ?

] Ježíš bdí, a ty zdráhal bys se s ním
bdíti, se modliti, pracovati a trpěti pro
spásu duší nesmrtelných?

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha III. hlava l.)

(Příště dále.)
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Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(Část: další.)

4. Abys pak se naučil modliti s ne—
obmezenou důvěrou, t.j. spevným

. přesvědčením a s jistou nadějí, že vy
slyšen budeš, kdy a jak dalece to bude
ku spáse tvé prospěšno, uvažuj pozorně
následující pravdy.

Předně. BožskýSpasitelpřislíbil
v lásce svého nejsv. Srdce, že všecky tvé
modlitby za spásu tvé duše jakož i za
spásu tvých bližních dojdou vyslyšení.
Pravilt'určitě: »Proste, a bude vám
dano.: »',učkoli prositi budete
Otce mého ve jménu mém, dát."
vám.< Ovšem neřekl: »Pros jen jednou.
a hned na první prosbu budeš bráti.:
On také neřekl: »Pros třikrát nebo čtyři
krát, a na třetí nebo čtvrtou prosbu tvou
budeš vyslyšen,< nikoli, nýbrž čas, kdy
prosby tvé chce vyslyšeti. ponechal sobě
stanoviti; tobě jen dal neklamné ujištění,
že vyslyšen budeš. K těmto slovům Páně,
jež platí všem lidem, připojím ještě slovo,
kteréž pravil Otec nebeský k věrné své
služebníci Marii od nejsv. Vtělení: »Pros
mne skrze nejsv. Srdce mého nejmilejšího
Syna Ježíše. Skrze toto Srdce chci tě
vyslyšeti, a ty dosáhneš všeho, začkoli
mne prositi budešc (Viz. P. Patisz: »Ver
ehrung des gtittlichen Herzens,a Seite 63.)
Podobně vyslovil se Spasitel k blahosl.
Markétě Alacoque, když jí ukázal nejsv.
Srdce sve, řka k ní : »Ohlašuj to sama
a nech jinými rozhlásiti, že žádných mezí
ani konců nepostavím milostem svým pro
ty, kteří je v mém Srdci vyhledávati
budoum Milý čtenáři, přečti si ta slova
ještě jednou a opětně! Žádných mezi
nechce Spasitel staviti svým milostem;
n i kd y tedy neřekne Ježíš Kristus: »Tuto
milost ti nedám,-o:ale všeho, všeho má
se ti dostati, cožkoli by tobě nebo jiným
k pravému spasení sloužilo, budešli jen
za to ve _jménu jeho vytrvale Otce nebe

ského prositi! Nuže. zvyš požadavky své,
napni odvahu svou hodně vysoko, osměl
se prositi o něco velikého, tak velikého,
aby tvá důvěra ve slovo Boží vzbudila
obdiv jeho, aby i tobě jako Kananejské
ženě říci musil: »O duše, veliká jest víra
tválx A zajisté i tvá důvěra bude dříve
nebo později, jak se Pánu zalíbí, koru—
nována šťastným výsledkem a slovem:
Staniž se tobě,jak jsi žádala. c (Mat. 25. 28.)
Rci, milý křesťané, modlil jsi se takto již
jednou ve svém životě? Nemůžešli od
pověděti ano, 6 pak si nestěžuj na Pána
Boha, že zůstává nevyslyšena modlitba
tvá; neboť On učinil splnění svého slova
závislým toliko na modlitbě důvěrné
a z plné víry vycházející. Do
mnívášli se však, že jsi se takovým způ
sobem modlil a přece dosud oslyšen
zůstal, pak jen neustávej ve své modlitbě!
Jednou jistě, v pravý a nejlepší „čas, vy
slyší Pán prosbu tvou! Avšak to kdy
a jak ponech jemu na vůli!

Za druhé. Nejsv. Srdce může
také své veliké zaslíbení, že vyslyší
všecky prosby tvé, splniti; neboť mi, co
vlastně hledáš, co potřebuješ pro duši
svou a svých bližních? Sílu proti zlému?
»V tomto nejsv. Srdci,< praví sv. Petr
Damiánský, »nalezneme zbraň k naší
obraně, prostředky ke svému posvěcení,
“mocnoupomoc proti všelikému pokušení.
Jsi snad sklíčen, zkormoucen a ustrašen
vzpomínkou na minulé své hříchy? Zne
pokojují divoké vášně srdce tvé? O vrhni
se v Srdce Ježíšovo, to jest bezpečný
útulek a ochrana všech nešťastných, to
je spása všech křesťanů!

Či snad máš potřebí pokory, trpěli
vosti, čistoty, důvěry, lásky, lítosti, od—
puštění? O slyš blah. Markétu Alacoque:
»Nechať máš potřebu nebo starost? jakou
koli, vezmi jen útočiště k nejsv. Srdci

15*



tomuto, & zde nalezneš vše, cokoli ti
schází. Tonešli v propasti mdloby a
slabosti, ponoř se do Srdce Ježíšova,
ono jest prohlubnímoci a lásky...
Strádášli v propasti chudoby, hynešli
v úplně Opuštěnosti od s'věta, ponoř se
do Srdce Ježíšova, v něm jsou poklady
nevyčerpatelné,“ ono tě obohatí, nechášli

je starati . .. Jsili pohroužen v propast
pýchy, marnivosti a vysokomysl
nosti o sobě, pak ji udus v nejhlubším
sebezapírání Srdce Ježíšova. Srdce toto
jest vpravdě prohlubní pokory... Jsili
pohřben v smrti ,(těžkého, smrtelného
hříchu, totiž), pohleď vzhůru k Srdci
Ježišovu; v něm nalezneš hlubokou
studnici života, z něho ti vzejde život
nový, v němž budeš hleděti jen očima
Krista Ježíše, mluviti'jeho jazykem, jednatí
z jeho pohnutek, milovati jeho Srdcem!
Skleslli jsi do propasti strachu a
bázně, bude ti Srdce Ježíšovo propastí
naděje; odevzdej se mu cele, a uvidíš,
že strach tvůj ustoupí lásce.c Tak píše
světice naše. A nyní se tě táži, milý
křesťané: věříš toto vše tak pevné, jako
nějaký článek víry? Vždyť to, co zde
světice praví, není nic jiného, nežli co
Kristus Ježíš sám o sobě pravil, řka, že
je cesta, pravda a život, a že občerstviti
chce všechny, kdož k němu přijdou;
ano, jest to totéž, co sv. apoštol Pavel
píše o Spasiteli našem, že není totiž pod
nebem jiného jména, v němž bychom
mohli spasení býti, než jméno Ježíš; jest
to totéž, co píše svatý Jan 0 věčném
»Slovu,< ževz pansti jeho my všickni
béřeme. Nuže, věříš vše pevně a ne
zvratné, co 'ti blahosl. Markéta hlásá o
božském Srdci? Jak bys tedy mohl jen
dost“málo o tom pochybovatí, že 'ti božské
Srdce Páně všechny prosby tvé vyslyší
& splní?

Za třetí uvaž, že nejsv. Srdce
Páně netoliko může, ale také chce,
ba co nejvroucněji si žádá tato “veliká

.

svá zaslíbení o vyslyšení tvých proseb
uskutečniti! Vždyť jest to nejen Srdce
Boha nejvýš pravdomluvného a věrného,
ale ono tě také co nejvřeleji miluje, ono
se z lásky k tobě a pro tebe obětovalo,
aby tě spasilo! Nuže, lzeli pak jen my-.
sliti, že by totéž Srdce, které za tebe
svůj život, svou krev, sebe samu oběto
valo, nyní to, co méně jest, svou milost“
ti odříci mohlo? Darovavši ti celý strom,
mělo by ti pak listí a květ odepříti? Ci
chceš se ještě více přesvědčiti- o tom,
jak božské Srdce ochotno jest vyhověti
prosbám tvým? Viz, ono tě zve a vy
bízí, abys jen k němu šel a od něho si
nechal pomoci; volat ustavičně: »Pojďtež
ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi
jste, já vás občerstvímlc »Kdo žízníš,
přístup ke mně,: tak volá Kristus Pán!
O rci, má duše drahá, a pověz mi, čím
ještě měl by tě přesvědčiti osvé ochotě,
že ti chce pomoci, nepřesvědčíli tě ona
vybídka, ono vyzvání, abys jen přišel?
A uposlechnešli tohoto vyzvání a půjdešli
k němu, jeli pak možné, aby tě potom
zamítl? O nikoli, to není možné! Ale
naopak, nepřijdešli k němu. nebo jdešli
bez pevné důvěry, nemusíli to božské
Srdce co nejvíce b'oleti, že ani všemi
prostředky své lásky nemůže si důvěru
tVOu získati? Nemůželi tu vším právem
naříkati a stěžovati si do všeliké ne

tečnosti křesťanů, že o milosti jeho ne
prosí, ba ani nestojí?

Srdce Ježíšovo jest jako pec roz
tápěcí, v níž nesmírný oheň jest uzavřen,
jakmile však nalezne dosti malého prů
chodu, ó jak vyrazí plameny ven, jak
vyšlehnou do výše! Tak Srdce Ježíšovo
přeplněno jest poklady milosti ku spáse
lidí, a jeho láska jako neúmorné čerpadlo
vždy nové a nové ještě poklady z hlubin
vynáší, hledajíc jen srdcí lidských, do
nichž by dary své skládati mohla. Něco
podobného spatřil i ctihodný otec Alvarez.
Míval ve zvyku každodenně s velikou
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vroucností ku mši svaté se připravovati.
Vtakové přípravě pohřížen klečel jednoho
dne před velebnou Svátosti oltářní. Po
jednou spatří ve sv. hostii malého Ježíška,
an k němuvztahuje svá ramena, ověšená
takovým množstvím vzácných perel a
skvostů, že je ani unésti nemohl; zároveň
pak slyšel z úst jeho slova: »Kdyby jen
někdo přišel, kdo by je ode mne bral!<
l blah. Markétě Alacoque ukázal jeden
kráte Kristus Pán své Srdce jako žhavou
výheň, a pravil k ní: »Viz, dcero má,
tak musí Srdce mé unýti velikou touhou,
jakou si žádá všechny duše získati, po
světiti a s sebou spojiti! O pomoz mi,
dcero milá, a ochlazuj mne, jenž mne
ztráví! O zvěstnj to sama a nech po
všem světě zvěstovati, že žádných mezí
nestavím své milosti pro ty, kteří ji
v mém Srdci hledati budoulc Po těchto

slovech již neřeknu: »Mějdůvěru v božské
Srdce Páněh nýbrž volám a prosím tě,
() křesťané, padni na kolena svá a odpros '
to láskou planoucí Srdce, odpros je za
všecku svou nedůvěru a malomyslnosť,
a slib mu, že od této chvíle ve všelikých
svých potřebách k němu pospišíš, že
s pevnou vírou, nezlomnou nadějí, sta
tečnou vytrvalostí, ano 5 uctivou neod
bytností na dvéře téhož Srdce, t. j. na
svatou ránu v jeho boku, budeš tlouci,
a tlouci lak dlouho, až se ti otevře a
vyprýští z ní proudy milosti k očistění,
posilnění, posvěcení a spasení duše tvé
a duší všech, za něž jsi se modlil! Nuže,
vzhůru k dílu, »Prositelic a horlivý apo
štole modlitby!

Zpytováni sama sebe.
1. Taž se dnes nitra svého: kterak jsi

až dosud nápodoboval ve svých modlitbách
božské Srdce Ježíšovo i se vzhledem na

přímluvy za jiné, i se vzhledem na pokoru
a nezvratnou důvěru jeho? Modlíval jsi
se dosud také za spásu svých spolu
bližních? Jak jsi plnil povinnosti »Apo
štolátu modlitbyc?

2. Rozpomínej se také, jak jsi se
dosud modlíval, zdali se srdcem pokorným
a v uctivém držení těla svého? A bylali
pak tvá důvěra při modlitbě pevná a
nezvratná? Zdali jsi nedůvěrou svou ne—
urážel nejednou láskyplné Srdce Ježíšovo?

3. Zdali pak jsi se modlíval také vy
trvale, neustávaje tak dlouho, až jsi došel
vyslyšení? Či snad jsi brzy upustil od
modlitby z omrzelosti, že není ihned
vyslyšena?

4. Když pak jsi nedosáhl, zač jsi
prosil, zdali jsi v srdci svém nereptal,
oddávaje se nedůvěře v božské Srdce
Páně?

5. A co činíváš a jak si počínáš,
nalezášli se v úzkosti, v duchovní mdlobě,
padášli zpět do hříchů starých? Co činiš
v starostech o spasení svých bližních?
Ncbýváli pak Spasitel posledním, u něhož
hledáš pomoci? Nemá příčiny na tebe
žalovati, jako žaloval slovy proroka Je
remiáše: »Což není balsámu v Galaad

(v mém Srdci)? Což není tam lékaře?
Proč tedy není zahojena rána dcery lidu
mého? (Jerem. 8. 22.) O žaluj Pánu sám
na sebe! Žel a lituj nedostatků svých a
odpros božské Srdce Ježíšovo!

(Příště dále.)

Božské Srdce Paně na svadbě v Káni Galilejské.

3: 72—74. a 103.—105.) uvá
5 žili jsme, milý čtenáři, kterak

božské Srdce Páně slitovalo

se nad cizoložnou ženou, a že tudíž

_ měsících březnuadubnu (str. | každý hříšník, byl. i těžce a dlouhý čas
zhřešil, dosáhne odpuštění a milosti, jak
mile se skroušeně k němu obrátí. Dobro

dini, jehož se cizoložné ženě dOStalo,
směřovalo přímo k jejímu blahu du
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chovn ímu. BožskéSrdce Páně rozdává
však také dobrodiní, která směřují k na—
šemu blahu časnému; ovšemvždycky
tak, že s nimi spojen bývá též užitek
duchovní. Ve sv. evangeliích „dočítáme se
mnohých takových dobrodiní, jež božské
Srdce, smilujíc se nad časnou bídou
lidskou, udělovalo. Každé z nich jest zá
roveň zázrak.

Milý čtenáři, uvažme spolu tato
dobrodiní, ve kterých slitování a dobrota
božského Srdce se stkvěle osvědčuje,
abychom důvěru a lásku k němu obno—
vovali & rozhojňovali. Začneme prvním
zázrakem, jejž v Káni Galilejské vy
konal, kde vodu ve víno proměnil.

Abychom
úmysly, zásady, zvláště pak lásku a
smilování, jež božské Srdce v“tom zá
zraku osvědčilo, zodpovíme si nejprve
otázku: Proč začal Pán vodou zázrak

konali? Potom probereme jednotlivá slova
sv. Jana Evangelisty (2, 1.—11.), jenž
zázrak popsal, a uvážíme jejich smysl.

1. Kristus konal vodou první div,
poněvadž první působení Božího Ducha
bylo na vodu. V prvé knize Mojžíšově stojí
psáno: »Tma byla nad propastí a
Duch Boží vznášel se nad vo
d am i.c Když totiž Bůh na začátku stvořil
zemi, byla nespravená směsice rozma—
nitých živlů v tekutém stavu; na tuto
působil Duch Boží svou všeobživující
mocí, naplňuje ji silami životnými, jichžto
působením dle vůle Boží a k slovu jeho
země v šesteru dnech či dobách vytvořena
a spořádána byla. Jako tehdáž Duch Boží
z vody, jako z nějaké látky, krásné věci
vytvořil, tak i Kristus Pán učinil z vody

'při svadbě výborně víno k obveselení
svadebníků.

Také ve vodách potopy všeho světa
Bůh divné věci způsobil, zachovav spra
vedlivého Noe, ale zahladiv bezbožníky.
Podobné věci konal ve vodách Rudého

moře, zachrániv v nich lid israelský, ale

úplně seznali smýšlení,.

zahubiv zatvrzelého Faraona s vojskem
jeho.

Vodou, která ze skály Mojžíšem
udeřené vyšla, usvědčil Bůh rep'tajicí 'v ne
důvěře, ale pobožných a spravedlivých
potěšil. Podobně Pán vodou ve víno pro
měněnou překonal nedůvěru a povzbudil
víru ve své Božství.

Opomíjime dále rozebírati o tajuplné
vodě, která z Krista Pána na kříži pní
cího vyšla, když vojín bok jeho kopím
proklál; opomíjíme šíře promluviti 0
vodách moře 'l'iberiatskěho, kde Kristus
po svém vzkříšení učeníkům svým h0jný
lov ryb způsobil: toliko podotýkáme, že
ustanovil vodu za viditelné znamení křtu
svatého, ve kterémž duše naše se znovu
rodí a v duchovní sňatek s nim vcházejí.

Když tedy Bůh ve vodách od za
čátku světa tak divné věci konal ajestě
koná. snadno pochopíš, milý čtenáři, proč
vodou počal zázraky činiti.

Však mnohem důležitější jest výklad
jednotlivých slov,'kterými sv. Jan tento
první zázrak vypravuje, jelikož vnikneš
takto v úmysly a vnitřní činnost“ bož
ského Srdce nebeského Divotvůrce.

2. »Třetího dne potom,: di
sv. Jan, »byla svadba v Káni (řa
lilejské.c První den byl den, v který
Jan Křtitel uzřel Ježíše (Jan I.), an jde
k němu, zvolal ke shromážděnému lidu:
»Hle.Beránek Boží, kterýž snímá
hříchy světa!: —,>Druhěho dne
vydal se Ježíš na cestu do Ga—
lilee i nalezl Filipac Třetíhodne
potom byla svadba. Byla tedy brzy na to,
kdy byl v řece Jordáně pokřtěn. kdy o
samotě čtyřiceti dní a noci se postil a
kdy povolal Ondřeje, Jana, Petra, Filipa
&Nathanaele za své učeníky. Právě v ten
čas, kdy učeníkům těmto potřebí bylo,
aby nedokonalá jich víra v Božství jeho
utvrzena byla. zjevil slávu svou před
očima jejich, aby takto nad prorockým
vystoupením jeho, jakožto synem chu
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dého tesaře se nehoršili. Tak poznati již
z času, kdy zázrak se stal, moudré a
svaté úmysly božského Srdce Páně. Totéž ,
lze také říci o místu, kde se stal.

3. Kde zázrak se stal? V Káni,
městečku galilejském. Jest prý to dnešní
vesnice Kefr Kenna či Kána, ležící asi
dvě hodiny na severovýchod od Nazareta.

\/„—' „\“y
/

//, ///Il//
„Ill/1 ) /'"í// / /

údolí, porostlé fíky, olivami, marhaníky
a rohovniky.

Říká se »Kána Galilejská,<< by
se rozeznala od druhé Kány u města
Sidon, odkud byla. známá žena kana—
nejská. 7. Kány Galilejské byl Nathanael
a apoštol Simon, který proto nazván byl
»kananejskýuz (Někteří se také domnívají,
že tento Šimon byl ženichem na svadbě.)

Vně vesnice prýští se jediný pramen, kam
ženy až dodnes, jako za časů Kristových,
se džbány přicházejí vážit vody. Na místě
domu, v němž svadba se konala, stával
kostel, jejž sv. Vilibald ještě roku 728.
viděl; nyní jest ve zříceninách.

Krajina kol Kany jest pahorkovita;
níže pramene táhne se však přelíbezné

Milý čtenáři, neznamenášli tu hned
jednu ctnostnou náklonnost božského
Srdce Páně? Ono miluje a vyhledává
sobě nejraději tichá a skrovná místa:
Nazaret- k svému vtělení, Betlém k svému
narození, nepatrné městečko Kanu ku
konání prvního zázraku. Nešelť do hlav
ního města Jerusaléma, ni do Říma, stře—
diště tehdejšího světa, nebot“nekonal onoho
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zázraku pro okázalost a slávu svou, nýbrž
pokorné Srdce jeho nezamýšlelo ničeho
jiného, než slávu svého nebeského Otce.
Oblíbil sobě skromně obyvately-kána
nejské a obcoval rád s nimi, věda, že
nejsou příliš zabrání do světských sta
rostí, že sobě na svých vlastnostech málo
zakládají, a tudíž že jsou schopnější
nebeských věci.

4. »A byla tam Matka Ježí
šova,: pokračuje evangelista, a sice
dříve, než její božský Syn pozván byl;
neboť zdá se, že chtěl mlčky naznačiti,
proč Kristus ku svadbě pozván byl. Kána
nebyla velmi vzdálena od Nazareta, kde
přebývala Matka Páně, a protož pravdě
podobno, že jedna její příbuzná nebo
důvěrnice měla svadbu— a ji pozvala.
K vůli Matce byl pak i Syn pozván,
jenž již poněkud znám byl, ač se ještě
jako prorok a divotvůrce nebyl ukázal.
Svatý Josef, jak se zdá, pozván nebyl;
poněvadž byl již mrtev (Epifanius). Jako
král Assvér pozval ku své svadbě s Esther
všecka knížata &sluhy své; jako Tobiáš
pozval Gabela z Ráges, města médského;
jako Lában pozval mnoho přátel ku
sňatku“ dcery své Liy s Jakobem: tak po—
zvali snoubenci v Káni Galilejské Ježíše
s učeníky jeho ku svadbě. Jako pro Matku
pozván byl Syn její Ježíš, tak byli pro
Ježíše zase pozváni učeníci jeho: Ondřej.;
Jan, Petr, Filip a Nathanáel.

Milý čtenáři, co myslíš? Nebylali to
přeblažená svadba? Vždyť tam byli Ježíš
a Maria! A nepřipomínáli Ježíš také pří
tomnost svého sladkého a útěchyplného
Srdce? Tak slavná a radostná svadba
nebyla nikdy od počátku světa konána!

5. Proč ráčil Pán Ježíš býti sňatku
přítomen? Proč tak ochotným Srdcem
přijal pozvání? Hlavní úmysl toho ochot
ného Srdce byl: Přítomností svou
a zázrakem potvrditi a posvětiti
manželství. K manželství přidalještě
svátostní milosť, poněvadž mělo“býti pra—

sobě bezženství .

menema základem veškeré svět
ské a církevní hierarchie.7,něho
měli pocházeti svatí potomci, ne již sku
tečně svatí, ale k svatému životu způso
bili. Ovšem nesmí nikdo proto dobroty
božského Srdce zneužívati a s kacířem

Jovinianem tvrditi, že stav manželský
vyrovná se panenskému.

Uvážímeli veškeré tehdejší poměry
a okolnosti, snadno porozumíme, proč
Pán byl svadbě přítomen, &tím manžel
ství schválil. Předně “Kristus sám za

miloval si a vedl panický život Jeho
Matka oblíbila si taktéž panenství. Učeníci
jeho zanechali manželek svých a volili

Proto mohlo se zdáti,
že Kristus a jeho apoštolé opovrhují
manželským stavem; následkem toho
mohl také u jiných v opovržení přijíti.
obzvláště uvážíli se velké obtíže a skoro

ustavičně “kříže s ním spojené.
Mimo to se i zdá, že manželství dle

zevnější stránky nic vznešeného do sebe
nemá; ano jest, jakoby jen pro ne
dokonalé bylo, kdežto panenství a bez—
ženství jest něco velkého před světem,
a Kristem Pánem (Mat. 19.) a sv. Pavlem
doporučováno. Krom toho bývalo manžel
ství u starých pohanských mudrců ve zlé
pověsti. Velemoudrý Kato pravil v senátě:
»Kdybychom mohli bez manželek
žíti, nesmrtelní bohové by se
nezpěčovali s námi obcovati.a
Jiný mudřec řekl: »Žena jest nevy
hnutelné zlo,: a Cicero: »Nemohu
zároveň se oddávati filosofii
(mudrctví) a ženě.: Pán Ježíš také
předvídal, že povstanou všelijací křivo
věrci, kteří zavrhnou manželství jakožto
věc špatnou (Manichaei, Taciáni, Euehra
tistae). Mohlo se tudíž zdáti, že jednou
bude po manželství veta — a proto také
po základě celé lidské společnosti. Za tou
příčinou bylo tedy třeba, by Ježíš Svou
přítomnosti „a zázrakem poctil svadbu a
učil, že manželství je stav Bohem schrá
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lený. -—Milýčtenáři, neníli to potěšitelná a opět dim, radujte se! Nic ne
pravda, obzvláště těm, kteří jsou vtom : buďte úzkostlivila
stavu? Vždyt' mohou býIi ubezpečeni, že ; Také se tu jeví rozdíl života Páně
božské Srdce Páně osladí veškeré jejich od života .lana Křtitele. jenž na poušti
strasti &kříže, jen když vezmou důvěrně přísný život vedl. Neříkejž tedy nikdo,
útočiště své k němu. Pán zdá se tímto že kdo slouží Pánu ajeho milému Srdci,
zázrakem zavázati a téměř přislíbiti, že ; musí býti křivohlávek a zasmušilý, nebot?
manželům v nouzi postaveným pomoci duch toho Srdce není zasmušilý, nýbrž
své neodepře, pozvouli ho ku svadbě své, veselý!
t.j. budouli se ho držeti a vzývati. 7. »Akdyž se nedostávalo vína,

6. Konečně nesmíš, milý čtenáři, řekla Matka Ježíšova k němu:
přehlédnouti ještě jiný dojemný úmysl Vína nemajilc Když pak se dále ho
Páně při svadbě. Prosvítáf tím také vlídná dovalo, docházelo víno. Z tohoto nědo-_
a mila povaha jeho božskéhoSrdce a statku můžeš, milý čtenáři. souditi, že
vůbec celé víry, kterou nám zvěstoval. snoubenci byli chudí; ale také možná,
Svou přítomnosti na veselé svadbě učí , že pro přítomnost Krista Pána sešlo se
nás, že Srdce jeho není smutným, nýbrž více hostí, jimž pak víno nestačilo. Také
slušným radostem nakloněné &že pravá pozoruješ, jaké svadby si zamiluje Srdce
nábožnost všeliké- pošmurnosti prosta Ježíšovo. Ono miluje chudé a střízlivě
býti musí. Potvrdil svým příkladem, že svadby, nikoli nádherné a skvostné, kde
smíme světských radostí v jisté míře uži- se hýří, nemírně jí a pije, kde se dává
vati, a ukázal, že, ač svět tento přečasto ' špatný příklad a kde se hledá marná
se zove údolím slzavým, nicméně máme chvála. Tím také Kristus Pán, jsa na
býti veselé mysli. Dle tohoto příkladu po- svadbě, neodporučil zlořádů, které se

ručil proto napotom svatý apoštol Pavel | často na svadbách provádějí.(k Fil. 4, 4. G.): _»Radujte se v Panu, (Příštědále.)

Ku svátku Nanebevzetí Panny Marie.
Od této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všickni

národové, neboť veliké věci mi učinil ten, jenž mocný, ajehož
jméno svaté jest. (Ev. sv. Luk. I. 48.)

*“"ejradostnější ze všech svátků Mariánských slavíme dnes! Dnes otvírá se
' duševnímu oku našemu brána nebeská, bychom viděli Matičku naši,
5 Marii Pannu, v oslavení, které připravil _jívděčný Syn její a Spasitel

_„Fí náš Ježíš Kristus. Dnešním dnem ukončen jest přesvatý její život
pozemský, plný tajemství; dnešním dnem počíná se oslava Matky Boží důstojná;
dnešního dne korunuje nejsv. Trojice Boží vyvolenou Rodičku Spasitelovu korunou
slávy nehynoucí, neboť pojata jest Panna Maria s tělem i duší na nebesa, kde
povýšena jest za Královnu andělův i svatých, kdež ustanovena jest za mocnou
přímluvkyni těch, kdož ještě na tomto světě trpěti a bojovati musí.

O pozdvihněme tedy oči své k nebesům, kteráž otevřena jsou každému
věřícímu, slyšme hlas nebešt'anů k nám na svět volajících: »Která jest to, jež
vystupuje přes poušť jako proutek dýmu z vonného kořene myrrhy a kadidlafh
(Píseň Šalomoun. 3. 6.) Slyšme, kterak ozývá se rozkaz podobně jako při nanebe
vstoupení Páně: »Pozdvihněte, knížata, bran svých a vyzdvihněte se brány věčné,
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a vejde Královna slávylc Hleďme na ty nesčetné zástupy andělův i archandělů,
cherubínův &serafínů, patriarchů, proroků, svatých a světic Božích v nepřehledných
řadách, kterak spěchají vstříc Královně své, majíce v rukou palmy vítězství a na
hlavách koruny slávy! ] Spasitel nás, Kristus Ježíš, sám vítá Matičku svoji milou,
jejíž jméno ozývá se od jednoho konce světa ke druhému, vítá ji v pravé její
domovině, kam konečně došla po tolika útrapách a bolestech. O jak krásný to
pohled! Jak veliké to vítězství Mariino! Nebe i země radují se, plesá i naše svatá
církev a volá k nám: »Vizte, dítky, Matku svoji, vizte ji-v slávě & radujte se
se mnou; učte se však, kterak ji ctíti, milovati a oslavovati máte v životě, kterak
i s plnou důvěrou k ní utíkati se máte ve strastech a trampotach, nebot“ mocná
jest Matka vaše u trůnu Božího a nebude nevyslyšena prosba její za vás.:

' || “i| ! | ""“" lil tl lltllmnvr : * I u IIII mm nm mmmuumim'ilnm. __níaíliliíliuinnnlňllnli

Nejblahoslavenějši Panna Maria korunována od Krista Pána.
(Podle Cox-eggia.) '

Dle zbožného mínění sv. otců církevních zemřela blahosl. Panna více

následkem planoucí tOuhy vnitřní po spojení se Synem Ježíšem Kristem, „nežli
následkem nějaké tělesné nemoci. »Oheň božské lásky totiž; tak praví—svatý
Bernard, »roztrhl svazek těla s dusí, aby požehnanou Matku spojil na nebi
s božským Synem.: Sv. Jan Damascenský uvádí ve spise svém o smrti blahoslavené
Panny Marie starobylé podání, že řízením a vnuknutím Božím všickni sv. apoštolé,
po světě tehdy. rozptýleni, do Jerusaléma se sešli právě v dobu, kdy Bodička Boží
ke smrti se připravovala. Ještě jednou mohli patřiti v milou tvář Matky Mistra
svého, jehož přesvaté jméno hlásali národům; ještě jednou naposled políbiti mohli
ruku, která tak často dobrodiní jim skytala, ještě poslední obdrželi mateřské
požehnání. Klidně, jak žila, tak i zesnula Matka Páně, neboť smrť nebyla pro ni
trestem bolestným, jako pro nás hříchem stížené, nýbrž toliko klidným přechodem
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z tohoto světa na svět onen. Andělé zjevili se a slyšen byl přelíbezný zpěv, kterým
doprovázena byla duše přečisté Panny do nebe.. Tělo pak zesnulé Rodičky Boží,
které kdysi nosilo vtěleného Syna Božího, pochovali sv. apoštolé za radostného
zpěvu a modliteb díků v zahradě Getsemanské. Po tři dny slyšen byl u hrobu
Mariina líbezný zpěv andělský. Mezi tím přišel i apoštol Tomáš, který jediný se
byl opozdil, i přál si alespoň tvář zesnulé Matičky Marie ještě jednou uzříti.
] odebrali se apoštolé spolu s blah. Timotheem, Dionysiem a jinými učeníky Páně
ke hrobu blah. Panny. Když pak kámen odvalili, našli hrob úplně prázdný, toliko
prostěradla, .v něž zahaleno bylo svaté tělo, nzřeli, z nichž přelíbezná vůně vycházela.
Nanejvýš překvapení stáli zde sv. apoštolé, nic jiného mysliti nemohouce, nežli že
Kristus Pán i tělo přesvaté Matky své na nebe pojal, aby ušetřeno bylo zkázy
a ještě před obecným z mrtvých vstáním Oslaveno bylo v nebesích. S radostí
nevýslovnou a díky činíce zavřeli zase posvátný hrob Mariin a slavili od té doby
památku Nanebevzetí Panny Marie.

Ejhle, Maria nejlepší částku si vyvolila na světě, proto největší slávy
dosáhla na nebi. Vždyť byl veškerý život její věnován službě Boží; u vykonávání
vůle Nejvyššího hledala největší svou radost“. .lakož bez hříchu na tento svět byla
přišla zvláštní milostí Hospodinovou, tak s pomocí Boží i vlastním přičiněním
uchránila se všeho i nejmenšího hříchu po všecky dny života svého. Maria řídila se
v životě svém pravidlem, které božský Syn její všem odporučuje: »Hledejte nejprve
království Boží a spravedlnost jeho, a Ostatní vše bude vám přidáno.: — »Ja
jsem dívka Páně.f pravila Maria k andělu; nebyla dívkou jenom slovem.
nýbrž skutkem. Od třetího roku sloužila Pánu ve chrámě. a když byla odtud
vystoupila, sloužila mu čistou. myslí v ústraní a pokoře, neboť vůle jeho byla
pro ni nejvyšším a jediným zákonem. »Staniž se mi podle slova tvého.c Jaká to'
oddanost, jaká to poslušnost! Nechápe ještě dosah a důležitost“ poselství andělskěho,
ale slyšíc, že jest to vůle Boží, sklání hlavu svou v pokoře a poslušnosti, &
odevzdává sebe celou řízen. Božímu. Smateřstvím Syna Božího vzala Maria Panna
na sebe nejen vznešenou hodnost, nýbrž i těžký kříž. Od té doby zažila málo
radostí, ovšem mnoho. velmi mnoho zakusila bolestí. tak že právem ji zoveme
»Královnou mučeníků.c Božský její Syn nesl viditelný kříž, Maria Panna ne
viditelný v duši své, nebot“ kříž takový vložil jí Otec nebeský do vínku ve chlévě
betlémském. Ale slyšel kdy někdo Marii naříkati? Viděl kdy někdo její netrpělivost?
() nemáme le, šího příkladu zbožné oddaností a trpělivosti nad Marii Pannu mezi
lidmi. neboť věděla dobře, proc trpí. s kým trpí a pro koho trpí. Že to vůle
Hoží. že tak potřebí jest ku spáse lidstva; vědění toto dostačilo. aby s trpělivostí
andělskou snášela nejkrutější rány, největší bolesti, tak že svatý evangelista Jan
o ní praví, že pod křížem ustála.: Byl to zajisté nejhroznější pro ni okamžik.
když na kříži umíral její milý Syn: když viděla. kterak trpí. a pomoci mu nemohla;
když slyšela, kterak mu spílají, jej tupí ahaní, atěšiti a hajití jej nesměla. A přece
»stála pod křížem.: Neklesla pod tíhou bolestí, nýbrž s myslí hrdinskou trpěla,
trpěla bez reptání. — Nuže. nezasloužila si Maria Panna slávy věčné plnou měrou?
Ovšem; i dostalo se jí také skvělé odměny dle svrchované moci a spravedlnosti
Páně, jak o tom svědčí dnešní slavnost.

* O kéž září nám ustavičně Mariin obraz a příklad, abychom i my v životě
tomto nejlepší částku sobě volili, abychom Pannu neposkvrněnou v pokoře, poslušnosti
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a vší ctnosti horlivě následovali a tak po království Božím a spravedlnosti jeho
bažili! O kéž by _křesfanstvo v dobách naších opět více řídilo se vůlí Boha nej
moudřejšího, která jediná pravá just a ku spáse vede, a neposlouchalo lidí zbrklé,
kteří v nadutosti slibují zlepšení poměrů bez Boha, cestou hříchův a zločinů!
Nikoli zvracením všeho, co lidstvo zbudovalo. nikoliv utiskováním jedněch pomůže
se druhým, nýbrž moudrými Opravami tam. kde co během času bylo porušeno.
navrácením se ku pravé, účinné lásce k bližnímu, která však jen puči na půdě
lásky k Bohu, ale která zase není možná bez víry v Boha. Ano, pevná víra
Mariina kéž by zase nalezla ohlasu v srdcích našich, víra v neklamné slovo Boží
a neklamná poslušnost“ vůči Bohu! Pak by zajisté obnovena byla tvářnost země,
každému 'by se dalo, co mu patří, zavládl by mír jak v jednotlivých rodinách,
tak i v obcích a státech, a smírem by sestoupilo požehnání s hůry a rozmnožilo
i utvrdilo pravou radost a spokojenost, jedině to štěstí pozemské mezi lidmi.
Kéž by všickni křesťané cítili se býti dítkami Marie Panny a nezapomínali, jak
mocnou, jak'dobrotivou to mají Matku na nebi! Kéž by k této mocné a dobrotivé
prostřednici útočiště své brali v tolika potřebách vezdejších, kéž by láska'k Marii
roznítíla v srdcích jejich zase lásku k Bohu; neboť kdo miluje Marii, musí nutně

'milovati Ježíše Krista a naopak. Kéž by hleděl každý skrze Matku dostati se
k Otci! Toť nejjistější a nejkratší cesta ku spáse.

Vy však, duše zbožně, horlivé dítky Marianske, vy, kteří milujete Matičku
svou nebeskou a den co den ji uctíváte, radujte se dnešního dne radostí obzvláštní.
Či nemá se radovali dítko, vidouc, kterak drahá Máti povýšena jest Bohem samým,
kterak korunou slávy věčněozdobena jest nejsv. Trojicí? 0 ano; vždyť čest Matky
ctí a těší vděčné dítky! Radujte se však ještě více, jestliže i vy trpěti musíte,
trpěti nezaslouženě, jestliže i vy těžký kříž nesete, který na vás vložila Prozřetelnosť
Páně. Ejhle, jak dlouho to ještě trvati může. několik okamžiků jen- ku smrti
pozemské, a pak obrátí se žalosť vaše v radost“, koruna trnová v korunu královskou
a kříž těžký utrpení vašeho bude palmou vítězství, jakož vidíte na Matce své, na
nebi oslavené. () radujte se, že přáno vám alespoň v něčem podobnu býti Spasiteli
a blahosl. Rodičce jeho v utrpení; snášejte vše s oddaností a trpělivostí, těšte se
na hojnou odměnu, která vás nemine.

Slavnost dnešní nechat potěší vás, nechat utvrdí vás v lásce k Bohu,
nechat rozmnoží ve vás touhu po nebeské vlastí, abyste po šťastné, v milosti Boží
dokonaném životě tomto došli i vy otčiny nebeské a zasloužili si patřiti' natvář
_Spasitelovu i předrahé Matky vaší Marie na nebe vzaté. Amen.

P. Bohumír Handl.
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Chrám se světí na Hostýně!
„Veselil jsem se z toho, což mi bylo povědíiž), do domuHospodinova půjdeme.'w.l „" -- . . . v ..

,. ,. ;),V'Sllljl vam, zbozm ctenari* '— r

.ivelikou: Letos na svátek Na—

raw i nebevzetíPannyMarieaslav
ného kCL'unování jejího posadí nejd. pan
kardina'í a knížearcibiskup olomoucký
koruntÍ slávy na témě kostela svato—
hostýiiského při slavné konsekraci, již na
památku 650. ročnice
porážky Tatarů při
spěním Matičky Boží
Hostýnské od Mora
vanův učiněné vyko
nati račí. Veselítť se

zajisté srdce každého
věrného katolíka, sly
šíli, že zasvěcuje se
budova na dům Boží.

Vít, že přicházeti bu
dou do něho všichni

národové, řkouce:
»Sláva Tobě, Hospo
dinetc a prosících na
tom místě, že Bůh vy
slyší se svého vzneše
ného trůnu modlitby,
tn že dá kajicnosf a
odpustí hříchy svého
lidu,a ukáže mu cestu
dobrou, po kteréž by
kráčel; že v něm po
zdvihla se nova Kalvarie, na níž bez krve
a smrti obětuje se za nás jednorozený Syn
Boží, ke stolu svému nás zve, ve svato—
stánku s lidem svým trvá a libé vůně,
zápaly a oběti modliteb s veselou tváří a
nahoru pozdviženýma rukama přijímaje
nebeskému Otci, všemohoucímu Bohu
přednáší a sám nejprve Otci hodnou na
něho čest a poklonu činí, potom bez pře
stání za nás se přimlouvá, by nám všem
dobrotivý a milostivý býti ráčil. »Aj,stánek

f? »Školy B.S. P.,c bohdá radost“.

1241—1891.

( alm 122)

Boží slidmi a přebývati bude s nimi. A
oni budou jeho lidem a ltůh bude jejich
BOhGÍILc

Pročež jako lid při svěcení chrámu
jerusalémského chvály prozpěvoval a z úst
jeho rozléhaly se sladké písně: tak se
radovali křesťané, když směli veřejně
chrámy Páně zasvěcovati. »Slavné di

vadlo a nám všem
náramně žádostivé
a vděčné před očima
všeho lidu se ukazo—
valo: totiž svátkové

a slavnosti posvěcení
chrámů v nově vy
stavěných, biskupů
křesťanských častá
v jedno scházení,
přespolního lidu z da
lekých a cizích krajin
shromažďování spo
lečná, jedněch od dru
hých vítáni a dobro—
tivá přijímání: proto
že údové těla Kristova

v jednu harmonii ve
selých písniček aneb
raději v jednomysl—
nost' víry a chval Bo
žích se sbíhali.: Naši
čeští a moravští před

kové, jak je učili sv. Cyrill a Methoděj,
i ročnice svěcení chrámu oslavovali, pu
tujíce ke chrámům, kde se pouť, t. j.
památka názvu posvěceného chrámu,
nebo hod y, t. j. ročnice posvěcení téhož
chrámu zbožně konala; svatý Václav při
takové příležitosti dobyl si koruny mu
čenické při chrámě sv. Kosmy a Damiana
ve Staré Boleslavi.

Mnohem veseleji rozechvěje se srdce
věrného Moravana bezpečnou Zprávou
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o konsekraci, jež 15. t. m. na sv. Hostýně
konati se má.

»Veliký jest Hospodin a převelmi
chvalitebný... na hoře svaté jeho.:
(Žalm 48.) Ano. na hoře své, na svatém
Hostýně projevoval Bůh lidu moravskému
svou velikost a chvalilebnost. »Bože,
ušima svýma slýchali jsme a otcové naši
vypravovali nám () skutcích, kteréž jsi
ěinival za dnů jejichc (Žalm 44.), za dnů
starodávných na Hostýně.

Otcové a apoštolé naši potřeli na
HOsIýně poslední zbytky modloslužby a
pOzdvihli na místě jejich kapli a stolec
Matky Boží. Moravští synové a dcery
jejich s takou vroucností pOjali slova otců
svých, že důvěrou, kteráž hory přenáší.
utíkali se k Matce Išoží a svojí na Ho

již vylévá skála občer\ vující pramen, již
? rázráz srší blesky do s, anů tatarských a

bouře v divoké vřavě žene nepřátely
k Olomouci, kdež uplné |. \rážky doznali.

5 To učinila sv. Matka na h„stýně, a uka—

stýné. Ani Maďaři. kteří uloupili Mora— '.
vanům království a odnesli slávu, dů—=
věrou tou nehnuli. Za biskupování sv.
Vojtěcha postavena Boží .muka, oznak :
přítomnosti jeho, na úpatí hostýnském.
Snad už tehdáž slul Hostýn horou, na
níž Matka Boží divy tvoří. Ve 12. a 13.
století však po Čechách. na Moravě a
ve Slezsku mluveno jen o chlumu a stolci,
na němž Matka Boží Hostýnská divy tvoří.
Přivalili se Tataři, národ divoký, po.
hanský z Asie do Evropy. Jako povodeň,
jež lesy, pole, dědiny a města povaluje,
jako strašná bouře s přívalem, blesky,
krupobitím. jež stoleté kmeny jako louče
láme, tak hnali se 'l'ataři podmanivše
Rusy, rozbivše Poláky a na hlavu po“
razivše Slezáky až ke sv. Hostýnu. Ach,
kdo nám vypoví žal a úzkost stísněných
Moravanů za náspy hostýnskými! Vůdce
vojska klesl mrtev s náspů, lid i děti
třetí den už žízní, na hoře není vody;
Tataři dorážejí k náspům, vojínovi klesá
mohutná druhdy ruka, zoufalosť se
vzmáhá, :komu drah živótek, tomu
v Taterech milosti ždátic: tu s obvyklou
důvěrou vojsko a lid k Matce volá, a
hle, již prší z mraků náhle přiletěvších,

!

zala se. že jest Matkou nejenfednotlivcův,
ale i všeho národa moravského, a proto
týž národ pcstavil na Hostýů\__ pomník
na slavnou úmluvu Matky a Sym, na hoře
krví Moravanův a zázračnou vislou —
oznakem mateřské lásky — potv\"enhu.
A jaký pomník? Nechtěl a nech.:e lid

moravský jiného pomníku “než ch.;ámu
na sv. Hostýně ku poctě předně Krista.
jediného a prvorozeného Syna Božího.
a potom svaté“ a šlechelné Matičky jeho.
Postavili chrámek, jenž v sebe pojal
starožitnou kapli a ozdobili ho obrazem
Matiěky své, pod plášť ochranný statečné
Moravany shromažďující._- Na stěny za—
věsili zbraň, prapory ukořistěné a na
malovali fzázračnou .pomoc Matky Páně.
O jak zaplesali tehdáž., když poprvé
roku 1242. společně slavili vítězství na
Hostýně při chrámku právě požehnaném!
Domníval se ten dobrý lid, jakoby byl
Mojžíš, jenž zbudoval stánek pro archu
úmluvy. A do stánku svatého chodívali
po mnohá století častěji do roka, zvláště
v bouřích, jež pro víru otcovskou zmítaly
vlastí naší, přicházel sem i blahosl. Jan
Sarkander s věrnými, kteříž se neklanéli
cizím bohům, až Václav Bytovský svatyni
tulo zpustošil r. 1620.

»Ale neboj se. že's byla pozahan
bena, aniž se zapyřuj, že's byla v potupu
uvedena< (ls. 54.); ze slavné rodiny ba—
ro'nův a hrabat Rotalů povstává ti Ša
lomoun; Bůh, dárce všeho dobra, budí ti
ho. Vždyť přišel z ciziny, a víš, že téměř
žádný cizinec si nevážil pomníku slávy
lidu tvého. aten si tě tak zamiloval, že
žádného nákladu nelitoval, abys povstala
ze zpustošení svého; on tě rozšířil, bo
hatěji a jasněji přiodil, novým obrazem
slávu tvé Paní hlásajícím ozdobil a malé
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svatyně přistavěl abys mohla u sebe | nější nikdy tak skvělého &spolu upřím
uvítati všechny dítky své, které k tobě i ného uvítání nezakusil. Tehdaž se oslavo-,
zdaleka a široka pu- valo posvěcení jako
tovaly, chtíce se po- druhdy chrámu jeru
kochati v domě ma- salémského, lid uká
teřském. A když že- zal, že se nesvětí to—
hnali kněží Paně to- likofarnínebo filiální.

mnto opravenému a nýbrž zemský, kra
rozšířenému chrámu, jinný. lidový chrám.
tehdáž sešla se téměř Netrvalo dlouho,
cela Morava na sv. chram ten. pomník
chlumu, vždyt?Roíal láskymateřskéMatky
stavěl srdcem & ru- Boži k lidu morav

kou celé Moravy. Ale skému a vítězný hla
myšlenky Rotalovy a satel toho. co umí a
láska k pomníku na může Moravan tří
Hostýně nebyly vy- maje pevně prapor
čerpány. Vtipně vy- víry od Cyrilla a Me
myslil adal vystavěti thoděje zděděný, padl
velechram, jenž ve usilovánímodbojníků
hlavních zdích ary— Kristových r. 1787.,
sech stojí [308le a je- pobořen, zpustošen.
hož výborné ozdoby od nepřátel z velké

a posvátné okrasy k Posvěceníchrámu svato-hostýnského. zlobivosti a mstivosti
budoucí paměti po- všelijakýmohyzdným
stavené tak důstojně,Qslavně,- tak zname- a "nečistým neřadem a smetím naplněn.
nitě a podivuhodné se nesly, že věru na | Stal tu odkryt, všem bouřím v kořist
;moudrost' , , * vydan přes
Salomouno- ' * 50 let. Ne

vu připomí- můžeš sobě
naly. Akdyž vzpomenout
tento vele- na zboření
chrám stalý- ště, aniž bys
mi kněžími nezaplakal.
obdařik pro- Ale potěš se,
sil kardinála Moravané!

Troyera, bi- Jen na chvíli
skupa olo- pila svatyně
mouckého, hostýnska z
aby jej po- kalichu hrů
světil. Stalo v _ _j zy, nebude
se tak dne 4 ' h , H .. ho již píti.

28. července Chrám svato--hostýnský s částí nově vystaveného kláštera. Uslyšela Ho
1748. Tehdaž ovšem zajásali všichni kme- spodinův hlas: »Probuď se, probuď se,
nové požehnané Moravy a biskupa svého oblec se v sílu a oblec se ve slavu svou,
vítali na Hostýn, že žádný král sebe moc— střes se sebe prach a povstaň, posaď
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se, dobuď z okovů hrdla svého.c (ls. 52.)
»Pozdvihni vůkol očí svých 3. viz syny
své již shromážděné.< (ls. 49.)

Kdo jsou tito synové? Toť kněží
a lid moravský. tot' nový Zorobabel.
Přijď, lide,

dílo jeho: chrám ho.—týnský vystavěn,
pokryt, ozdoben; popatř na výborné
ozdoby, na důvtipný výmysl, na ochotnou
snaživosť těch. kteří při obnově tohoto
chrámu bedlivou práci vedli. Tuším a
doufám, že jest a bude slava domu
tohoto poslednějšího daleko větší, nežli
onoho prvního.

Stojí tedy chrám hostýnský, jak si
ho Moravanů žádostivé modlitby vytoužily,
výborné skutky vystavily a vyzdobily,
královský chrám. světla plný, jasnými
obrazy ozdobený, stojí na pevné skále,
vrcholem svým nebes se dotýká; stojí
to svatyně v roucho svadební oblečena;
jedno dosud chybí: diadém královský,
božské pomazání, pOsvátný oděv Ducha
svatého z modliteb zlatých a z drahokamů

na horu hostýnskou a viz

činů konsekračních setkaný: pak zatřpytí
se ti. Moravané, se sv. Hostýna tvůj
královský chram korunovaný, tvá svatyně
ženichu Ježíši Kristu slavně zasnoubena.

Nuže tedy. kdy 15. srpnastařičký
nástupce sv. Methoděje nelituje“ námahy

' na svatý chlum vystoupí & králi tvému,
chrámu hostýnskému. slavnému pamět—
níku tvé víry a statečnosti, diadém slávy

; na témě postaví a bedra jeho křižmem
mazati bude, pak připutuj i ty zbožně
na sv. horu krví tvých předků zrosenou,
vesel se a plesej, až srdce radostí po
skakuje, neboť viděly oči tvé slávu
Hostýna, po níž otcové tvoji 650 let
toužili; důvěřuj pevně, že kdyby tě
obkličovali nepřátelé Tatarův ukrutnější,
a nevíděls kolem sebe než zříceniny
štěstí svého, že zvítězíš,_ a povstane
z rumů blaženost? tvá pod praporem sv.
Cyrilla a Methodéje, pod vítěznou ochranou
Moravy, Matičkou Hostýnskou.

J. Cibulka T. J.
na sv. Hostýně.

Jak se hájí rázný katolík.
Podáv'á. Boh. Handl. (Č. d.)

Námitka 35.
„Nestrašte s tresty 'věčnými; Bůh jest
tuze dobrotivý, než aby někoho na věky

zatratil.“
l" _,"'wžvšem jest Bůh k nám hříšným
' “' dobrotivý, ale není to On,

Ato-\ ) - 

věř 1.1jenž nás zatracííje, nýbrž
„J&J my sami. VždyťBůh není

přece vinen, že mnozí zhřešili, jako není
vinen, že následkem hříchu zavržení byli.

Ale proč pak dopouští Bůh
hřích? O jak jsi zaslepeným, neznaje
ani svých nejdražších statků duševních,
které ti byl dobrotivý Stvořitel udělil!
Dal ti předně rozum, kterým jemu tak
velice podobným učiněn jsi; určil pro
tebe radost“ a slávu věčnou, proto

nemůže s tebou nakladati jako s neroz
umným tvorem, jenž ducha emá a jen
pro tuto zemi stvořen je . Nebylo by
ve shodě s rozumem 'dským, kdyby
nucen byl, byť i od/ioha, by přijal
podávaných mu darů Božích. Člověk mosí
míti svobodnou vůli, aby rozumu svého
užívati mohl, musí dobrovolně rozhod
nouti se pro Boha nebo'proti němu, aby
tak i svým vlastním přičiněním zasloužil
si pokladů nebeských. nehynoucích, aneb
i vinen byl věčných ztrát a strasti. Proto
dal ti Bůh mimo rozum i svobodnou vůli,
t. j. mohutnost duševní, voliti dle libosti
dobré či zlé, poslouchati hlasu dobroti
vého Otce nebeského, nebo se mu protiviti.
Tato mravní volnost“ v jednání jest nej



vyšší čest' a láska, kterou Bůh nám pro
kázati mohl; tim vložil takořka osud náš
v ruce naše; sám zůstavaje toliko soudcem
rozhodujícím, jak bylo darů těchto užito.
Zneužíváme—li však těchto velikých před
ností ducha našeho. pak jest to jediné
chybou naší, a nikoli Toho, jenž nám
je dal. Dámli ti zbraň do ruky, abys život
svůj hajiti mohl, není to důkazem, že
mně na tobě záleží, že tebe miluji? Jak
pak ale, jestli ty i přes všecko poučo
váni, kterak s m' zacházcti máš, přes
všecky mé dobré rady a výstrahy přece
zbraň proti sobě samému obrátíš; nesu
já vinu toho, že si ublížíš?

Podobnějedná dobrotivý Bůh s námi.
Svobodnou nám dal vůli a volbu dobrého

nebo zlého, ale nepřestává nás poučovati,
nám raditi, abychom dobré si volili;
ničeho nešetří: ani laskavé domluvy, ani
přísných výhrůžek, zve nás, vola, varuje;
božskou pomoc nám podává, jen abychom &
milovali a činili dle vůle jeho, co dobrého
a varovali se zlého. Jenom nutiti nás 5
nechce, neboť. by tak své vlastní dílo
rušil; Bůh ctí v nás dary duševní, jimiž
nás byl sám obdařil.

Kdo věčného zatracení dojde, sám
se zatratil, sám si osud tento přežalostný
připravil, nikoli Bůh. Tento nečiní nic
jiného a nic více, nežli že podle nej
vyšší své spravedlnosti da každému, co
si byl vyvolil: život či smrť; nebe jakožto
ovoce ctnosti, či peklo jakožto ovoce
hříchu. Zde připadají mi na mysl slova
Hospodinova, která skrze Mojžíše mlu—
vena byla k lidu israelskému u hory
Sinaj: »Sami jste viděli, co jsem učinil
Egyptským, vás pak kterak jsem starost-
livě ošetřoval. Jestliže tedy poslouchati
budete hlasu mého a ostřiháteli úmluvy
mé, budete mým vyvoleným ná
rodem.< _

Kdo pák pravi: »Bůh jest příliš
milosrdným, než aby mne zatratil,a soudí
jak onen bláhový pocestný, jenž chtěje

Škola B. s. P. 1391.

jeti z Brna do Prahy, sedl si do vozu
železničního u vlaku, jenž jeti měl do
Vídně. .lsa na to upozorněn, nechtěl
uvěřiti, že se takto do Prahy nedostane,
ba ještě dodal: »Správa železnice zajisté
nepřipustí, abych jinam vezen byl, nežli
kam si přeji. Zde se mně líbí, zde zů
stanum Dano znamení; vlak se hnul, a
cestující octl se večer — jak nebylo jinak
možno — ve Vídni místo v Praze.

Právě tak se to má s cestou naší

tímto životem. Dvě jsou cesty: cesta
ctnosti a cesta hříchu. Ovšem býva tato
pohodlnější,příjemnější, lahodnější, svůd—
nější nežli ona, obzvláště na počátku:
avšak vede do pekla, kde všecky pozemské
hříšné sladkosti promění se v trpkost a
hořkost; druhá, s mnohými obtížemi
spojená cesta vede do nebe, kde všecky
pozemské hořkosti, útrapy, kříže a bolesti
promění se v radostí nevýslovnou, ne
skonalou. Kdo tedy chce do nebe se do
stati, musí jen po té cestě kráčeti, která
tam vede. Bůh tě nenutí, on tě nežene
po cestě spásy, nýbrž jen zve, volá,
a sice ústy kněze, jenž se přičiňuje, aby
ti vůli Boží oznamoval, před bludy chránil
& varoval. Mnoho jest ovšem takých,
kteří varovného hlasu kněze neslyší, jak
onen ce'stujíci; mnoho lidí proto bývá
zavrženo. Bůh jest dobrotivý, ano nejvýš
dobrotivý a nechce věčnou smrť hříšníka,
ale s touto vlastností souvisí i jiná; on
je spolu nejvýš svatý: miluje dobre a
nenávidí zlé; jest nejvýš spravedlivý:
odměňuje dobré a trestá zlé, a sice přísně
dle zásluhy a viny. Vlastnosti Boží jsou
jednolitě, jedna neodporuje druhé. Ne—
spolehej tedy na Boží dobrotu, jestliže
urážíš Boží svatost.

Námitka. se.
„Mládež se musi vybouřiti. Přejme ji to!“

Jak často slýchati jest nám výrok
tento i od osob jinak moudrých a do—
spělých. Zajisté ani nepozoruji a neví,

16
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co mluví. Mládež se má vybouřiti ? V čem
pak? Snad má: peníze, čest, čas, zdraví
v sázku dáti a »vybouřenímc vše to
ztratiti? A co tomu řekne asi milý Pán
Bůh, když, jak zkušenost učí, »bouřenímc
tímto i duše hyne? Když páše se právě '
to, co přísně byl zapověděl, když molo
chovi světských rozkoší obětuje se věčná
spása? To jest opravdu prepodivná
mravouka! Řekni mně, na kterém pak
místě sv. evangelia ji nalezáš? Nikde;
ba právé opaku dočísti se můžeš. I zdravý
rozum lidský s tebou nesouhlasí.

Ano, ano, mladí musí býti prožito,
ale ne »probouřeno.: Tak jako celý
život lidský má býti ustavičným konáním
dobrého, tak zejména mládí člověka;
vždyt“ jest to základ, na němž se dále
buduje. Jako se věku dospělejšímu za
zlé pokládá, jestliže oddává se prosto
pášnosti, musí se nutně i věku mladému
totéž zrazovati; neboť mezi mládím a
dospělostí jest jenom ten rozdíl, že mládí
všeho s větší horlivostí, s větším zá
palem se chápe, že bujarou silou snáze
všecky obtíže přemáhá; právě proto má
však po dobré-m s větším úsilím a
horlivostí dychtiti a vše dobré a krásné
s mladistvým ohněm zastávati a konati.

[ mládí pomíjí, tak jako veškerý
život; proto má býti starostí mládeže,
aby tento důležitý oddíl života byl Bohu
příjemným a milým, a nikoliv aby Boží
hněv a trest svolával. Zkušenost? nás

dosti poučuje, kterak mládí rozhodné má
působení na život ostatní, a že tak mnohý,
jenž mládí své ve'zlém a hříších »pro
bouřil,: i ve věku dospělém a stáří svém '

lepším se nestal. Čím hrnek načichne,
tím čpí neustále; jak si člověk z mládí
zvykne, takým zůstává i na dále; neboť
čím dále, tím obtížnější jest, starých na
vyklostí zlých se zbavovati.

Ostatně, což sluší mládeži >bouřeníc?
Co jest krásnějšího, co dojemnějšiho a
milejšího nad mladíka čistého srdce,
skromného, přičinlivého a pilného, jenž
povinnosti své věrně plní a řádným
mužem státi se chce? O jak krásně
kvete taký mladík před Bohem a lidmi!
Proč obdivujeme se sv. Aloisiovi, proč
jej milujeme a ctíme? Probouřil i on
své mládí? O nikoliv! Jako lilii čistou
mohl odevzdati duši svou Stvořiteli u

věku mladickém, maje zásluh více, nežli
mnohý stoletý stařec. »Dokonai'sicí brzy,
ale naplnil přece léta mnohá..

Kdyby jen mládež naše poznala cenu
let mladických a krásu jejich, kdyby jen
opět více se 'řídila příkladem sv. patronů
svých Aloisia, Stanislava Kostky a Jana
Berchmanse, tak mnohý mladík uvaroval
by se zkázy časné i věčné, ušetřil si
výčitek svědomí & neklesal předčasně
v tmavý hrob. Pak by i církvi i spo
lečnosti lidské dospívali mužové ryzé
povahy, ohnivého ducha, mužové práce;
tak mnohému zlu odpomohlo by se
na vždy.

Přejme mládeži radostí, radostí ne
vinných a dovolených, ale netrpme, co
mysl i srdce její kazí, zejména nikdy
nedávejme za pravdu zhoubné a ne
mravné větě: »Mládež se musí vy
bOUÍ'lti.o<

(Příště dále.)
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Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (7.)

Na neděli II. po sv. Duchu.

eslyšíšli hlasu Páně,
sluch jen maje do světa,
volá k tobě Mistr božský:
„Otevři se! Eň'ctal"

Ústa mm k chvále Boží
uzavřena od světa,
vyzývá je Mistr božský:
„Otevřte se! Etfeta!“
Tváli Pánu hlasu toho
vděčna bude odveta,
otevře ti bránu nebes

mocným slovem: „Eň'eta!“

Na neděli I2. po sv. Duchu.

Děl kdys Ježíš podobenství:
Mezi lotry poutník pad'.
Kněz, jenž touže kráčí cestou,
smiluje se nad ním snad!

Ale ni kněz Nejvyššího,
ani za ním Levita
zraněného pod svou střechou
pohostinnu nevítá.

Útrpný až Samaritán
život jeho zachrání . . .
Koho z vás by příklad onen
nehnul k následování?

Na den sv. Vavřince.

Mučenickým věncem v nebi
ozdoben teď Vavřinec

za to, že kdys štítem víry
obrnil si mužnou plec.

Ani hrozba pohanova,
ani ohně rudý pal
jáhna blahoslaveného
pevné víry nezdolal.

Takým štítem ozbrojený
se světcmli půjdeš v boj,
již se nyní vítěznému
ke průvodu v nebe stroj!

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Nebešt'anů vojsko všechno
v ústrety šlo pro tebe,
když jsi, Panno, v oslaveněm
těle spěla do nebe.

Syn tě tenkrát očekával
otevřenou náručí;
tak i ty své dítky vítáš,
jež se tobě poručí.

Buď jím, Matko dobrotivá,
bud' jim mocnou ochranou,
vypros, at' se na věčnosti
všecky k tobě dostanou.

Na neděli I3. po sv. Duchu.

Z desíti dnes uzdravených
jediný vzdal Pánu dík —
tak se ke mně rozhovořil
stříbrozvučný zvonku rtík.

Kolikráte tvoji duši
přezázračnč uzdravil!
Zda's jej za to písní díků
s malomocným oslavil?

Když tvá duše mnohdy byla
snad až na smrť nemocná,
kolikrát ji zachránila
jeho ruka všemocná?

Na neděli I4. po sv. Duchu.
Nemůžete Bohu sloužit
zároveň i mamoně —
řeč jsem takou rozeznával
dobře zvonků ve shoně.

Dvěma pánům neuhovíš!
Buďto Bohu věrně služ,
nebo vůlí převrácenou
zatvrzen se k ďáblu druž!

Vím již, hned že odvětíš mi:
Bůh jen Pánem mojim bud'!
Nechť proň tedy, synu milý,
celá dýše tvoje hruď!

Na den sv. andělů strážných.
Starostlivě vzdušným křídlem
andílek tě ovívá,
kdy tvá noha, milé dítko,
po zlých cestách chodívá.

Se zálibou oko jeho
na tobě však spočívá,
kdy to tvoje na Ježíše
lítostně se podívá.

1 v tom zvonku šepot jakýs
tajemně se ozývá,
že prý jeho srdce strážný
andělíček vodivá.

16'“



244

Na neděli I5. po sv. Duchu.

Co jsi nasil, budeš žíti,
řekl svatý apoštol;
sellis v těle, porušení
sklidíš z něho do stodol.

!

|
|

I

r

|

Avšak sellis v duchu svojím,
život věčný budeš žiť —
řečí Pavla srdce zvonku
zaslechl jsem jasně bíť.

Protož čiňme dobré skutky,
dokud ještě vhodný čas —
prvnímu tak zvonku v hraní
přizvukoval druhý zas.

Ke 300letému jubileu úmrtí sv. Aloisiaf)
(Ostatek.)

Alois vznešeného církevního

\in; knížete navštívil, učinil na
„. » něho již svým zevnějškem

hluboký dojem. — Kardinál ho vzal do
svého pokoje, tam se s ním dlouho
o věcech nebeských bavil,
velice, že v tak útlém věku již tolik ve
svatosti a dokonalosti pokročil. Když
přišla řeč na sv. přijímání a svatý mlá
deneček odpověděl, že dosud u-sv. při
jímaní nebyl, nemohl se tomu 'vynadiviti,
sám ho začal na sv. přijímání připravovati
a podal mu naučení, jak by měl často
a hodně božského ženicha své duše při
jímati. Andělský mládenec zářil radostí,
když slyšel, že mu sám sv. Karel Pána
Boha podá a nemohl se nijak ubrániti
slzám, když naslouchal tak krásným
řečem o Bohu. Když odcházel “od něho,
dal mu požehnání a ani ne za týden
měl jíti ke sv. přijímání, k andělské to
hostině. Ach, jak pak mám popsati, jak
se onen anděl v lidském tělo na onen

andělský pokrm připravoval? Po celý
čas se buďto modlil, anebo rozjímal
o nejsv. Svátosti. Každá chvíle se mu
zdála býti dlouhou, ač to nemělo tak
dlouho tivati. Když přišel den 22.-čer—

& divil se.

dyž mladý dvanáctiletý princ ! vence, šel do farního chrámu Páně, padl
na kolena svá a s modlitbou a pláčem
zval milého Ježíše do svého srdce. Celý
kostel byl tehdáž nabitý, chtělit' lidé
viděti, jak onen'andčl bude svatě Pána
Boha přijímati. A byli též všickn'i ne
smírně dójati! Tak pobožně přijímati _
ještě nikoho neviděli. Andělský mládenec
klečel na stupních oltáře, sv. kardinál
podával mu svatou hostii, on ji přijal
s nesmírnou radostí a pláčem a dlouho,
dlouho, můžeme'směle říci po dvě hodiny
svému Spasiteli za tu velikou lásku dě
koval. Od té chvíle každou neděli po
hostil svéhp božského hosta ve svém
čistém srdci a připravoval se vždycky
po celé tři dny na sv. přijímání a zase
po tři dny Pánu Bohu svému děkoval.
o kéž by všickni pochopili. jaká to
manna nebeská v onom pokrmu še skrývá!
Kéž by si všichni sv. přijímání tak ve—
lice vážili, jak sv. Alois, pak by byl
jiný život na světě! Byly by prázdné
věžnice, panovala by mezi všemi svornosť
a."láska! Na sv. Aloisiovi ' se _to jevilo
patrně, jak tento nebeský pokrm na něho
v celém živobytí účinkoval. Od svého
prvního sv.“ přijímání stal se s'větějším.
Vnejsv. Svátosti spatřoval svého nejlepšího

1) Po—známka. Tímto opravujeme chybu, která se stala nedopatřením v čísle předešlém
přesunutím odstavců. Na. sti. 212. má po ukončení odstavce slovy:

„Od sedmého roku.
„Spíše za hmšího“ atd., až „že je svatý. “

odstavec na str.
na str. 212.,

214., začínající slovy:
začínající slovy:

„hříchu nedopustil“ následovati

. nezatajoval“ a pak teprve odstavec
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přítele, svého rádce, svého potěšitelé, !
svého Boha, ku kterému každého dne
do chrámu Páně na mši sv. chodíval a

ne na jednu pouze mši sv., ale na pět
až na šest, když mu bylo možná. A lze
o sv. Aloisiovi říci, že svého Vykupitele
ervna svýma očima nezakrytého ve sv.
hostii patřil, nebo taková láskahořela
k Němu v jeho srdci, že mu vždy od
sv. pozdvihování až do sv. přijímaní po
tvářích slzy splývaly a jimi své šaty,
ano i zem smáčel. Od sv. přijímaní také
se mu více zošklivily světské radovánky,
a když měl někam jíti, buďto na hostinu
anebo na nějakou zábavu, bylo se mu
pokaždé velice přemáhati. Jeho hody a
zábavou byla modlitba a rozjímání. Na
modlitbách častěji po čtyři až pět hodin
nepřetržitě strávil a to vždycky kleč-e.
Nejraději se před modlitbou zavřel do
svého pokojíka, aby mohl bez vyrušování
se modliti, často tak při modlitbě vzdychal
& nařikal, že se až sluhové u jeho dveří
zastavovali & na něho klíční' dírkou ne

pohnutě patřili, jak se modlil. A co
ještě viděli? Viděli, jak Alois své ne
vinné tělo do krve mrská a krev _po
stěnách a podlaze stříká. A když ho
rodičové proto kárají, odpovídá, že chce
jako Pán Ježíš na svém těle trpěti a
pokání činiti. Ubohý uvádí své tělo
v poddanství řetězem a bodlicemi, které
ustavičně pod košilí nosí a i v 'noci činí
pokání, spí sice v měkkém-lůžku, ale

'aby tělo nezchoulostivělo, dává si do
něho kusy dřeva a železa. Při všem
svém pokání, při veškeré své lásce-ku

„Pánu Ježíši, jest nicméně vzorem lásky
k “bližnímu. Své rodiče miluje nesmírně,

-v ničem jich nezarmucuje, že nemají
ani příčiny si na něho v nejmenším na
říkati, svým mladším bratrům &sestrám
předchází ve všem dobrým příkladem a
když nechce někdy mladší bratriBudolf
svých učitelů poslouchati, napomíná ho
laskavě a navádí ho k dobrému. Zvláštní

práci si dává s bratrem Kristiánem
(Kristernem) a Františkem. Učí je se
modliti, vykládá jim o Bohu, a když mu
pěkně odpovídají, dává jim pamlsky,
cukrovinky. Avšak sám těch mlsů- ne
užívá! Ke všem sluhům jest Alois tak
laskavým, že se až nad tím všickni
hanbí; když něco potřebuje, neporoučí,
ale prosí: »Mohl byste mito učiniti, byl
byste tak- dobrý, neobtěžují Vás: atd.,
&sluhové ochotně ho poslouchají, chválíce
laskavého a dobrotivého pána. Když
Alois slyšel, že jest mezi služebníky ně
jaký hněv, že se o něco svaří, hned
k nim spěchal a nedal si dotud pokoje,
až se smířili. Jakmile slyšel, že některý
poddanýdlouho již nebyl u sv. zpovědi,
šel k němu a tak mu uctivě a laskavě

domlouval, že tomu člověku nic nezbývalo,
leč ho poslechnouti a přijati svaté svátosti.

Ku každému byl zdvořilým, že když
na ulici nebo kde jinde lidi potkával,
ustavičně se ukláněl, blahosklonně dě
koval &. téměř jen klobouk v ruce držel.
Leč Aloisiovi se svět čím dále tím více
om'rzoval. Pro takového anděla tento

svět nestačil. Myslil již záhy na to, jak
by se Bohu a jeho svaté službě zasvětiti
mohl. Když jednou matka před ním
pravila, že by si přála, aby některý její
syn Pánu Bohu v řeholi se obětoval,
odpověděl jí Alois, že se jí toho štěstí
bezpochyby dostane a že on sám asi
tím synem bude. Když už byl v Monferatě,
chodil do kláštera k otcům kapucínům
a barnabitům, tam jejich svatý _život
pozoroval, s nimi se velice rád o Bohu
a nebeských věcech baVíval & takovou
chut“ k životu řeholnímu nabral, že si
sám jednou takto rozvažoval: »Hled',
Aloisi, jaké to veliké štěstí život řeholní!
Tito otcové nemaji se co báti nástrah
světa a jsou daleci všeliké příležitosti
ke hříchu. Kdežto jiní lidé celý čas na
zábavách promarní, anebo po vezdejšíeh
statcích seishaní, oni obětují svůj čas



Bohu, pro něho pracují a nebeské po-.
klady si opatřují, jsouce jisti, že na
darmo nepracují. V řádě (klášteře) žijí
lidé opravdu rozumně, nebol? dovedou
ovladati své náruživosti a své'smysly.
Tito otcové netouží po cti ani po ve
zdejším zisku, nezávidí nikomu jeho
statku ajediným jejich potěšením a jejich
starostí jedinou jest sloužiti Bohu. Proto
není to nic divného, že je vždycky vidím,
ani jsou veselí, to jinak býti nemůže.
Ani smrti, ani soudu, ani pekla se ne
bojí, protože mají čisté svědomí, den
i noc posvěcují Bohu, každé chvíle pod
stupují něco pro Boha; čeho by se tedy
měli hatí? Proč by měli “truchliti? .liž

pomyšlení, že slouží Bohu a celou svou
naději na něho skládají, může jejich srdce
radostí naplniti. A copak ty děláš? co
myslíš? proč bys si nemohl takový stav
vyvoliti? Viz, jak snadno bys se mohl
při takovém živobytí svým pobožnostem
oddávati. Nebo dejme tomu, že bys pro
vedl svůj úmysl, že bys postoupil mar
krabství bratrovi a ve světě zůstal, přece
budeš musiti na všelijaké věci hleděti,
které se ti líbiti nebudou. Budešli mlčeti,
budeš to míti na svědomí, budešli na
pomínati, buďto se jim zprotiviš anebo
tě nebudou poslouchati. Budešli světským
knězem, nejen že neujdeš' nebezpečen
stvím a trápením od lidí světských, ale
budu míti ještě větší povinnost k vůli
nim starati se o zdokonalení, o které
se oni nestarají, a proto budu míti větší

_“starosti a větší pokušení, než lidé, kteří
v manželském stavu jsou živi. Nebude mi'
lze'vyhnouti všelijakým světským ohledům,
neboť bude mi třeba činiti návštěvy a
přijímati rozličné pány. Buduli vyhýbati
paním i z příbuzenstva, bu_dou mne míti
za podivína; buduli však s nimi obcovati,
marna jsou všecka má. předsevzetí.
Přijmuli důstojenství církevní, budu míti
ještě větší starosti, n'epřijmuli jich, ne
budu míti od svých příbuzných pokoje,

budou mně vyčítati, že činím nečest'
svému rodu. Ale stanuli se řeholníkem,
jakoby všecko ut'al, najdu stav, ve kterém
budu moci pokojně živ býti a Bohu co
nejdokonaleji sloužiti.: Tak si už dlouho
uvažoval a docházel poznání, že pravého
pokoje dojde v klášteře. Nebyl však
ještě rozhodnut, onen úmysl potřeboval
delšího času, aby v něm uzrál. Všickni
na něm pozorovali, že se cosi zvláštního
v jeho duši děje, ale co by to bylo,
s tím se nikomu dosud nesvěřil. Na

provedeni onoho úmyslu ani ještě nemohl
tak dalece mysliti, bylot mu teprve 13 let
a měl se svými rodiči a s celou rodinou
(r. 1582) jeti do Španěl. 'llam ve Špa
nělích, ve hlavním to městě Madridě, za
stával zas otec jeho službu vrchního
hofmistra na dvoře krále Filipa ll., matka
byla dvorní dámou a Alois s mladším
bratrem Rudolfem byli pážaty korunního
prince Dona Jakuba (Diega); měli si
hráti a s ním se baviti. Také tam Alois

dále ve vědách. s velikým prospěchem
pokračoval a tak v latinské řeči vynikal,
že když král Filip 11. si Portugaly pod
manil a jako vítěz se do'Madridu vracel,.
on ho jménem _všechpážat delší výtečnou
latinskou řečí přivítal. Než i svou službu
u korunního prince dobře zastával. Tak
se jednou přihodilo, že když infant
(korunní princ) u okna stál a vítr .mu
velice do. tváře dul.a on větru poroučel,
aby přestal, odpověděl mulaskavě, _avšak
neohrožené: »Vaše Výsost" může sice
lidem poroučeti a budou poslouchati,
“ale živlům nemůže, to může jenom
Bůh, kterého i Vaše Výsost poslouchati
povinna.: _Když se o tom král dověděl,
jak mu Alois“ pěkně odpověděl, 'velice
ho to těšilo. Na dvoře se zpočátku
Aloisiovi velice v duchovním životě ne—

dařilo, ale nicméně žádného hrubšího
poklesku se nedopustil. Ano i to paměti
hodno, že ačkoliv každého dne jemu
bylo císařovnu Marii obsluhovati, přece
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se jí za celý ten čas do tváře téměř

ani nepodíval a pravil, že kdyby ji měl
potkati, jí ani by nepoznal. Když se
ze své roztržitosti v duchovním životě,
vzpamatoval, zase se oddal vším usilím
duchovním cvičením a počal na to my
sliti, do kterého řádu by přece vstoupiti
měl. Nejvíce se mu zamlouval řád to
varyšstva Ježíšova. Ale aby se ubezpečil,
že ho Bůh do řádu volá, nepřestával se
modliti a Pánu Bohu svoje předsevzetí
odporoučeti. K sídlu moudrosti Panně
Marii se obzvláště utíkal, ji o osvícení
prosil; Konečně nabyl pevného přesvěd
čení, že ho Bůh do řádu tovaryšstva
Ježíšova volá. Přijalť na svátek Nanebe
vzetí Panny Marie svaté svátosti a po
sv. přijímání cítil ve svém srdci hlas,
že má do řádu tovaryšstva Ježíšova
vstoupiti. lhned se s tím svěřil
svému zpovědníkovi, který ho zpytoval
a ujistil, že to tak Bůh chce, ale že
nemůže býti do řádu přijat bez dovolení
svého otce. Vrátiv se k rodičům pravil

_to matce, která se ztoho srdečně těšila,
ale uznávala, že půjde těžko obdržeti
od otce svolení.

Jednoho dne to manželu zjevila, že
Alois chce do řádu, ale velice se nad
tím markrabě rozzlobil._ .Ano docela jí
vyčítgl, že chce' Rudolfovi dáti mar
krabství, že ho chce míti v markrabství
nástupcem, a velice se 'mrzelf A když
Alois svou žádost otci přednesl, rozlítil
se tak, že křičel, že ho dá ztrestati jako
neposlušného chlapce, p'řijdeli mu zase
s takovou. Alois nepřestal po řádu toužiti.
Mnoho pro svůj záměr vytrpěl, ale stal
na tom,že ho Bůh do řádu volá.

Otec byl všecek nad _tímzarmoucen,
nevěděl. si rady, radil se s biskupy,.
s řeholníky &s knězi, k Aloisiovi i-biskupy
posýlal,- aby mu to zvrátili, ale nepořídili '
ničeho. . Dal Aloisia v příčině jeho po
volání od mnohých, a to: dokonalých
řeholníků zkoušeti, ale všichni se pře

svědčili, že vůle Boží to jest, aby Alois
řeholníkem se stal. Jeden kněz sám

vyznal: »'Měl jsem u-Aloisia d'áblovu
úlohu převzíti, ale on mne přemohl.:
Chudák Alois neměl po celá dvě léta
ani naděje, že by otce obměkčil. Nicméně
nepřestal se modliti, ustavičně k Bohu“
volal, aby mu byl nápomocen a dočkal
se svolení. Když jednou markrabě ležel
nemocen, jsa trápen dnou (podagrou),
poslal k Aloisiovi jednoho služebníka,
aby se podíval, co Alois dělá. Alois
byl zavřen ve své světničce, modlil se
s pláčem a mrskal “se do krve. Onen
služebník podobného divadla na nevinném
Aloisiovi ještě neviděl. Všecek udiven
spěchal k markraběti a vykládalf-mu, co
Alois dělá. Markrabě ani tomu nechtěl

věřiti. Dal se ke dveřím Aloisiovým
na lůžku donésti a viděl klíční dírkou

a štěrbinou ve dveřích učiněnou, jak se
Alois trýzní. Ihned dal vypáčiti dvéře
a přesvědčil se, jak celé zdi a podlaha
jsou krví potřísněný. Dovolil pak ubohému
mládenci, aby raději odešel do řádu a
se neutrápil. Ale jakmile ho to rozešlo,
nechtěl o tom ničeho slyšeti. Když mu
jednou Alois přednesl: >Otče, dělejte
si se mnou co se vám líbí, já jsem ve
vašich rukách, ale zprotivíte se vůli
Boží, budeteli _se mému povolání do
řádu protiviti,< tu začal tak plakati, že
se celý dům jeho nářkem ozýval, a nedal
se nijak potěšili, neboť Aloisia velice
miloval & na něho všeliké své světské

naděje na proslaveni svého rodu skládal.
Když se Alois dosti s neustupností otcovou
nabojoval, konečně zadal otec u císaře
o povolení, aby mohl své markrabství
a všecka císařská léna svému druho

rozenémn synu Rudolfovi odporučiti.
Císař to povolil, ale otci a poddaným
jeho bylo při tom těžko. Když se pod
daní dověděli. že je Alois opustí, všickni
plakali, že tak dobrého pána ztratí,
mnozí i .k Aloisiovi šli prosíce ho, aby
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toho nečinil. Alois jim domlouval, že je
lépe Panu sloužiti, že Jemu sloužitiŠ
znamená královati, že je těžko knížeti
svou duši zachovati & napomínal je, ;
aby oni též hleděli duše své spasiti.
Dne 2. prosince 1585. odřekl se Alois
ve městě Mantui svého markrabství a

odejel potom se zámeckým knězem
Ludvíkem Kataneem do Říma. Všude,
kde ho potkávali, vykládali si, že Alois
jsa světcem odřekl se všeho a jde do
Říma do kláštera. Na cestě ani dosť

málo nepovolil ve svých pobožnostech.
Všecko zachovával tak jako doma. Bylo
mu též .ieti přes Loreto.
radostí. se tam v domku Matky Boží
zastavil! Poklekl tam s nábožnou vrouc

ností a po několik hodin děkoval Marii

O s jakou;

matce pozdravení a svému otci po otci
Ludvíkovi Kataneovi: »Zapomeň na lid
svůj a dům otce svéh0< (ze žalmu 44.
11.verš), chtěje dáti otci na srozuměnou,

'že musí na něho zapomenouti a na
všecek statek, který byl opustil. Bratru
Rudolfovi vzkázal: »Kdo se Boha bojí,
bude dobře činiti.: Též se loučil se

svým strýcem patriarchou jerusalémským
a kardinálem Spinionem Gonz'agou a
onen vzácný muž Boží nemohl Se zdr—
žeti slz & pravil jemu, že mu závidí
onoho štěstí, že si nejlepší stránku vy
volil. Když ho pak novicmistr do jeho
cely zavedl, zdálo se mu, jakoby vkročil

'? do“ ráje a zvolal: »To jest mé odpočinutí

!

Panně, že ho zachránila při narození
na životě a že mu vyprosila milost po—
volání do řádu tovaryšstva Ježíšova.
Také se tam vyzpovídal a dvakráte
přijímal nejsvětější Svátost. Odtud se
ubíral dále do Říma. Přišcd do Říma

zastavil se u svého strýce patriarchy
jerusalěmskěho Scipiona Gonzagy,u jiných
svých příbuzných, šel islistem' od svého
otce ke sv. Otci Sixtu V. a dostal od

něho k“takověmu kroku požehnání.
Pak šel do kláštera tovaryšstva

Ježíšova k otci generálovi (nejvyššímu
představenému) Klaudiu Akvavivovi.
Generál byl právě v zahradě kláštera
(domu) professorů ;jakmile jej Alois spatřil,
hned před ním padl na kolena a prosil
ho, aby ho přijal za syna, s takovou
vroucností a pokorou, že se tomu generál
velice divil. Potom navštívil sedm“hlavních
kostelů římských a jiná svatá místa.
Na den sv. Kateřiny 25. listopadu 1585
šel do kláštera svatého Ondřeje a tam
vstoupil do noviciátu (odbýval tam dvě
zkušební léta, zdali se pro řád hodí).
Když se loučil s těmi, _kteří s ním do
Říma přijeli, velice je napomína1,. aby
byli pamětlivi svého spasení. Vzkázal

'A on ho s takoVou

' noviciátu byli

na věky věkův, tu přebývali budu, nebo
jsem si je vyvolil.x (Žalm 131. 14..v.)
V noviciátě Alois byl nesmírně šťasten,
vedlo se mu velice dobře. Neměl síce

ničeho, radostí světských ani nespatřil,
všeho, co svět rozkoší nazývá, ani ne
okusil, ale zdálo se mu, jakoby byl vnebi.
Více ještě v klášteře mluvil, jako když
byl živ ve světě. Úsměv mu pohrával
na jeho rtech, pro každého měl sladké
a upřímné slovo, všecky miloval, protože
Boha nade všecko miloval. A všickni

ho navzájem milovali, nazývajíce ho
andělem. Kam jenom přišel, všude se
velice radovali. Hle, takoví jsou svatí!
Nemysli tedy, že svatost? života záleží
v ustavičném se mračení, v samém
smutku a nevlídnosti. Vklášteřích právě
najdeš lidi spokojené,- ač jsou ustavičně
kajícími cvičeními zaměstnáni. Alois se
také s radostí vedení svých představených
poddával. Když na něm jeho novicmistr
pozoroval, že chodí ustavičně s hlavou
nachýlenou, dal .mu udělati tuhý plá
těný límec, aby hlavu držel vzhůru.

radostí nosil, ač
se mu všichni velice proto smáli, jakoby
něco nevídaného nošil. Po nějakém čase

novicové posýláni do
kláštera professorův, aby tam posluhov'ali



při mši sv. a nižší domácí práce konali.
Aloisiovi bylo poručeno zametati dům,
nalévati olej do lamp a je čistiti.
A ten knížecí syn s takovou rozkoší
ony práce konal, tak že byli všickni
tim dojati. Když slyšel, Že nějaký
vznešený pán na návštěvu do kláštera
jde, vzal svoje koště & právě před ním
zamet'al, aby se před ním ponížil. Když
posluhoval v zákristii, tak poníženě
poslouchal, že zákristána (bratra kostel
níka) za svého představeného pokládal,
že se onen řeholní bratr tomu až divil.

Jednou měl v Božím hrobě'dávati pozor
na lampy a tak svědomitě poslouchal,
že když se ho ptali, jak se mu Boží
hrob líbil, odpověděl, že neví, jak vy—
padal, že se pouze na lampy díval!
V.pokoře tak vynikal, že se může
nazývati zrcadlem pokory. O pokoru
nejvíce sv. anděly prosil, uznávalt' po
koru Základem dokonalosti. Nejvíce se
z toho radOval, když mu vytýkali jeho
chyby, a nejvíce se mrzel, když ho
někdo pro jeho vzácný rod anebo jeho
ctnosti chválil. Když byl chválen, celý
se nad tím červenal, sklopil oči k zemi
a nechtěl ničeho o tom slyšeti. Jednou
chtěli Aloisia v jeho pokoře zkusiti.
Přikázali mu, aby vše potřebné k jídlu“
na stole připravoval a bratr, jenž měl
jídelnu na starosti, měl 'poručeno, aby
„všecko Aloisiovi zhaněl, at? to již dobře,
či špatně udělá. Tak musil Alois jen
samé výčitky a kárání poslouchati, ale
ani slovem se neozval. Když měl nějaké
veřejné pokání před otci a bratry pod
stoupiti, bylo to pro něho pravou po—
choutkou. Řeholní pravidla tak svědo
mitě zachovával, že před smrtí vyznal,
že se nepamatuje, že by i nejmenšího
řeholního pravidla a předpisu v něčem
přestoupil. S Bohem tak byl úzce spojen
na “modlitbách a rozjímání, že jen vý
lučně na Boha myslil. K Bohu takovou
láskou hořel, že ustavičně si stýskal,

že ho nemůže tak milovali, jak toho
zaslouží. Když o Bohu slyšel mluviti,
všecek jen hořel, a když o něm mluvil,
takový oheň z jeho tváře sálal, že ne—
mohl někdy ani dechu popadnouli, aby
ho dostatečně chváliti mohl. Každý jen
vyhledával příležitosti, aby mohl s ním
mluviti o Bohu; zvláště když chtěli otcové
hodně zbožně mši sv. sloužiti, anebo
bratři nábožně sv. přijímání přijmouti,
vyhledali si Aloisia a rozprávěli s ním
o Bohu a' nejsv. Svátosti. Ach, co se
naplakal, že Bůh je málo od lidí milován!
Modlitby jeho byly tak vroucně, že
jednou vyznal, kdyby všecky roztržitosti,
co je v řádu, měl sebrati, nebylo by
jich více, než co by se pomodlil jedno
Zdrávas Maria. Čistotou takovou se skvěl,
že nepocitil ve svém těle žádného ostnu
žádostivosti, byl zrovna andělem! Ale
umrtvoval se též neslýchané! Tak svůj
jazyk měl v moci, že žádného zlehčují—
cího slova nepronesl, chuť tak umrtvil,
,že ani “necítil, jeli jídlo dobré či ne
chutné. Vždyt' si nejraději vybírával
jídla nejnechutnější a ani nevěděl, že
víno pije. Své tělo velice sužoval,
mrskával je častěji, ale poslouchal ve
všem svého duchovního vůdce; když
mu představení nějaké pokání nedovolili,
byl s tím spokojen. Říkával, že místo
menšího pokání, které si vyvoliti chtěl,
činí větší pokání poslušnosti. Marii Pannu
tak miloval, že ji matkou svou nazýval
a k ní se se vším obracel. Již ve světě

se velice v sobotu k její cti postíval
(o chlebě & o vodě), ale v řádě ještě
více pro ni podstupoval. Když skončil
noviciát, začal studovati mudrosloví a
pak bohosloví. Ve studiích tak vynikal,
že byl vždycky prvnim Na přednášky
dával bedlivý pozor a když něčemu ne—
rOZuměl, zeptal se na to, ale slušně,
nikdy vyzývavě. Byl tak bystrého ducha,
že měli mu co učitelé jeho na námitky
odpovídat. Když prostudoval mudrosloví,
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měl složiti z něho veřejnou zkoušku a
mnoho vzácných pánů, mezi nimi tři
kardinálové a několik knížat mělo býti
přítomno. Jakmile se to Alois dověděl,
zarmoutil se nad tím, myslel si, že ho
budou velice pro jeho slavný rod &
ctnosti vychvalovati. Proto raději chtěl
špatně odpovídati, aby ušel chvále.
Nicméně uposlechl rady svého před
staveného a odpovídal na všecky otázky
tak důkladně a hbitě, že“ všichni nad
tím žasli.

Když ho však jeden učený doktor
vychvaloval, tak se za to styděl, že ani
nepozvedl svých očí, byl všecek červený
a mrzutý. Aloisiovi však zdraví ubývalo
čím dále tím více. Obávali se již ojeho
živobytí a proto ho poslali na zotavenou
do Neapole. Ale ani- dosti málo tam
nepookřál. Zvláštním řízením Božím dali
ho do společné světnice, aby druhé
svým svatým příkladem k dobrému na—_
bádal, a když nemohl pro ustavičné
bolení hlavy spáti, dali ho do osamělé
světničky, kde mu nebylo lépe, poněvadž
veškeren hřmot slyšel, když druzí vstávali
_a kolem jeho světničky chodili. A on
též žádné zvláštnosti nežádal. Když mu
chtěli v něčem uleviti, snažně prosil,
aby nečinili s nim žádné výjimky. Alois
sám láskou k Bohu schnul. Nemohu

též milým čtenářům Opomenouti podati
zprávu, jak Alois svého bratra Rudolfa
se strýcem, vévodou mantovským, Vin
cencem Gonzagou, usmířil. Když Rudolf
nastoupil po otci (který dne 13. února
1586. 'v Miláně zemřel) markrabství,
dostal se se strýcem do prudkého sporu
pro císařské léno Solferino. Vévodovi

.Vincencovi bylo neprávem po strýci“
Horácovi odporučeno, ač podle lenního
práva Rudolfovi náleželo. Rudolf ne
dovedl se k tomu ani mírniti, mluvil
všelicos na strýce Vincenceka tak se
řeči ony ještě více překrouceny k němu
dostaly, že nebylo ani naděje na usmíření._

Mnoho pánů pokoušelo se oba rozvaděné
příbuzné usmířiti, ale nadarmo.

Když si nevěděly už matky jejich,
paní Eleonora a Marta, obě svaté to
paní, jiné porady, psaly Aloisiovi, aby
přijel a oba usmířil. Alois obdržel od
generála dovolení a vydal se na cestu.
Nejprve zastavil se v Mantui u své tety
a pak jel se svým průvodcem dále do
Kastiglione. Když byl Kastiglion nablízku,
požádal jednoho člověka, by dal jeho
bratru Rudolfovi zprávu, že již jede.
Všichni na onu zvěst', že se Alois blíží,
tlačili se k oknům a ke dveřím, vy—
zváněli Aloisiovi a v zámku stříleli z děl,

mnozí padali před Aloisiem na kolena
a prosili ho o požehnání, ale Alois se
rděl studem, že mu takovou slávu dělají.
Když do zámku přijel, žádal Rudolfa
o vysvětlení celého sporu, na všecko se
vyptával a o všem se přesvědčil. A pod
stoupil i daleké cesty do Mantui & do
Brescijc a potom celý spor zase Pánu
Bohu odporoučel. Od Vincence byl též
milostivě přijat a rozmlouval s ním půl
druhé. hodiny a zcela obměkčil srdce jeho.
Vincenc Rudolfovi odpustil a Solferin
jemu ponechal. Za několik dní jel Rudolf
s Aloisiem na smirnou hostinu ke strýci
Vincencóví. Alois však měl ještě jinou
práci s Rudolfem. Zamiloval se totiž
Rudolf do dcery svého mincmistra, Heleny
Aliprandiovy, a se svolením biskupovým
se dal s ní tajně oddati; aby se nemusil
od své rodiny pro onen nerovný sňatek
velikých příkoří obávati, nezjevil toho
nikomu. Ubohá matka nevěděla o onom

poměru, a když na to přišla, myslila, že
Rudolf je sní v hříšném svazku, a proto
se ze zámku vystěhovala do městečka,
kde bydlela v jednom paláci. Poddaní
se nad tím též horšili,'nevěděli, že jest
jejich pán s ní oddán. Alois _byl „nad
tím všecek zarmoucen. Mělkonali k' lidem

ve chrámu Páně řeč, ale za takových
okolností to nešlo. Uspořádal tedy ony
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poměry. Rudolfův sňatek byl prohlášen,
jemu odpuštěno a příbuzní se na něho
již nehoršili. Pak Alois měl k lidem
řeč a 700 přistoupilo jich ke stolu Páně
a mezi nimi mnozí, kteří již dlouhá léta
svatých svátostí nepřijali. Pak studoval
Alois dále v koleji v Miláně a tam měl
jednou od Pána Boha zjevení, že živo
bytí jeho na světě je již na krátko. O jak
se z toho těšil! Když pak byl do Říma
povolán, vypukl“ tam za nedlouho velký
hlad a následkem toho i mor. Hlad byl
právě největší v Římě, poněvadž tam
všichni chudáci potravy hledali. Mnozí
padali zmořeni hladem 'mrtvi k zemi,
jiní byli nakažení ranou morovou. V té
obecné bídě dal generál řádu tovaryšstva
Ježíšova, O. 'Klaudius Akvaviva, vlastním
nákladem vystavěti nemocnici a sám tam
chudáky obsluhoval. Za jeho příkladem
i jiní otcové a bratři ubohým pomáhali!
v bídě & soužení. Vyhledávalí nemocné
na ulicích, donášeli je sami do nemocnic,
svlékali je s jejich bídných šatů. dali
jim čistě prádlo, umývalije. krmili je,
ustlali jim postel, těšili. je v nemoci a
na smrt' nemocné připravovali na šťastnou
hodinku smrti. Mnozí z tovaryšstva zase
chodili s pytlem na zádech a prosili“
dům od domu 0 almužnu pro hladové
a nemocné.

Náš sv. Alois též chodil v otrhaných
šatech s pytlem a žebral pro chudáky.
Ano i nestyděl se jíti pro almužnu ku
pánům, kteří jej osobně znalí. Jaký to
krásný příklad sv. knížete! .

Jak velice miloval chudobné! Když
mor víc a více zuřil, také Alois prosil
o dovolení, aby směl jíti do nemocnice
a nemocným posluhovati.

Po dlouhých prosbách & vytrvalých
modlitbách si tu milost vyprosil. Ach,
s jakou svatou radostí tam spěchal! Jak
byl v obsluhování bedlivým, jak velice
svědomitým, že se až'otcové sami cítili
jeho příkladem velice povzbuzeni!

i

Právě ty nejhnusnější a nejopuště
nější nemocné vyhledával, k těm byl
nejlaskavějším. Když jednou chudáka na
ulici ležeti uviděl, vzal ho spěšně na
svá ramena a nakazil se ranou morovou!
Alo nic si z toho nedělal. Radoval se

z toho, že může jako obět' lásky umříti.
Nakazil se 3. března 1591.

A tak se nemoc

domáhala, že se zdálo, že za týden již
zemře. Byl zaopatřen sv. svátostmi a
čekal již smrt?. Ale nastojte, žádá, aby
se mohl ještě naposledy mrskati, a když
mu to nepovolili, prosí aspoň, aby ho
někdo od hlavy až do paty mrskal!
Když mu praveno, že není dovoleno
kleríka bíti (přijalť nižší posvěcení),
prosí, aby ho položili na zem, aby na
zemí jako hříšník umřel. Ale ani to mu
nepovolili. '7. oné nemocnice se však
zotavil a za to ho trápila po tři měsíce
zimnice. V nemoci byl až ku podivu
trpělivý a mnozí chodili k němu se ucíti
trpělivosti. Bez přestání se buďto modlil
anebo rozjímal; mluvil jen o věcech
nebeských. Konečně jednou ocitl se
u vytržení mysli a Bůh mu zjevil, že
v oktávu Božího Těla umře. Když ten
den nastal, zdálo se všem, že právě
Okřeje. Bratr opatrovatel nemocných m'u
pravil, že neumře, že lépe vypadá, ale
odvětil, že ještě této noci umře.

Když ho navštívil jeden známý kněz,
přivítal ho slovy: »S radostí jdeme, s ra
dostí jdeme,c mysle tím, že jde do nebe.

na něm práva

- Celé půldne prosil o nejsv. Svátost, ale
nechtěli jeho prosbě vyhověti, nemyslili,
_že umře. Na večer přece mu přinesl
P. rektor, doprovázen jsa 150 členy
kláštera, knězi a bratry, Pána Ježíše a
Alois radostí záře přijal nejsv. Svátost.
Po sv. přijímání pomodlil se dlouhou
chvíli na poděkování Pánu Bohu za sv.
přijímání a pak se se všemi rozloučil,
líbal je, a oni ho navzájem na čele líbali,
a dával každému: :S Bohem, na shle—



danou na věčnosti!

poroučel, aby na něho v nebi nezapomněl
a on všem sliboval, že je bude zase
v nebi ještě více milovati. Po 'klekáni
musili všichni od něho odejíti, jakkoliv
si toho velice přáli, při jeho sv. smrti
býti, a velice plakali, že už ho neuvidí.
Ale zůstali u něho jen dva nebo tři
otcové.

Alois ustavičně šeptal
hleděl na kříž, který měl na prsou,
a otcové též se za něho modlili Ještě
si přál, aby ho obrátili na druhou stranu,
ale bylo viděti, že na jeho čele už
vystupuje chladný pot, že ztráci barvu
v tváří a smrtelná bledost? jeho tvář
pokrývá. Báli se ho obrátiti, aby ne
'urychlili jeho smrt', proto mu připomněli,

modlitby.

jak tvrdě lůžko měl Pán Ježíš na kříži, '
když za naše hříchy umíral. Po těch
slovech ještě hleděl na kříž a nemoha
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Každý se mu od- i vyjádřiti slovy, ukazoval aspoň rukama,
že jest hotov z lásky k němu ještě více
trpěti. Stále si šeptal slova: »V ruce
Tvé, Pane, poroučím ducha svého,
posléze nemohl více mluviti, přestal se
hýbati; ihned rozžehli hromničku, dali
mu ji do ruky, dávali mu líbati svatý
kříž, ještě vyrazil ze sebe slovo »Ježíši,<
ale dále nemohl. Kolem jedenácté hodiny
před půlnocí vypustil svou andělskou duši.
aby ji odevzdal v ruce StvořiteIOvy.
Zemřel "v oktáv Božího Těla, když
počínal pátek; podivno, že se právě
v pátek slaví, svátek Srdce Ježíšova,
které On tolik ctil & miloval. »Draho—

cenná před obličejem Páně smrt' svatých
jeho.: O ctěmež toho sv mládenečka
všickni! Up0slechněmež napomenutí sv.
Otce našeho Lva Xlll., k větší úctě jeho
nás vybízejícího! —

Různé zprávy a drobnosti.
, Z Chvalčova. (O chrámu svato
hostýnském.) Milé čtenářky, nemohu
potlačiti radost“ v srdci svém ze svatého
Hostýna, abych vám ji těmito řádky
neprojevila, které jsem já a my venkovské .
dívky z milosti Boží se dočkaly. Zajisté
při čtení starých zpráv musejí se oči
mnohého slzami zarositi nad tím, jak'
byl ten hostýnský chrám Páně podroben
mnohé porobě. Nyní však může každý
zvolati s radostí: Bohu díky z tak vele
slavného vítězství svatého Hostýna! —
Opět zasvitla hvězda nad praporem
vítězným svatého kříže k zahanbení
nepřátel jeho a k rozšíření úcty Panny
Marie, kdežto se svým milým synáčkem
zachránila své ctitele před ukrutností
Tatarů na temeni svaté. hory. Podala
síly k mučenické koruně za víru těm.
kteří skropili svou krví témě svatého
Hostýna a nyní vzdávají díky před trůnem
Beránka. K oslavení místečka toho musí
naše srdce radostí zaplesati při upomínce
na ten radostný zázrak, ze kterého
můžeme útěchu i pravou duši získati, a

srdce může zahořeti větší zbožnosti
k Marii Panně, když si pomyslíme. jak
zachránila časný život tak mnohých ctitelů ;
doufejme, že po tomto vezdejším putování
může tím více rozestříti ochranný plášt?
nad námi, aby nás ochránila předukrutností
Tatarů pekelných.

Bohu díky za vítězství tohoto chrámu
Páně, neboť se dostavuje na stupeň. slávy
letošní doby jubilejní. Velebný chrám
Páně čili basilika jest okrášlena jako
nevěsta a přichází vstříc svému ženichu
Ježíši Kristu, kterýž zavítá při slavném
svěcení (konsekraci) na svátek Nanebevzetí
Panny Marie na posvátný Hostýn. Stkví
se jako krásné lilium ve svém novém
rouchu na temeni svaté hory a oblažuje
srdce v utěšeném pohledu jako nad
hvězdný ráj. Na mohutných zděch pro
kvétá krasa růží a svatých křížů, nad
nimiž září vítězství slavných korun, na
něž s úsměvem patří sbor svatých a
světic Božích. Nade vším trůní Královna
nebes, kterouž můžeme nazývati beze vší
ostýchavosti Mátí naší, jež tu stojí nad
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jasností měsíce, jako cedr na Libanu A nyní, milé čtenářky, podržme
vyvýšená, oděna jsouc rouchem veškerých . v křesťanské lásce dobrodince chrámu
milostí, žehnajíc četným průvodům z po
žehnané Moravy sem putujícím. »Věru, *
Hostýn jest horou, na níž odpočinul duch ,

duší Ob
Zde jest

Páně,< může zvolati mnoho
tížených břemenem hříchu.
místečko, aby odpočinula sobě duše má! ,
Nelze pověděti, jak mnoho kajicníků
přivítala již Matička Hostýnská a zjednala
jim pokoj duše a odpočinek, a s jakou
neunavností spěchají k tomu sladkému
odpočinku zástupy lidu moravského.

Páně hostýnskěho. Odplatí jim Bůh a
Mati Boží za tak velemocný příspěvek
na ten dům Boží. Odplatí Bůh ivele
ctihodným otcům tovaryšstva Ježíšova,
jižto přidali lásku, snahu apráci k tomu
chrámu Páně jako horliví strážcové
Panny Marie; neboť rozsévají s mnohými
snahami símě slova Božího, ze kterého
mnoho duší požívá duchovních radostí,
putujících ctitelů k Mati Boží, která na
tom svatém chlumu divy tvoří.

Milodary božského Srdce Páně.
Dikůvzdáni. Svatému Josefu. příteli

božského Srdce Páně, buďtež vroucí díky
zavyslyšenívjistévelmidůležitézáležitosti.

' N. N.

Z Prahy. Vzdávám veřejně nej
vroucnějši díky božskému Srdci Pána
našeho Ježíše Krista a nejbl. Matce jeho
Panně Marii za obdržená dobrodiní a
milosti, a prosím o přímluvu za zdraví
a ještě v jedné záležitosti. F. H.

Ze Strážnice. Minulého roku vzal
jsem v jisté záležitosti, když jsem mnoho
trpěl, a prosby mé zůstávaly nesplněny,
útočiště k božskému Srdci Ježíše Krista
a k nejčistšímu Srdci Rodičky Boží, a
byl jsem vyslyšen. -Že jsem slib svůj.
veřejně poděkování, neuveřejnil hned,

Í

;

!,

až když mne dvakráte Bůh ztrestal,ř
posledně citelně trestal pravici moji, l

kterou jsem psáti měl, lituji hříchu svého
skroušeně. Prosím ctitelů božského Srdce
Ježíše Krista a nejčistšího Srdce Marie
Panny o malou modlitbu. 7.a vyslyšení
mého útočiště vzdávám těmto dvěma
Srdcim své vroucí a nejpokornější díky.

V. W.

Z Moravy. Lonskeho roku nacházela
jsem se ve veliké bídě, i prosila jsem
nejbl. Pannu Marii, božské Srdce Páně
& sv. .losefa,' a slib a jsem uveřejnění.
Byla jsem skutečné vyslyšena, avšak na
slib jsem zapomněla. Nedávno do téže
bídy uvedena jsouc, vzpomněla jsem si.
že jsem nevděčnicí. Prosila jsem zase a
modlila jsem se mimo to také ke sv. Janu
Nep., sv. Antonínu Pad. a bl. Klementu
Dvořákovi, a došla jsem zase vyslyšení.
Plním tedy slib svůj. D. M.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim a Italie. Doplňovaci obecní volby

v Římě, konané v polovici měsíce června
t. r., skončily vítězstvím katolíků. Jednalo
se o 16 míst obecních starších. Katolický
volební výbor »Unione romanm vstoupil
s oprávněnými nadějemi v boj volební.
Postavil osm kandidátův a z těch zvoleno
bylo sedm. Vůči zuřívému boji liberálů,
kteří se zasazovali o zvolení všech 16
liberálních kandidátů. sluší nazvati tento
katolický úspěch utěšeným. — Vlašské
listy oznamují, že v jednom z posledních
zasedání poslanecké sněmovny poslanec
Nikolini svou řeč o nesmírných výdajích

pro Rim zakončil těmito slovy: »Miluji
zajisté“ město Řím, více však miluji Italii,
a Italie může býti i bez Říma.“
Slova tato nebyla pronesena snad od ně
jakého arciklerikála »pap'ežence,c nýbrž
od poslance liberálního od kosti,. s nímž
stejného jsou mínění i jiní poslanci vlašské
sněmovny. 7. udalosti té vidno, jak po
žehnána jest Italii nestydatá loupež, kterou
spáchala na hlavě celého křestanstva!

Rakousko. Krakovský »Czas—se do
vídá z Říma ze spolehlivého pramene,
že biskupství krakovské bude povýšeno
na arcibiskupství. — Katolicko-politickě
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spolky na Moravě sejdou se v kongress na
Velehradě, aby radily se o zřízení katol.
učitelského spolku na Moravě. Zprávu tu
přinesl brněnský časopis »Hlas.: — Po
třetí v krátké době půl roku zazname
náváme úmrtí uherského kardinála. Arci
biskup kalocký, Dr. Ludvík Haynald, třetí
a poslední z trojice uherského kardinál
ského kolegia, rozloučil se se životem dne
4. července t. r. Zesnulý v Pánu narodil
se dne 3. října 1816 v Sečénu; arci
biskupem stal se r. 1867., na kardinála
povýšen sv. Otcem r. 1879. Kardinál
Haynald byl štědrým podp0r0vatelem
všech snah lidumilných a požíval vše
obecné vážnosti. Byl také výborným
botanikem a jeho odborná knihovna jest
snad v Evropě největší.

. Na Rusi zaveden právě zákon, jenž
ustanovuje,že sňatky mezi přísluš
níky pravoslavného a katolického
vyznání smějí býti prohlášeny jen ve
chrámech pravoslavných, když katolický
snoubenec podá na místě vysvědčení od
duchovního policejní zprávu. že jest svo
bodným a že k uzavření sňatku jest
Oprávněn. _ '

Francie. Spolek k zahájení katolické
akce ve Francii jest hotovou událostí. Ná
sledkem provolání kardinála arcibiskupa
pařížského msgra. Richarda utvořil se
v Paříživýbor, sestávající ze 20 členů.
který 19. června t. r. měl za předsednictví
téhož arcibiskupa první svoji schůzi.
Spolek jmenuje se: »Jednota křesťanské
Francie: (Union de la France chrétienne).
— Jest známo, že jedná. se na žádost“
katolíků francouzských v Římě o to, aby
Jeanna dlArc. známá pod jménem panny
Orleanské, prohlášena byla za svatou.
Všechny spisy processu nacházejí se již
delší dobu_v Římě. avšak rozsudek ()nich
nebyl ještě pronesen Francouzům, kteří
netrpělivě očekávají výsledek posledního"
processu, oznamuje zpráva z Říma. že
kongregace byla tolik zaměstnána po
dobnými záležitostmi, že dosud věc roz
hodnouti nemohla, a podotýká, že zále—
žitost co nejdříve vezme ve vyšetřování
a sv. Otci předloží. Zajímavé jest, že
zednář velice známý pode jménem Leo
Taxil studovánim processu o beatifikaci
(prohlášení za blahosl.)Jeanny d'Arc,jehož
chtěl použití k útokům na církev, byl asi
před šesti lety obrácen, &nalézá se nyní

v řadách nejlepších mužů katolických,
ano že kandidoval i jako katol. poslanec
do sněmu. — Finanční bezohlednost
republiky vůči církvi katolické dokazuje
snižování výdajů na katolické instituce.
Od r. 1877. snížila republikánská vláda
výdaje ty ze 52 milionů na 42. Tohoto
roku pak škrtnuto bylo z rozpočtu pro
katolickou církev dalších 163.000 frankův,
a sice 100.000 fr. škrtnuto bylo z částky
400.000 fr, jež určena jest na podporu
chorých kněží. Tak vláda bere a škrtí
katolické jmění, kdežto protestanty a židy
podporuje.

Švýcary. (Smutný stav kato
líků v Ženevě.) Republika švýcarská
pracuje již od 20 let na tom, aby při—
vedla všechny katolíky svého území ku
protestantismu. Prostředky,kterých ktomu
užívá, nutno nazvati násilnickými. Po
válce r. 1870. zdvižen proti katolíkům,
boj, který v Německu nazván byl bojem
kulturním.. Všecky kostely mimo tři byly
katolíkům vládou uzavřeny a vydány
starokatolíkům, ačkoliv jest jich počet
nepatrný. Poněvadž katolíci jsou po
většině Francouzi, upírá Francouzům
republika práva občanská, zvláště právo
býti volenu, aby svobodu svou nemóhli
si vynutiti. Katolíci, kteří od víry odpad
nouti nechtějí, ač k tomu všemožně jsou'
nuceni, musejí si sami stavěti ve všech
farách svobodné kaple na místě krásných
kostelů, které jim byly jednoduše vzaty.
Ano více ještě, katolíci musejí se ročně

-skládati na výživu svých kněží. anat?
protestantská vláda napolo odepřelaslužné
kněžím katolickým. Sluší poznamenati, že
katolíci patří více ku třídě chudší; nic
méně“ oběti, které pro bohoslužbu při
nášejí, jsou veliké. Každým rokem se
berou na své kněze kolem 40.000 frankův.
Ale mimo to musejí si sami vydržovati
katol. školy ve čtyřech farnostech města,
čítajícího více než 29.000 obyvatelstva.
Rozumí se ovšem, že proti všemu právu
musejí přispívati na školství státní, prote
stantské a starokatolické. Celkem musejí
katolíci sebrati ročně více než'130.000 fr.
na potřeby svého náboženství, od pří
spěvků státních na potřeby náboženské
státní nejsouce vyjmuti. Na chudé kato
líky sebere mimo to Spolek sv. Vincence
ročně kolem 25.000 fr. A to všecko konají

.katolíci, než aby zaprodali duše své
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kacířství nebo od víry odpadli. Mohou
sloužiti za vzor nám, kteří na ústavy
katolické, vychovávající mládež v duchu
opravdu katolickém, skrblíme se zlatým.

Asie. Mezitím, co v našich kře
sťanských zemích krutě pronásleduje se
církev svatá, v posměch uvádějí se usta
novení její a spílá se řádům církevním,
mílo slyšetí o skvělém vyznamenání,
jakého dostalo se katolickým řeholnicím.
sestrám lásky. na dalekém východě v městě
Jerusalémě. Svěřen jím totiž úřad ošetřo
vatí nemocné ve veřejném ústavě jedno
myslným souhlasem mohamedánův i
židův. O oslavě, jaké dostalo se jim,
šířeji se rozepsati, nedovolují úzké meze
řádků těchto, proto obmezujeme se toliko

na uvedení slavnostního uvítání »Ať
žijí sestry láskylc kterým pozdra
vovány byly od jásajícího lidu nevěřícího
na veřejných ulicích. Právem věru se
říká ted', že církev se svými řády a ústavy
jest nejvolnější v Americe a led'i v Tu
recku. Naši liberálové Převzali úlohy bý
valých surových Turkův, a denní lisly
liberální, přinášející vymyšlené lži a
utajující pochvalné Zprávy — obstarávají
úkol smutně proslulých janičárů. Nadše
ného tohoto projevu chvály a uznání,
jakým vpravdě zasypány byly řeholnice
katolické od lidu nevěřícího, mohli by
si povšimnouti vším právem ti, kdož
horlí u nás pro světskou posluhu v ne
mocnicích.

V měsíci srpnu modleme se () všeobecný pokoj.

náký to krásný zpěv nebeských duchů. jenž se rozléhal při narození Páně
„* nad luhy betlémskymi! Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem

ŠÉ: dobré vůle! Ano. pokoj lidem dobré vůle! Toho pokoje všeobecného jest
»ŠÉŠpředevším potřebí. nebot“ nebudelí mezi lidstvem zjednán pokoj, veta bude

= . *ŽŠ—Épo nás. K dosažení pukOje jest však potřebí dobré vůle, a té se nedostává
přemnohým. Jako v sopce uvnitř to napřed bouří a zemí otřásá až pak z jícnu
svého vychrlí oheň a lávu; jako na obloze s černým mrakem bouře přichází, o níž
blesky se křižující znamení dávají: tak asi jest nyní mezi lidstvem. Svěcení prvního
máje, jako dělnický svátek, jest takové blýskání nastávající bouře. Ta hlučná
shromáždění socialistův a časté stávky dělníků, což to jiného. jako hučení nastávající
bouře a převratu velikého. Nepokoj nyní panující není nic nového. Již revoluce
francouzská dala k němu podnět, a zednáři pilně oheň rozdmychují Ode sta let
jest boj mezi kapitálem a praci,-mezi majetníkem a nemajetným. Jaká tohoto boje
jest asi příčina? První a hlavní příčinou tohoto nesmířitelného boje jest nerozumné
zrušení společenstev před r. 1789., která dělníka chránila a která duch křesťanský
založila a zachovávala. Od zrušení těchto křesťanských společenstev stoji tu dělník
sám a sám, bez ochrany, bez mocí; též nyní po všelikých pokusech jest stav
jeho bídný. Jinou příčinou tohoto všeobecného boje jest vzmáhajicí se lichva,
kterou jest chudobný vydán boháči na milost“ i nemilost. Nejhlavnější příčinou
všeobecného nepokoje jest ztráta víry a náboženství u lidí) a tím i ztráta křesťanské
lásky k bližnímu. A zednáři právě nejurputněji bojují proti víře a proti křesťanské
lásce. Z nedostatku lásky pochází společenská bída, lakota, necitelnosr. tvrdost
srdce a všeliká prostopášnost' boháčův, odtud všecka zášť chudáků, kteří o víru
oloupeni, schopní jsou i nejhorších prostředků se uchopiti. Proto nyní horečná
jejich práce, aby domohli se jakési mocí, a touto mocí práva svého. Blýská se již
a bouře není daleko; bouře, která hrozí zničíti všecko, jako zničí ledové mračno

'veškeru úrodu rolnikovi.
Církev o sebe se nebojí. Jí přislíbeno trvání až do skonání světa. Církev

i nyní po porážce odpůrců vyjde jako vítězkyně z boje, jako v minulých stoletích
se stalo. Ale jsou mnozí i dobrého srdce lidé svedení a stržení do toho proudu
nepokoje, aproto jest povinností naší všemi silami pracovati o dosažení pokoje.
Po boji pak budeme hojiti již rány. Nyní pak hleděti máme k tomu, aby zámožní
konali povinnost křesťanskou »hledatí nejprve království Božího & spravedlnosti
jeho,< a chudáci aby nalezli spravedlnost a lásku křesťanskou. .len křesťanství
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jest opravdovým“ pokojem; kde je clěno a váženo, tam jest láska a spravedlnost,
tam jest pravý pokoj._ Sám sv. Otec Lev Xlll. napomíná v encyklice o dělnické
otázce všech, jimž záleží na blahu všeho lidstva, by se přičinili, aby otázka
dělnická ve křesťanském smyslu rozřešena byla. Praví: »Nechat' každý povolaný
přičiní ruky své, a to bez průtahu, aby zhojení zla, mohutně vzrůstajícího, otálením
nestalo se ještě obtížnějším. Vlády a státy nechat“ předcházejí zákony a nařízeními,
dělníci, o jichž osudu právě se jedná. nechat' hájí zájmy své na zákonité cestě.
a jelikož náboženství jest, jediné oprávněno, aby úplně a vnitrně odpomohlo
nešvarům oněm, tož nechat se vždy víc a více rozšíří přesvědčení,. že především
záleží vše na obrození křesťanského smýšlení a mravů, bez nichž žádná sebe
moudřejší a mnohoslibnější opatření nemohou žádného blaha Způsobiti Co se však
církve dotýče, tož nebude nikdy otáleti svou všestrannou pomocí. Cinnosť její bude
tím působivější, čím větší volnost“ v jednání bude jí popřána. To nechat“ mají
zejména ti na paměti, v jichž rukou spočívá blaho státu. Nechat veškeří členové
duchovenstva věnují svou úplnou sílu a veškerou horlivost? veliké úloze, nechat
pod Vaším vedením a podle _Vašeho příkladu, důstojní bratří, neunavně zásady
sv. evangelia všem stavům na paměť uvádějí a v mysli jim je vštěpují, nechat“
všemi možnými prostředky pracují o blaho lidu, především však nechat v sobě
chovají lásku, korunu to všech ctností. a v jiných vyšších i nižších spolubližních
nechat ji rozněcují. Vždy dlužno spásu očekávntí právě od dokonaléhoprokazování
lásky, totiž od oné křesťanské lásky, jež jest souhrnem všech přikázaní svatého
evangelia, jež jest vždy ochotna obětovati sama sebe pro blaho bližního, jež jest
zázračným protijedem proti pýše a sobectví světa a jejíž božský obraz a dílo
vylíčilapoštolPavelslovy: Láska jest trpělivá, jest' dobrotivá, nehledá
svého; trpí vše &snáší všechno.: (I. Kor. 13,47.)

Především hlásejme účinně evangeliu-n lásky a pokoje nejsv. Srdce Ježíše
Krista, obraz tichosti a pokory, aby věřící horlivě je následovali. Již Pius IX.
pravil tato památná slova: »Církev a společností nemá žádné naděje, 'leč v Srdci
Ježíše;- Ono zahojí všechny naše ráíiy.c Z toho srdce prosme: Uděl nám, Pane,
pokoje, jehož nám svět dáti nemůže, aby srdce naše Tvým přikázaním poddané
„i časově naši beze strachu nepřátelského pod ochranou 'l'vou pokojni byli!

Obětování čili úmysl denní.
Pane Ježíši Kristel Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátostiollářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní“
den. ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg, 12.'prosince' 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. 11.)*

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obnovení pokoje všeobecného, který jsi na svět přinesl a který ve spravedlnosti
a lásce pozůstává, a na všechny úmysly. jež odporučeny jsou na tento měsíc a na
tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochíanou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX._
26. listopadu 1876.) _

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé Odp.300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za

den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode. orodujte'za nás!

Úmysl v srpnu: Pokoj mezi křesťanskými národy.
—»——$—» -—

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.



Úmysly apoštolatjl modlitby.
V srpnu modleme se o Všeobecný pokoj.

Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

6110 Na. slavností: Úmysly: Á

1. Sv. Petra v okovech. (439) — Za milost“ rozlrhnouti pouta hříchu. Za
sv. Otce.. Za živé rodiče a přízeň. Za dobré exercicie. Za matku.

Neděle XI. po sv. Duchu. Sv. Alfonse Lig., bisk. &učit. cirk. (1748)
— Za dar prave pobožnosti. Za nemocného kněze. Za nemocného otce.

Nalezení ostatků sv. Štěpána, m. (415) -— Za lásku k nepřátelům. Za
zdar duch. cvičení. Za obracení 2 osob. Za 1-rodiče. Za nemoc. manžela.

Sv.-Dominika, zakl. ř. (1221) — Za rozšíření pobožnosti sv. růžence. Za
bratrstva růž. Za milost?odevzdání se do vůle Boží; Za odvracení pokušení.

Panny Marie Sněžné (366) — Za dětinnou důvěru v Matku Boží. Za mla
díka při vojsku. Za napravení manžela. Za polepšení rodiny. Za sestru.

Proměnění Páně. — Za obnovení ducha. Za duchu pravě horlivosti
řeh. sestrám. Za obracení rodičů. Za dar rady. Za duše v očistci.

7. Sv. Kajetána, zakl. ř. (1547) — Za lásku k nejsv. Srdci Páně a P. Marie.
Za horlivost“ pro spásu duší. Za rozšíření dívčí školy & pensionatu.

8. Sv. Cyriaka a soudr. m. (303) — Za ducha obětavosti. Za pokoj vdomě.
' Za dar kajicnosti. Za mravnost mládeži. Za 2 bratry a pokoj v rodině.

9. Neděle XII. po sv. Duchu. Sv. Emidia, bisk. a m. v III. st. — Za
úctu k nejsv. Svatosti. Za 2 kněze a na úmysl jejich. Za zdar exercicií.

10. Sv. Vavřince m. (258) — Za lásku k chudým. Za dobrodince chudiny.
Za spolky sv. Vincence Paul. Za více let nemoc. kněze. Za 1- rodiče.

11. Sv. Filomeny, p. a m. (300) — Zadar čistoty. Za jednotu panen. Za
rozšíření dívčí Školy a pensionatu. Za zdar slavnosti na sv. Hostýně.

12. Sv. Kláry, zakl. ř. (1257) — Za ducha skromnosti. Za obnovení řehole.
» Za ženské klašLery ve vlasti naší. Za nemocnou osobu. Za více osob.
13. BI. Gertrudy, ab. ř. prem. (1297) — Za dobrého ducha v bratrstvu růž. Za

stálost v dobrém předsevzetí. Za zdar slavnosti na sv. Hostýně. Za bazen Boží.
14. Sv. Eusebia, kn. m. v III._st. —- Za putující na sv. Hostýn. — Za úctu ke

kněžím. Za ducha pravé horlivosti. Za uzdravení 2nemoc. kněží. Za přízeň.
15. Nanebevzetí Panny Marie. — Za vrchnípastýřenaše Za všeckyna

sv. Hostýně shromážděné. Za pravé následování ctností Marie Panny.

16. Neděle XIII. po sv. Duchu. Sv. Joachima.— Za úctu tohoto.světce.
Za sv. Otce a jeho radce. Za křesť. rodiny. Za duchovenstvo svět. i řeholní.

17. Sv. Rocha, poust. (1327) — Za císaře a krále našeho. Za trpělivosť v soužení.
Za zdar kněžských cvičení. Za lásku k nepřátelům. Za polepšení rodiny.

18— Sv. Heleny, cis. (328) — Za naši panovnickou rodinu. Za pravou zbožnost
v rodinách. Za křesť. matky. Za zdarne vychovaní dítek. Za dar rady.

19. Sv. Ludvika, bisk. (1297) -—Za vrchní pastýře naše. Za křest'.'školy. Za duše
v očistci. Za pokoj vdomě. Za stařičkého kněze. Za napraveni muže.

20. Sv. Bernarda, op. a uč. círk. (1153) ——Za vroucnou úctu k Matce Boží.
Za řeholný dům. Za požehnání kat. podniku. Za ředitele'a jeho poddané.

21. Sv. Františky ze Chant., zakl. ř.(1641) — Za úctu nejsv. Srdce Páně a P. Marie.
Za pravou horlivosť řeh. sestrám. Za 1“přátely a dobrodince. Za matku.

22- Sv. Timothea, bisk. — Za ochranu před vlažností. Za biskupy a jich kněžstvo.
Za stálost“ v dobrém. Za kat. spisovatele Za rozšíření dobreho čtení.

23. Neděle XIV. po sv. Duchu. Sv. Filipa,Ben.ř. (1285) — Za úctu k nejsv.
Svatosti. Za kat. misie. Za spolek sv. dětství. Za křest).školy.-Za ju'bilanta.

\ Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J

.“?
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24. Sv. Bartoloměje, ap. (71). ——Za sv. trpělivost. Za ducha apošt. všem
kněžím. Za apoštolát modlitby. Za pokoj mezi dělnictvem. Za bohoslovce.

25. Sv. Ludvika, krále (1270). —- Za císaře a krále našeho. Za křest. ducha
ve vojsku. Za rodinu. Za více let nemoc. kněze. Za spolupracovníky naše.

26. Sv. Genosia, m. (286). — Za blaho katolictva. Za ústavy vychovavací.
Za osvěžení ducha katol. Za jistou rodinu. Zu. trpělivost. Za kat. misie.

27. Sv. Josefa Kalaš., zakl. ř. (1648). — Za lásku k mládeži. Za křest. školy.
Za křest.učitele a vychovatele mládeže. Za křest. ducha na vysokých školách.

28. Sv. Augustina, bisk. a uč. círk. (430). _ Za obrácení hříšníků.. Za kajicnosť
lehkomyslným. Za obhájce sv. víry. Za církev kat. na východě. Za matku.

29. Stětí sv. Jana Křt. (31). — Za odvrácení pokušení. Aby zásady církve
katol. uznání došly. Za milost“ dokonalého života. Za umírající v Pánu.

30. Neděle XV. po sv. Duchu. Sv. Andělů Strážných. — Za úctu
sv. AndělůStráž. Za ochranu mládeže. Za mravnost'a bázeň Boží studujícím.

31. Sv. Raimunda, kard. (1240) -- Za křest. lásku k bližnímu. Na poděkování za
všecka dobrodiní. Za zemřelé údy katol. bratrstev. Za dar osvícení Duchem sv.

L odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. j

Jako v moři to napřed uvnitř bouří než povstanou nebetyčné vlny na
povrchu; jako v sopce to vaří než počne chrliti oheň a lávu; jako v povětří jest
nejprve velmi dusno než počne hřímati a blýskati se: tak i nyní ve společnosti
lidské lo uvnitř bouří až konečně vypukne boj světový. Svěcení prvního máje jako
dělnický svátek, ty časté a bouřlivé stávky, ty socialistické schůze křiklavé, což
to jiného, jako rušení pokoje a řádu všeobecného a příprava k velikému převratu
světovému. Proto ustanoven hlavní úmysl modlitba za znovuzřízení všeobecného
pokoje, jehož jest nad míru potřebí. Církev se ovšem nemá čeho báti, ona má
přislíbeno od Spasitele trvání až do skonání světa; ale starati se má o blaho a
spásu lidstva. Tohoto blaha a věčně spásy dosáhne lidstvo, až se zase vrátí
k zásadám pravdy Boží a k církvi Kristově. Jinak vše ztraceno. Jen křesťanství
jest oním slíbeným & darovaným pokojem lidem dobré vůle. V té příčině zůstane
vždy památným výrok Pia lX.: »Církev a. lidstvo nemá jiné naděje, leč v Srdci
Pána Ježíše! Jen ono zahojí rány a neduhy všeho lidstvalc

Obětování čili úmysl denni.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po _celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc). za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké SRUka i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za 'l'vou svatou církev a její nejvyšší. hlavu, za
obnovení pokoje všeobecného, který jsi. na svět přinesl a který ve spravedlnosti
a lásce pozůstává a na všechny úmysly. jež odporučeny jsou na tento měsíc a na
tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše. učiň. abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876)

Sladké Srdce Marie. budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Joscfe. příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle. sv. .losefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v září: Pokoj ,mezi křesťanskými národy.“mean——
Tiskem a. nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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ChVaL, jazyku, jMéno skVouCÍ, Vyrytě V pekLo hrůzou, V hVěsz
Vryté Láskou Panny neposkVPněnél

UsMrCený LstIVě stáLe žiješ k štěstí kraje Vítěz, štÍt knÍžat Vznešený,
VáCLaVe, VéVoDo nášl

Balbínova modlitba k sv. Václavu
za zachování řeči české.

Nad mraky, jež bonřně nad námi se ženou,
v blesku ty se sluníš, kníže vítězné,
v říši věčné, jejíž kraje bezmezné

vlastní krví dobyl's svaté vycezenou.

Na vlasť tvou však, slavnou kdys, teď zuboženou,
hle, jak těžká chmůra padla, v hrob div neklesne,
odvěká zář mizí v bídě bezplesné,

lidu tvému, řeči tvé již hrobku klenou._

Zmizí lid, jenž v dětské důvěře tě ctival,
zmlkne jazyk, jimž dech modliteb tvých znival,

tyli, štíte nás, v boj za nás nevzpílíš.
Jsme tvým dědictvím, ač v nebi tvá ted' říš,

nedej utonout nám v cizím moři dravém,
„Budiž, Václave, nám, budiž Vratislaveml“

Jsmeli my tak zvrhli, dítky pobloudilé,
že náš pláč v tvé srdce svaté nevniká.,
že tvá. láska hojná., věky veliká,

odvrací svou tvář té slzoplodné chvíle;

vyslyš prosby otců, jejichž ctnostné síle
přímluva tvá hvězdné brány odmyká,
pro zásluhy jejich, neehať nepyká.

bědné potomstvo, ač těžce provinilé.

Pro budoucí vyslyš nás, i jejich syny,
smažou oni rukou sterou otců viny,

česť tvou rozhlaholí hymnem horoucím;
nezhyne tvá sláva nikdy v české vlasti,
nedej nám jen klesnout mrtvé do propasti,
„Nedej zahynouti nám i budoueiml“

P. Š. Scnicky'.
(Bohuslav Balbín, učený jesuita, narodil se rok po bitvě na Bílé Hoře (1620) v Hradci Králové v Čechách.

Pečoval o povznesení u.oslovení národačeského hlavně spisy dčjepisnými. Sepsal též »Obranu řečičeské.: Zemřel v Praze 688.

MJI-_)r—l———

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

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

Srdce Ježíšova laskavá útrpnosť
s nešťastnými.

1. Útrpnosť J ežíšova s naším tělesným trá
pením. 2. Utrpnosť s nemocemi duše..3. Utrpnost'

s trápením duševním.

l. SrdceJežíšovojestplnoútrpn osti
s lidmi, na těle trpícími. Chcešli

zvěděti, čím po velikou část svého
veřejného života Ježíš se obíral? Poslvš,
kterak to písmo svaté v krátká pojímá
slova: »Chodil dobře činem (Sk.ap.
10.) Kdož dovedl by spočítati nemocné,
jež on uzdravil? Velící zastupové lidu,
lačnící po slovu jeho, jdou za ním na

17
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poušť, aniž by se byli zaopatřili pokrmem ;
při pomyšlení na nedostatek jejich hned
útrpností jsa jat, řekl: »Líto mi zástupu;
nebotjiž tři dni trvají se mnou a nemají,
co by jedlia; (Mat. IE).) všemohoucnost
pak jeho ku pomoci přichází jeho
dobrotivosti. Uviděl matku zarmoucenou,
oplakávající jediného syna, a srdce jeho
milosrdenstvím pohnulo se: On máteři
hořem sklíčené opět dává jejího syna.
Hle, jak hrob Lazarův slzami skrápí. I
židé pravili: »Hle, kterak ho miloval.:
Umíš milovali jako Ježíš? .Utíráš také
slzy zarmouceným a účastníš se na bídě
nešťastných?Pravý křesťan nemůže
a nesmí býti srdce tvrdého!

2. Stává jiného zla, jímž Srdce
Ježíšovo ještě mocněji pohnuto bývá;
bídaduševní,neduh-y duševní bratří
jeho. »Nemámfěnejvyššího kuěze,<
praví sv. Pavel, »kterýž by nemohl
míti lítost nad mdlobami našimi,
ale zkušeného ve všem, podobně
(nám), kromě hříchu.: (Žid.4.) Kdož
mohl by pocítiti, co vytrpěl Ježíš, vida
neblahý stav přemnohých lidí, po cestách
bludných chodících? Kdož vypoví, jakou
bolest posud v nejsvětější Svátosti po—
ciťuje u pohledu na tak mnohé křesťany,
jichž svědomí hříchy smrtelnými obtíženo
jest? Jak často obětuje on Otci nebeskému
své modlitby a slzy za spásu neštastníků
těch! Co se v jeho velebení hodném
Srdci dělo, ukázal nám, když uviděl
nešťastné město Jerusalem, jež pro hříchy
své tak hroznému trestu vstříc kráčelo.
»Vida město, plakal nad ním
řka: O kdybys bylo i ty poznalo
a to aspoň v tento den tvůj, co
tobě jest k pokoji: ale nyní jest
to skryté před očima tvýma.c
(Luk. 19.) Nemohl by Ježíš i tobě říci:

»O kdybys byl poznal; mou milost
přijal, hlasu mého slyšel, vnuknutí má
nezavrhoval a mou lásku odplácel! Neměl
posud příčiny i nad tebou plakati? O
staloli se to, navrat se k Ježíši a potěš
ho, jsa jemu budoucně hodně věrným!

3. Srdce Ježíšovo účastní se také
duševních trápení svých přátel.
Čím více duši miluje, tím bolestnější
jest pro něho její utrpení ; neboť prorok
dí: »Blízko jest Hospodin těm,
kteříž souženého jsou srdce.:
(Žim. 33.) O ty, jenž vnitřním trápením
a mučením navštíven jsi, potěš se, potěš
se ! Slyš Pána v dobrotivosti své mluvícího :
»Nakoho vzezřím, leč na chudič
kého a skroušeného duchem a
třesoucího se před řečmi rnými.c
(ls. 66.) A dále: »Hory pohnou se,
a pahrbkové zatřesou se: ale
milosrdenství méneodstoupí od
tebe, a smlouva pokoje mého se
nepohne: praví slitovník tvůj
Hospodin. O chudičká, bouří vy—
vrácená, beze všeho potěšení.
Aj já klásti budu řadem kamení
tvé a založím tě na safířích.:
(Is. 54.) o sladká slova! Usuš tedy slzy
své a počkej ještě krátký čas, i pro tebe
přijde útěcha! Zatím za zkoušky buď
věrný, snášej zdánlivou přísnost Boha
svého! Blízko jest on; doufej. »S ním

budu v soužení: vytrhnu' jej a oslavím
jej.: (Zl. 90.) Přidrž se Srdce Ježíšova,
jež soužení tvé zná a útrpnost' s tebou
má: tu nalezneš pokoje. »Ojak potěšítelno
jest,a volá sv. Bernard, »v Srdci tvém, ó
Ježíši, přebývati; v té svatyni, vtom
chrámu chci se Bohu svému klanětílc

Čtení. z „Následování Krista Pána.“
(Kniha IV. hlava 47. a. 59.)

(Příště dále.)
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Devatero služeb k uctění božského Srdce Ježíšova.
(0Štutek.)

Sv. Stanislav Kostka
jakožto patron „Prosítelův."

D". “noho může u Boha modlitba
' \ spravedlivého; praví pismo

svuté, a výrok ten se osvědčil
, _ _ tak skvěle v životě sv. Stani
slava Kostky, že se vším právem staví
světec tento za vzor »Prositele.a Jakkoli

zemřel mlád, vyšinul se nicméně v du ch u
modlitby k výši nadobyčejné. Uvedu
ti zde, milý čtenáři, z jeho života jen
několik tahů tohoto ducha modlitby, znichž
bys poznal ony tři hlavní vlastnosti mo
dlitby křesťanské, kteréž jsou: pokora,
horlivost, důvěra.

]. Pokora modlitby. Asi před
300 lety chodili obyvatelé města Vídně do
chrámu bývalé kollejejesuitské na zvláštní,
neobyčejné podívání. Ve zmíněném ko
stele bylo totiž v letech 1564. až 1567.
každodenně vídati jinocha15—17letého,
an v některém odlehlém koutku po celé
hodiny klečel. Oči k zemi skloněny, ruce
sepjaty a k nebi zdvi'ženy; svěží tvář
mladistvou obléval nadpřirozený lesk,
který neklamné vydával svědectví o vnitř
ním ohni v srdci planoucím; z očí pak
řinuly se horké slzy. Dojem, jaký tento
modlící se jinoch na kolem stojící činil,
byl tak veliký, že praví jistý očitý svědek:
»Jeho skromnost, nábožnost a _láska
k Bohu byla jako nějakého anděla z ráje.:
Sem tedy přicházeli každodenně lidé, aby
se pohledem na modlícího se mládence
vzdělali; sem rodičové přiváděli své dítky,
aby jim ukazovali vroucí zbožnost, sjakouž
tento modlící se světec Boha svého mi—

luje; sem přicházeli i jeho spolužáci a
vyhledávali si zúmyslně takové místo,
odkudž jej — nejsouce vidění od něho —
nepřetržitě pozorovali mohli, a s láskou
a nadšením pohlíželi po celou dobu na
andělskou jeho tvář.

Tento neobyčejný mládenec nebyl
nikdo jiný než sv. Stanislav Kostka,
který tehdy s bratrem svým Pavlem na
kolleji jesuitů konal studia gymnasiální.
Kdyby neobyčejná, nebeská zář na tváři
jeho nepřesvědčovala diváka o tom, že
se tu modlí čisté, nevinné a svaté srdce,
myslil bys věru, že tu leží nějaký starý
hříšník ve strachu a bázni před svým
soudcem; tak nepohnutě a nesměle, tak
ostýchavě a skromně klečel Stanislav
před svým Pánem, ukazuje tim svou
živou víru v majestátnosť a velebnost'
toho, k němuž se modlil.

Zde, milý čtenáři, otaž se nitra
svého: Byla tvá modlitba, kterou jsi dnes
v kostele konal, také taková, že mohla
jiné vzdělati a k pobožnosti povzbuditi?

S touto pokorou spojoval pak Sta
nislav spolu dokonalou a úplnou ode
vzdanosť do vůle Boží. Když onemocněv
kladl se s předtuchou své smrti na lože,

' s něhož vskutku již neměl povstali, pravil:
»Líbíli se Pánu Bohu, abych s tohoto
lože již nepovstal, staniž se vůle Božilc
A když se ho ještě krátce před jeho smrtí
tázali, jeli úplně do vůle Boží odevzdán,
odpověděl radostně: »Připraveno jest
srdce mě, o Pane! Srdce mé jest při
pravenoic — O křesťané, zdaliž i ty jsi
úplně ponechal Pánu Bohu na vůli, kdy,
kde a jak prosbu tvou vyslyšeti chce?

2. Horlivosť v modlitbě. »Usta—
vičně se modleteic tak píše sv. Pavel
svým věřícím Thessalonským, a slovo to
bylo sv. Stanislavu pravidlem, dle něhož
odměřoval hodiny svých modliteb.

Stanislav se narodil v Polsku na
otcovském statku Rostkově r. 1550. Až

do svého 14. roku žil v domě otcově,
kde zároveň se svým bratrem Pavlem byl
pod dohlídkou vychovatele Bilinského. Již
zde jako malé pachole jevil Stanislav ne

17*



obyčejnou horlivost' ve službě Boží. ] bylo
vídati toto sotva 4leté pacholátko leckde
stranou klečeti, své nevinné ručky zdvihati
a k Bohu tiše se modliti. Na zábavách a

dětských hrách svého bratra nebral mnoho
podílu, za to však největší radost svou
nalezal v modlitbě, ve čtení nábožných
knih a jiných pobožnostech. Obzvláštní
lásku a něžnou úctu choval k nejblah.
Rodičce Boží Marii Panně, kterouž ne
jinak, nežli svou milou matkou nazýval.

Ve 14. roce svého věku poslán jest
Stanislav s bratrem svým Pavlem a vy
chovatelem do Vídně na studie. Zde bydlel
nejdříve v šlechtickém konviktě vl. Otců
jesuitů. Po vyzdvižení téhož řádu pře
býval v domě protestanta Kimbergra
blíže chrámu bývalé kolleje. I zde po
kračoval dále ve svém dosavádním ži

votě horlivých modliteb. Co zatím Pavel
se svými soudruhy pohodlně hodoval a
pak vypravováním starých bájek a hrou
v karty nebo kostky čas si krátil, spě
chával Stanislav po střídmém, kratičkém
jídle do blízkého chrámu, kdež se mezi
lavicemi ukryl tak, že ho nikdo neviděl,
a tu v postavě, jak výše vypsáno, po
dlouhý čas se modlíval. K ostatním svým
domácím modlitbám za dne a u večer

uměl si v prostranném domě vyhledatí
rozličné skryté kouty, a to byly jeho
samoty a poustevny. Ale ani na tom ne
maje dosti vstával i v noci často potají
se svého lože a trávil dlouhý čas na mo—
dlitbách. Ráno pak vstával již zase velmi
časně a každodenně obcoval ve chrámě

dvěma mším svatým. Obzvláštní pobožnosť
choval však k nejsv. Svátosti oltářní. 1
bylo jej každodenně vídati, kterak dříve
než do školy šel, vykonal návštěvu svému
Pánu ve svátosti lásky skrytému, aby si
od _něho,jenž jest »Moudrost' věčná,c vy
prosil požehnání ke svým studiím. V pře—
svědčení pak, že právě tato nejsv. Svátost“
poskytuje obzvláštní moc k zachování
čistoty srdce, přistupoval každých osm

dní ke stolu Páně. Také jeho úcta a láska
k Matce Boží každým dnem rostla víc
a více. Jeho řeč byla nejčastěji o Marií
Panně, jeho nejmilejší úkoly školní ve
lebily slávu její, a kdykoli sám o ní roz
mlouval nebo jiné mluviti slyšel, zalévaly
se ihned slzami oči jeho a na tváři zářila
neobyčejná radost; zpívalli však někdo
»Salve Regina: (Zdrávas Královno), ó tu
se všecek rozplýval rozkoší nebeskou!
Také růženec nepřicházel téměřani z jeho
rukou, a z knih nejvíce miloval ty, které
o Marii Panně jednaly. Když se ho jeden
kráte kdosi tázal, milujeli od srdce Marii,
odpověděl se slzami v očích: »Ach, do
jista že ji miluji! Vždyť ona jest mou
milovanou matkoulc

Milý čtenáři, uvaž: tolik, tak často,
tak vroucně a tak vytrvale se modlíval
tento bohatý, nevinný, svatý a na sebe
sama tak přísný šlechtic Stanislav! A ty,
6 křesťane?!

3. Důvěru konečně, s jakou svatý
Stanislav své modlitby a prosby Bohu a
nejbl. Panně přednášel, nelze lépe vy
líčiti,než uvedením účinků jeho mo
dliteb. A-tu nenalezám v životě jeho
ni jedinéprosby, ni jediného přání, jejichž
vyslyšení by si nebyl dříve nebo později
na Bohu nebo blah. Matce Boží vymohl.
Poněvadž pak vyslyšení přislíbeno jest
toliko.modlitbě důvěrné, lze tedy
z vyslyšení všech jeho proseb vším právem
souditi na jeho neobmezenou důvěru,
s jakouž své modlitby konal.

Oč přede vším jiným sv. mládenec
Bohavroucněprosíval, bylo zachování
křestní nevinnosti vystříhánímse
každého smrtelného hříchu a uchová—

ním andělské čistoty. A obé jest mu
v míře neobyčejné poskytnuto. Mělt Sta
nislav nepřemožitelný odpor a ošklivost
ke všemu, co jen dosť málo bylo na úkor
svaté čistotě. Když některý z hostův u
stolu “otcovského dovolil si pronésti ně
jaké dvojsmyslné nebo nekalé slovo, za
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hořel ihned Stanislav všecek studem a

sklopil oči i tvář k zemi, a jestliže smělec
nedbaje patrných úzkostí pacholele v ne
kalé řeči své dále pokračoval, pozvedl
Stanislav zrak svůj k nebi a sklesl bez
vědomí ve mdlobách k zemi. Protož jeho
otec poučen jsa takovými zkušenostmi
napomínal raději záhy za podobné pří
ležitosti své hosty a říkával: »Nechte
řečí takových, sice můj Stanislav zvedne
oči k nebi a hlavou padne na zem.:
Tato Bohem samým mu vštípená ošklivost
ku vší nečistotě naučila jej zachovávati
přísné posly, bdíti často po celou noc na
modlitbách, všelikých rozpustilých zábav
se straniti a Marii Pannu ustavičně vzý
vati, & jen tím se stalo, že Stanislav,
tento povahou tak živý & ohnivý, ze—
vnějškem svým tak spanilý mládenec ve
všech pokušeních, vnitř i zevnitř jej
ohrožujících, čistotu těla i duše zachoval
si neporušenou až do smrti;

Vedle této ošklivosti ke hříchu do

sáhl Stanislav svou vytrvalou modlitbou
zvláštní dar lásky k Bohu, ato lásky
rovněž tak něžné a vroucí jako silné a
neohrožené. Jeho bratr Pavel i vychovatel
Bilinski, jimž čistý a svatý život Stani
slavův byl ustavičně výčitkou světského
a lehkomyslneho života jejich, chovali se
k němu velmi necitelně a krutě; posmí
vali se mu, tupili a haněli jej, anoi
bitím a jinými surovostmi mu ubližovali,
aby jej tím od jeho modliteb a pobožnosti
odvrátili. Ale láska božská, která v srdci
mládencově plála, dodávala mu i v tom
síly a trpělivosti ku snášení všelikého
protivenství a příkoří, a naplňovala jej
takovou neohrožeností, že pravil jeden
kráte: »Chci žíti tak, jak vím,že
to Bohu milé jest, nechť se to
bratru mému líbí nebo nelíbílc

.A když jej přemlouvali, aby se také dle
vůle a podle chuti světa bavil, odpovídal
Stanislav: »Jsem k vyšším věcem
zrozen!

Třetí milost, jejíž dosažení svědčilo o
důvěře, s jakou se modlíval, byl p o d iv u
hodný jeho pokrok ve studiích.
Nastoupiv ve Vídni do rhetoriky byl
Stanislav co do vědomostí neli docela

pcslední, tedy jistě mezi posledními žáky.
Doma jej bývalo — dle výslovného svě
dectví domácích lidí — málo kdy viděti
s učením se obírati, za to však tím častěji
čtením nábožných knih nebo tichým roz—
jímáním. Ale Stanislav v krátkém čase
všechny své spolužáky ve studiích nejen
dohonil a jim se vyrovnal, nýbrž brzy
předčil i ty, od nichž dosud sám pře—
konán býval. Ztoho souzeno, a to vším
právem, že Bůh sám zvláštní milostí mu
vštípil vědomosti, jež vlastní pílí si vy
dobytí nemohl. Tuto obzvláštní milost?
měl hlavně co děkovati přímluvě Rodičky
Boží a své pravidelné návštěvě nejsv.
Svátosti před školou.

Ale horlivému »Prositelic mělo se

dostati i jiných ještě a podivuhodnějších
milostí.

Následkem špatného s ním nakládání
se strany bratrovy roznemohl se Stanislav
nemocí těžkou &povážlivou. ] žádal tudíž
domácí své, aby mu kněze katolického
povolali, aby z jeho rukou přijal svátosti
umírajících. Ale nebylo nikoho v domě,
kdo by mu pro kněze došel. Luterán,
vjeho'ž domě bydlel, nechtěl ani takový
obřad katolického náboženství ve svém

domě dovolili; Pavel pak i vychovatel
byli ke sv. náboženství příliš netečni, než
aby se o podobné věci starali. Avšak
Stanislav, jemuž se od lidí žádné pomoci
nedostalo, nezoufal si a nemalomyslnil,
nýbrž obrátil se s modlitbou svou k Pánu
Bohu, od něhož nikdy nebyl oslyšenfa
hle, i tentokráte vyslyšena modlitba jeho.
Dva andělé v průvodu sv. Barbory při
nesli mu k lůžku Tělo Páně ke sv. při
jímání. Když pak takovýmto způsobem
pošlední přání jeho bylo vyplněno, jal se
Stanislav připravovati na smrt; ale Bůh
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nebeský tentokráte jinak usoudil. Zjevilatť
se mu blah. Panna Maria a pravila mu,
že jest to její vůle, aby vstoupil do řádu
Tovaryšstva Ježíšova, a proto že se brzy
uzdraví. 'l'ato poslední milost se sku
tečně brzy dostavila, aStanislav opustiv
lože chystal se, aby vyplnil napomenutí
Královny nebeské. Ale nastojte, tu teprve
mu bylo překonati veliké obtíže, pod
stoupiti tuhé boje a nemenší oběti! Ale
ani tu neztrácel Stanislav mysli. Chopil se
opět své obvyklé zbraně — modlitby, a
tou zvítězil i nad úklady a odpory svého

'bratra, i nad hněvem &hrozbami svého
otce, i nad obtížemi 300 mil daleké cesty
do Říma, kterouž sám a pěšky vykonal.
Přijat jsa sv. Kanisiem, tehdejším pro—
vinciálem v Německu, do řádu, vstoupil
v Římě dne 28. října 1567 do noviciátu
Tovaryšstva Ježíšova. Tak byla jeho dů
věra v Marii Pannu hojně vyslyšena a
odměněna, avšak ještě štědřeji měla býti
korunována na konci kratičkého jeho ži
vota. Modlil se totiž a prosil, aby tak
dokonal život svůj, aby na svátek Na
nebevzetí Panny Marie mohl býti u své ,
milované Matky v nebi. Brzy na to splněna
jest i tato poslední prosba jeho. Dne 10.
srpna 1568 ulehl nemocen na lůžko, a
dne 15. srpna mezi 3. a-4. hodinou ráno
vypustil tiše duši svou, aby zalétla k místu
svých tužeb k oslavě Královny nebeské.

Ale musím uvésti ještě jednu milost,
již se moc důvěrné modlitby Stanislavovy
obzvláště jeví. Slyšeli jsme totiž, jak tvrdé
a nelaskavě nakládal s ním ve Vídni jeho
rodný bratr Pavel. Stanislav se mu za to
mstil po způsobu svatých, modle se usta
vičně k Bohu za bratrovo obrácení. Vy—
slyšení této prosby mělo se státi až po

smrti jeho. Poslyš, milý čtenáři, jakým
podivuhodným způsobem.

V jisté nemocnici v Římě klečí na
zemi v úzké a těsně komůrce domácí

sluha, chudičký a věkem sestárlý. Tvář
jeho jest tuhými posty, nočním bděním
ajinými kajícími skutky bledá a vpadla.
Před ním na stěně visí obraz sv. Stani

slava. Tu stařec ohnažil si záda, pravicí
uchopil bičíky, a co zatím zaslzené oko
upírá k obrazu a prudkými ranami roz
šlehává do krve rámě svá, volá s vý
razem nejhlubšíbolesti: »Stanislave,
svatý bratře můj, pros Boha za
mno hříšníka a bud'již milostiv
tvému stálému sužovuteli a mu

A víš, milý čtenáři, kdo jest tento
stařičký, přísný kajicník? Jest to Pavel,
rodný bratr Stanislavův! Po smrti svatého
bratra sveho zasvětil i Pavel nejen ve—
škeré jmění, ale i všecky síly své skutkům
křesťanské lásky k bližnímu. Na své útraty
založil a vydržoval v Římě nemocnici,
v níž sám zastával místo pokorného sluhy.
Nejvroucnějšim přáním jeho bylo přijatu
býti do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Ale
právě, když se mu žádoucího přijetí do
stalo, zemřel vysílen přísnou svou ka—
jicností ve stáří 60 let v pověsti světce.

Hle, jakpodivuhodně splnilo se zde
slovo sv. Jana, evangelisty Páně: »Kdo
ví, že jeho bratr hřešil hříchem, ne
k smrti, m od li se, a bude pro něho dán
život hřešícímu, ne k smrti.<<(1.Jan 5,16.)
— Protož, »apoštolc modlitby: a všickni
věřícíkřesťané:»Modlcte se za sebe
vespolek, abyste spasení byli.<<
(Jak. 5, 16.)

Fr. Herzog.

0
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Božské Srdce Páně nasvadbě v Káni Galilejské.
(Ostatek.)

8. »Řeklá Matka Ježíšova
k němuc: María nežadala na Synu svém ;

.

zázraku z jakési ctižádosti, jako jednou E
příbuzní její činili, řkouce k němu::
»Zjev se světulc (Jan 7, 4.); nebot?
to by nebylo důstojno Matky takoveho „
Syna. Spíše žádala toho, jsouc láskou
&milosrdenstvím k chudým snoubencům
hnula, a to, aniž by o to byla žádána.
Sama ze sebe řekla: »Nemají vína!
Promluvíla pouze dvě slova, ale slova
velmi významná, ukazujíc, jak my máme
k božskému Srdci mluviti. Jsou to slova

'plna důvěry, jelikož nehledá u lidí,
nýbrž u Pána pomocí! Jsou to slova
lásky nezištně, která nehledásvého!
Jsou to slova, jež dokazují, že Maria
nepochybuje o moci Syna svého; pročež
neřekla jako otec hluchoněměho chlapce:
»Můžešli co, spomoz nám, slituje
se nad námi.: (Mark. 9, 18.) Též?
nepochybovala o jeho dobré vůli;
pročež nepravila jak onen malomocný:
»l-lane, chcešli, můžeš mne oči—
stiti.a Vědělať, že stačí prostě žádanou
věc naznačiti, jako učinily sestry Lazarovy,
řkouce: »Pane, aj, jehož miluješ,
nemocen jestlc (Jan 11, B.) Také
věděla, že Bůh zdá se někdy býti ne
povědom našich nedOStatků, jež mu před
nášíme, a proto žalmista (36, 5.) Páně
napomína:»Vyjev Hospodinu cestu
svou a měj naději v něm: On
zajisté (všecko dobře)učiní,: a sv.
Pavel: »Ale ve všeliké modlitbě
&prosbě s díkůčiněním žádosti
vaše přednášeny buďtež Bohu.:
Konečně svědčí slova Panny Marie 0
velké opatrnosti, jakobybylaslyšela
předpis Páně: »Však modlíce se,
nemluvte mnoho jako pohané;
nebo se-domnívají, že pro mnohé
mluvení své budou vyslyšánim

9. A co odpověděl ji Ježíš? »Co
jest mně a tobě, ženo? Ještě ne
přišla hodina má.<< Nezdá se tobě,
milý čtenáři, jakoby Pan v těch slovích
se zapomenul nad obvyklou dobrotou
a vlídností svého milujícího Srdce, ano
jakoby Marii odepřel mateřskou důstojnost,
nazývaje ji »ženouc?

Předně, jmenujeli Ježíš Marii »že
no u,: netvrdí, že není jeho Matka,
aneb že není neporušená Panna, nýbrž
naznačuje pouze, že vůbec jest ženského
pohlaví (yuv—íjjest dle sv. Jeronyma uxor
et mulier). Slovo »ženOc dávalo se
počestným a vznešeným dámám za stará.
(Sušil) Aby žádný kacíř nemohl pro
ona slova Marii vyčitati, že není Matka
Ježíšova. praví evangelista: »A byla
tam Matka.!ežíšova,<< podobnějako
před slovy Páně: »Ženo, hle syn
tvůjla stojípsáno:»Stála pak blízko
kříže Matka Ježíšova. Tehdy
uzřev Ježíš matku a učeníka.c

A zdáli se komu, že Pán káral
Matku svou, stalo se tak, aby poučil nás
a ne ji. Poučil nás, že rodiče a příbuzní
u věcech božských & spásy naší se
týkajících nemají nám překážeti. Také
chtěl příkladem svým ukázati, kterak
Boha a uložený nám úřad nade všelikě
poměry rodinné výše si vážiti a ceniti
máme. Jest tedy, jakoby řekl: »Milá
Matičko, ač Srdce mě k tobě dětinnou
láskou lne, nejsi mi v této věci Matkou,
nýbrž jako cizí žena; od tebe obdržel
jsem toliko tělo, nikoli božství, jímž

; nekonečně výše nad tebou stojim. Božství
pak mému náleží konati zázraky, a to
dle vůle nebeského Otce a ne příbuzných.
A dle této vůle vykonám zázrak, jakmile
nadejde hodina má.: Z toho tedy vidíme,
že slova: »Což jest tobě a mně,
ženo?c nemajíce zhola žádné trpkosti
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do sebe, dobře se shodují se sladkou a
vlídnou povahou božského Srdce. Také
Maria neshledala v nich žádné trpké
domluvy, nýbrž spíše přípověd', že ji
vyslyší, jak poznati ztoho, co byla potom
sluhům řekla.

»Ještě nepřišla hodina mac;
to jest: ještě nenadešla příhodná chvíle
ku konání zázraku. Posečkám ještě, až
víno úplně dojde, a všichni hosté nedo
statek tento pocítí. Potom bude zázrak
všem patrnější, a poznají, že já jsem
jej vykonal, i uvěří ve mne & oslaví
dobrotu mého Srdce. Nebo kdo by napřed
nepocítil nedostatku, také zázraku pak '*
si nepovšimne. (Jan Zlatoústý.)

10. Dí Matkajeho k služeb—
níkům: »Cožkoli vám řekne,
11či n t e !<<Maria tedy skutečně vyrozuměla
ze slov: »Nepřišla ještě hodina
m á,c že jest vyslyše'na. rl'ake se zdá,
že prorockým duchem poznala, jakým
způsobem Pan zázrak učiní. Proč by
byla sluhům řekla: »Cožkoli vám
řekne, učiňteh kdybynebylavěděla,
že Kristus rozkáže stoudve vodou na

plniti. Vždyt' mohl zázrak také jinak a
bez služebníků vykonati!

Znamenej, milý čtenáři, kterak Rodička
Boží ráda pomáhá. Jednak oznamuje
Synu svému, že víno došlo; jednak na
pomíná služebníky, by vše poslušně
vykonali, co Syn jim řekne: Ať to bude
snadno či nesnadno, odporno či milo;
ze Srdce Syna mého nemůže, než co
dobrého jest, přijíti — tak smýšlí! Bálať
se, aby nedůvěra nebo neochota jich
zázraku nepřekážela, obzvláště kdyby
něco neobyčejného poručil!

11. »Bylo pak tu šest stoudvíýc
Evangelista proto veškeré podrobné okol—
nosti vypsal, aby všem patrno bylo, že
zázrak, který se stal, byl veliký, a že

'v něm láska a dobrota božského Srdce
znamenitě se osvědčila.

Zázrak byl zajisté veliký & zřejmý.

a) Tomu nasvědčujevelký počet
stoudví; bylo jich šest a takových,
které podle tamního zvyku výhradně jen
vodou plněny bývaly a židům k umývání
rukou a ramen před jídlem a po jídle
sloužívaly (pročež v evangelií řeckým
jménem »hydriaec nazvány jsou). Nikdo
nemohl tedy míti podezření, že by v nich
bylo víno skryto. Mimo to židé umývali
si ruce jen vodou, nikdy vínem.

b) 'l'omu dále nasvědčuje o hsah l0 st
stoudví »beroucích v sebe jedna
každá míry dvě nebo tři.: Míra
(métréta) da se jen přibližně určití; ale
sotva se zmýlíme, vezmemeli, že jedna
stoudev okolo vědra našeho, spíše více
než méně, v se brala. Jak štědrým se
tudíž ukázalo Srdce Páně! Dal vína

v hojnosti, jak na Krále slušelo, a bylo
vína toho více než na svadbě se užití
mohlo!

Píseň národní pěje:

Hody, hody, hody!
Učinil Pán víno z vody
v Káni Galilejské
na. svadbě andělské.

Víno, víno, ví !

Nikdá's tak d Pré nebylo,
v Káni Galilejské
na. svadbě andělské!

/Mor. mír. pis. 433./

c) 'l'omu nasvědčuje konečně ita
okolnost, že služebníci sami na—
plnili stoudve, ne Pán, aby nikdo
nemyslil, že víno podvodem se tam
dostalo; nebot“ řekl: '

12.»Naplňtež stoudve vodou!:
Snad tobě, milý čtenáři„ připadne
myšlenka: proč pak Pán, jenž svět
z ničeho stvořil, neráčil beze všeho pod
kladu i víno tu učiniti? Proto: aby
zázraku snáze se věřilo. Kdyby z ničeho
byl víno učinil, mohlo se zdáti výtvorem
obrazotvornosti (přeludem). Ale, že všichni
tutéž vodu, kterou napřed vlastníma
očima spatřili, pak ve víno proměněnou
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shledali, nemohli zázraku popříti. Proto ,
dí svatý Ireneus: Kristus zázraku nekonal
bez všelikého podkladu, aby“ukázal, že :
jest Pánem všech stvořených věcí,
z nichžto může libovolně jedny v druhé
přeměnili a »že jest týmž, jenž na vinice
vodám a rosám padali dává a z nich

ummmun mnm

aw zil \

Pán Ježíš na

jako barvu, chuť, vůni aj. Nepodobnosť
působí, že zázrak zdá se býti větším;
podobnost, že se snaze věří. Tudíž praví
Cyrill Jerusalémský, že Kristus vykonal
větší div, přeměniv' vodu ve víno, než
přeměniv víno ve svou krev, jelikož
(prý) víno jest krví bližší (podobnější).

13.»Inaplnilije až do vrchu,<
dokládá evangelista, _by všem povědomo

%

:

'!

svadbě v

ve prodlení času v lozach (loza : sazenice
vinná) víno vyvodi.: (Sušil)

Snad se otážeš, proč učinil právě
z vody, ne zjiné hmoty víno '?Proto, že voda
jest vínu podobna i nepodobná. Podobná:
že obojí jest napoj; nepodobna: poněvadž
mají veskrz sobě odporující vlastnosti,

Káni Galilejské.

bylo, že toliko voda ve víno proměněna
byla,- a že nic jiného tam nebylo. Jestliže
stoudve až do vrchu naplněny byly,
nebylo možná, aby někdo podvodné
trochu vína přilil, a nemohl se tudíž
zázrak v nižádně podezření vzíti.

14.»Idí jim Ježíš: »Načerpejte
teď a neste stolníkovilc Pánkáže
nalév'ati, aby zázrak ihned zrejmým byl,



a by se vědělo, že proměna v jednom
o ka m ž e ní se udála. Mylidé potřebujeme
ku všemu, co konáme, času; Bůh na
čase nezávisí, nýbrž okamžitě koná, co
chce konati. Proto patří také k zázraku,
aby okamžitě se stal. Za tou příčinou
pravil Pán ke sluhům, že mají »ted',<
to jest v okamžiku načerpati, aby nikdo
nemyslil, že voda průtahem času nebo
uměním, nebo nějakou přirozenou silou
ve víno přeměněna byla. 'l'ak starostlivým
bylo Srdce jeho, abychom tím jistěji
v jeho božství věřili!

15. rl nesli.: Jak velel. Pán,
uposlechli ho sluhové a zanesli stolníkovi
načerpané víno, jehož ryzost již dle barvy
a vůně tušili. Jest pravdě podobne, že
Kristus přeměnil vodu v červené víno,
aby zazrak zřejmější byl, a poněvadž
se v Palestině pívalo jen červené víno.
(Cornel. a Lap.) Sluhové zajisté radovali
se, že svou ochotou a poslušnosti k zá
zraku spoluúčinkovali! Abys, milý čtenáři,
ůmyslům božského Srdce Páně lépe
porozuměl, povíme také, jaký úřad
»stolník- zastával Stolníknebyl pánem
svadby, nýbrž vrchním správcem jejím.
On řídil a spravoval svadební hostinu,
všude dávaje pozor, aby hostům nescházelo
ani na jídle, ani na pití. Nesedal při stole
(či lépe řečeno, neležíval, poněvadž židé
při jídle jako na lůžku odpočívali), nýbrž“
stal, aneb obcházel hosti a poroučel
sluhům, co jim bylo činiti. Zvláště míval
péči o víno; zkoušel je a nařizoval, kolik
vody by se s tím aneb oním vínem
smíchati dalo, ježto východňané silného
vína svého bez příměsi vody nepožívají.
(Sui—žil.)Když okusiv vína, shledal, že
ku svadbě se nehodí, nepřipouštěl ho.
Úsudek jeho v této věci byl spolehlivým,
poněvadž ničeho nejedl, ničeho nepil a
tudíž měl chuť nepokaženu. Teprve po
ukončené hostině jídával a byl podélen
věncem a hojnými dárky (jimž Řekové
»ďmocpópntac říkali, což bychom my na
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zývali »výslužkouc či »výsluhoua). Kristus
Pán dál tedy víno stolníkovi okusiti,
poněvadž to bylo jeho úřadem, a že byl
nejlepší posuzovatel vína.

16. Stolník »okusil,a co mu bylo
podáno, nebo nedůvěřoval ani barvě,
ani vůni, že by to mělo býti víno; jelikož
chut'jistěji svědčí o ryzosti vína než zrak
& čich. Okusiv vína, shledal, že jest
převýborným; ovšem nevěděl, odkud
přišlo, zdaž bylo z nějaké věci .učiněno,
zdaž odněkud váženo nebo přineseno.

Snad se otažeš, milý čtenáři, jak
to mohlo stolníkovi býti nepovědomo,

' nebot přece býval všude přítomen & na „
sluhy dával pozor? Musíš věděti, že
nestál ustavičně jen na jednom místě,
nýbrž běhal sem a tam, aby povinnost
svou konal. Proto mohlo se státi, že ani
neslyšel, co Matka řekla Kristu Pánu,
ani co Kristus odpověděl Matce, ani co
rozkázal sluhům. Bezpochyby, dí svatý
Jan Zlatoústý, stalo se tak podle rady
Boží, aby podivením a dotazem stolní
kovým a odpovědí ženichovou zázrak
najevo přišel. Zajisté, kdyby stolník nic
nebyl řekl, mohli si hosté mysliti, že
víno nebylo učiněno z vody, nýbrž
odjinud přineseno, a služebníkům sotva
by byli uvěřili, byť i opak toho byli
svědčili. Krom toho stolník by snad ničeho
nebyl řekl, kdyby byl věděl, odkud víno
přišlo. Všecko se tedy tak přihodilo, aby
zázrak úplně zřejmým byl a tím božská
moc Pána uznána, láska a dobrota jeho
božského Srdce patrna a ode všech
přítomných oslavena byla. Proto evan
gelista vše do podrobná vypravuje, ne
opomenuv ani sebe menších okolností.

17. Stolník okusiv vína, podivil se
dobrotě &výbornosti jeho, zavolal ženicha
a pravil k němu: »Každý člověk
napřed dobré víno staví, potom
když se podnapili, špatnější.< O
podnapilosti v pravém smyslu není tu
řeči; nebo pismo svaté často užívá toho
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vn,;

mysl, ale nezbavuje rozumu, což
by bylo hříchem. Svadebníci se to_liko
d o s t n a pil i, ale neopili, jinak by Kristus
Pán zajisté nebyl vodu ve víno proměnil,
poněvadž by byl schválil a podporoval :
hřích, což nikterak se neshoduje se
svatosti jeho božského Srdce; spíše by
pílí zamezil a je domů poslal. »Potom
když se podnapili, špatnéjší,c
nebo žaludek již dobrým vínem dostatečně
naplněný, má pak i špatné víno za dobré
a předešlému podobné. Hle, milý čtenáři,
tu máš treí'ný obraz toho, co svět anebo
hřích s námi dělá. Svět nejprve poskytuje
na oko pěkných a dobrých věcí, pak
ale ponenáhlu podstrkuje špatných &
takto klame. Podobně má se to s hříchem;
zpočátku obveseluje, potom však za
rmucuje a trápí; zde svědomí a na
věčnosti tělo iduší hubí. Opak toho činí
božské Srdce Páně: zpočátku cvičí nás
v křížích a bolestech, potom však tyto
bolesti a kříže obrací ve víno radosti a

blaha. Toho zakusili svatí apoštolé, o
kterých skutkové apoštolští (5, 41.) praví:
»Oni' šli z toho shromáždění
radujíce se, že hodni učinění
jsou trpěti pohanéní pro jméno
Ježíš..:

Stolník mluví ledy všeobecně &téměř
žertem a nemíní zhola říci, že by hosté
se hyli opili, nýbrž, že lidé, když dosti
pili, jenom jako ze zvyku dále pijí, o
chut' vína mnoho nedbajíce. Konečně dle
úřadu svého úsudek o víně vydávaje,
dokládá: »Ale ty jsi zachoval víno
dobré až dosavádem Ano, bylot'to
víno nejlepší, červené z hroznů drobných,
ale přelahodných, ze sorků, jak jim židé
po hebrejsku říkali, vylisované. Panoval
tedy tam zvyk obyčejům našim zcela se
příčící, an u nás naposled nejlepší víno
při hostinách se donáší.

18. Dále sv. Jan neuvádí, co se
ještě dělo, ale můžeme se snadno toho
sami domysliti. Ženich nemálo se tomu
podivil a pravil, že neví, odkud víno se
vzalo. '.l'u hned byli vyslýcháni služebníci,
kteří upřímně a radostně vyprávěli, Co
se stalo. Všichni spěchali ke stoudvím a
shledali je až do vrchu plny dobrého
toho nápoje.

Div byl nepochybně usvědčen; všem
bylo zřejmo, že božské Srdce Páně smí
lovalo se nad nouzi chudých snoubencův
a zázračně jim pomohlo. I jali se chváliti
a velebiti lásku, blahosklonnosť a slitování
toho božského Srdce. Vzdávali mu vřelé

díky a vyprávěli íjiným, jak štědrým
byl Pán na svadhě. Ježíš však nedbaje
marné slávy světské, přátelsky se s nimi
rozloučil, napomenuv je, by vína toho
mírně užívali a Bohu děkovali.

Možná také (jak dí jistý vykládač),
že každý z přítomných jsa pln radosti
a podivení, trochu vína s sebou domů
vzal, aby je dal ijiným okusiti, aneb
na dlouhou památku si je uschoval.

Již tenkráte začal Pán Ježíš plniti,
co byl pozdějiblahoslavené Marii
Markétě Alacoque a všem, kdož
božské Srdce jeho vzývají, přislíbil:
»Dám jim veškerý stavu jejich
potřebné milosti.: »Udělím
pokoj svůj rodinám jejich.: —
»Vevšech protivenstvích potěším
je.: — »I domům těm požehnám,
kde obraz svatého Srdce mého
vystaven a ctěn bude.<

Ovšem nebyl žádný obraz božského
Srdce ve svadebním domě v Káni

Galilejské vystaven; za to však ——což
nekonečně více jest — bylo-tam skutečné
Srdce Páně přítomno, a proto tak hojné
požehnání, začež mu budiž věčná chvála!
Amen.

Fr. X. Zimmerhackel T. .T.
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Maria!
(Ku slavnosti Jména. Panny Marie.)

0 nejsvětějším Jménu Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista není jména,
které by nám křesťanům katol. více lahodilo nad jméno neposkvrněné

„; Bodiěky Boží Marie. Maria, jak sladký to zvuk pro ucho naše! Maria,
(a jak veliká to útěcha pro srdce naše! Maria, jaká rozkoš pro život naš!

Vždyť ve jménu tomto soustředěno jest vše, co zbožnou duši křesťanskou těší,
občerstvuje, posiluje, co útěchy dodává; ve jménu Maria soustředěna jest moc,
láska, dobrota Matičky naši nebeské. Jaký div tedy, že dnešního dne zaznívá
chvála Marie Panny z úst tolika milionů zbožných křesťanů; vždyt jsou to jmeniny
drahé Matky, na něž se celá rodina křesťanská těší, vždyt jsou to jmeniny Královny,
jíž poddaní úctu svou projevují, vždyť jsou to jmeniny mocné u Boha prostřednice,
již ubozí hříšníci za pomoc a přímluvu žádají. Proto jest Mária nám katolíkům
jmenem sladkým, jménem drahým, jménem velesvatým. »Jměno Maria,< praví
sv.. Richard, »vyšlo z pokladu božského, neboť. nejsv. Trejice Boží sama dala
přesvaté Panně toto jméno, které po jméně božského Syna nade všecka jiná jména
povzneseno jeste Ano, jméno Maria vyšlo z božského pokladu, nebot které
jméno, která lidská bytost asi tanula na mysli nejsv. Trojici, když tato, ono
záslibné, milosrdenství a slitování plné slovo k padlým rodičům pravila: »Jeden
z potomků ženy potře hlavu hadovu.a Koho zde mínil asi Duch sv. jiného, nežli
Marii, svatou Matku Spasitelovu?

Maria, ó jméno plné sladkosti a něhy! SvýBernard volá: »Nemnhu jméno
tvoje, ó Maria, vyřknouti, aniž bych novou horlivost“ v sobě necítil; nemohu na
tebe mysliti, aniž bych vnitřní radostí a plesáním uchvácen nebyl. Všichni, kdož
tebe milují, nemohou při vzpomínce na jméno tvé necítiti v srdci svém onu
nebeskou sladkost, kterou od Boha obdařeno jest jméno tvélc

Maria jest jmeno tak mocné, že při něm nebesa plesají a země se raduje,
duchové andělští v nebi chválu vzdávají a ubozí poutníci na zemí s důvěrou je vzývají.

Ano, Maria, pomoz, to jest výkřik, jenž ozývá se od jednoho konce světa
ke druhému z tolika stísněných prsou. Maria, pomoz, ozývá se z tolika srdcí
chudých na štěstí,-bohatých na bolesti. Maria, pomoz, vola zajisté i dnes tak
mnohé dítko Mariánské; nebot ke komu má se spíše utéci v trápení svém a kříži
nežli k matce? ' '

Maria, pomoz, volá úpěnlivě ubohý sirotek, klečící na čerstvém rově
rodičů svých. Pochovali mu nedávno rodnou matičku, jako kůl stojí na světě
osamocen, nemá rodičů, nemá přátel, jen Matka nebeská mu zbyla, k níž matka
pozemská modliti se jej učila; k té volá: »Maria, pomoz! K tobě se utíkám,
vtebe skládám celou důvěru svou! Buď mi vším na světě: otcem, matkou, rádkyní
a vůdkyní, pak klidně mohu patřiti budoucnosti ve tvář.:

Maria, pomoz, volá křesťanský jinoch a křesťanská panna, když těžké
na ně doléhá pokušení světa zkaženého a svůdného; když zlý duch béře na sebe
podobu anděla, by okradl je o perlu čistoty a nevinnosti, tuto nejkrásnější ozdobu
věku mladistvého. Maria, pomoz, volají, a blazejim, jestli volají, neboťve prosbě
této již vězí záchrana; kdo vzpomíná v pokušení na Matku nebeskou, Pannu
nejčistější, neklesne zajisté, Matka" Boží ochrání jej.



Maria, pomoz, volá v srdci svém i křesťanský muž, jenž domácnost“
si zařizuje, obchod otvírá, službu nastupuje; pomoz mně, abych obezřetně,
s pilností a vytrvalostí konal povinnosti své, vypros mi na milém Pánu Bohu
sv. požehnání, vždyt“Matka jsi, a štěstí dítek leží tobě na srdci. A nevolá nadarmo.

Maria, pomoz, volánejednou ale nesčetněkrátekřesťanskážena a matka,
když srdce plno zármutku a starostí, když pod tíží touto jižjiž klesá. Maria,
pomoz, volá, a prosba tato sílí volající a k novému, čilemu životu vzpružuje.
A když milé dítko na loži bolestném sténá, když již anděl smrtí perutěmi svými
je ovívá, nebo když syn či dcera rodný dům opouští, aby v cizině štěstí své
si hledali, tu v hodince loučení s drahými dětmi, kdy skoro puká srdce její bolestí,
obrací zrak zarosený k Marii Panně a volá, volá s celou silou lásky mateřské:
»Maria, pomoz mně ijim, zachovej mně dítky moje. ať. nezahynoutc Blaze
matce, která takovou důvěru má k nebes Královně; blaze dětem, za něž matka
pozemská prosí Matku nebeskou. 1 matku i děti pojme Maria pod ochranný svůj plášť.

Maria, pomoz, ó pomoz mně, Maria! prosí ubohý nemocný, když
prudká bolesť údy jeho proniká, když pomoci nenalezá ani úlevy u lidí; tu důvěrná
prosba k Matce nebeské, která ne nadarmo se nazývá »Uzdravení nemocných,<
balsamem jest nemocným jeho údům a vzbuzuje novou nadějí, posiluje trpělivost
a oddanost do vůle Nejvyššího.

Maria, pomoz, volá i křestanský vojín, když ve vřavě válečné se všech
stran mu smrť hrozí. »O pomoz mně, Matko nebeská, bych vytrval, jeli možno,
zachraň mne; chraň a opatruj moje milé v dálné otčině! Tebe jsem ctil, tebe
miloval, tvým synem chci býti i ve smrti; umruli na tomto poli válečném, alespoň
vypros duši milostivého odpuštění u trůnu nejmilejšího Syna svéholc O přešt'astný
vojíne, život svůj obětuješ za císaře a vlasť svou, duši svou odevzdáváš do rukou
mocné Matky nebeské; bojuj dále, bojuj srdnatě, Bůh a Maria tě neopustí!

Maria, pomoz, volá i hříšník, jenž obzvláštní milostí Boží ku poznání
nebezpečného stavu svého přišel. Za sebou vidí spoustu hříchů, před sebou
přísného soudce. Jediná jen kvitne mu naděje: »Útočiště hříšníků,c milosti plná
Panna. Ano, k té se utíká, tu úpěnlivě prosí za prostřednictví a přímluvu, neboť
není hoden milosti Boží, kterou tolikráte od sebe odpuzovat. () jak dobře jsi volil!
»Nebylo ještě slýcháno, že by někdo odmrštěn býval, kdo se k Marii utíkal, za
pomoc a přímluvu ji žádal,: praví ze zkušenosti sv. Bernard. Vždyť největší
radostí jest pro Marii Pannu, můželi hříšniky k Synu svému vésti, hříšníky kající,
kteří cestu hříchu opouštějí a po jiné, po cestě ctnosti k Bohu a k nebi putovati chtěji.

Maria, pomoz, volá i stařec a stařenka jednou nohou v_hrobě stojící.
Pomohla jsi nám již tolikráte v životě našem, tolik dobrodiní obdrželi jsme z ruky
tvé, jen jednu ještě milost prokaž nám, stůj při nás v hodince smrti naší! Kéž
klidné a ve stavu milosti Boží budeme moci vypustíti ducha svého, majíce nejsvětější
jména Ježíš a Maria na rtech; pak zajisté dovedeš duše naše k soudu a představíš
nás Synu svému: »Ejhle, dítky moje jsou to, které mne milovaly, mne ctily, ke
mně se v životě pozemském utíkaly! Promiň, Synáčku milý, milostivě, cokoli snad
ještě hříšného na sobě mají, promiň a odpusť pro lásku mou k tobělc O blaze
vsem, kdož Marii za Matku sobě zvolili v životě, kdož ctí ji a velebí, kdož jí

k radosti žijí a pracují; jednou poznají, jak mocná, jak laskavá, jak dobrotivá
jest ta jejich milá Matka Maria!
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Tak zaznívá úpěnlivá prosba: »Maria, pomozla po celém světě, po
všecky časy, a zajisté proniká volání toto nebesa a doléta až k Srdci Marie Panny.
Jméno Maria jest nám hvězdou vůdčí v plavbě po rozbouřeném moří života
vezdejšího; k ní zřeme, ji milujme, ctěme a v životě následujme, abychom za její
pomocí a přímluvy došli cíle svého, jenž jest blaženost věčná ve slávě Boha našeho,
kdež uzříme Matiěku' naši ve slávě a velebnosti, kterou oděl jí božský Syn její
a Spasitel náš Ježíš Kristus, jehož nejsvětější jméno požehnano a velebeno budiž
se jménem přečisté jeho Matky na věky věkův! Amen.

Pouť

.!do sečte ty nepřehledné davy
_ zbožných poutníků,kteřívmě

síci'září, v němž jest. tolik
-.........„„ " Mariánských svátků navštíví,

naše milá, drahá Mariánská poutní místa!
Kdo seěte .ty Zdrávasy, růžence, litanie
a libé písně, jimiž bude Rodička Boží od
svých vroucích ctitelů pozdravena! Kdo
sečte ty milostí, jichž nejdobrotívější Pán
nebeský rukama Panny Marie hodným
poutníkům udělí!

Proto vzhůru, vzhůru na milou pouť
k Matce nejdražší, k té krásné Hvězdě
jítřní, k tomu mocnému Uzdravení ne
mocných, k tomu Útočišti hříšníků, k té
vítězné Pomocníci křesťanů, k tomu laska
vému Potěšení zarmoucených! 0 jak za
plesá srdce naše, až spatříme věže sva
tyně Mariánské, až poklekneme na stupních
oltáře!

Avšak, milý čtenáři, co jest ona
radost na Marianském poutním místě u
porovnání s onou radostí, kterou se na—
plní srdce tvé, až — dáli Bůh — spatříš
Rodičku Boží tváří v tvář tam v nebesích?

O kéž bychom už tam byli! Ale tato
pout“ k nebeskěmu trůnu Panny Marie
jest dlouha, jest daleka; možná, že bu
deme museti ještě 10, 20, 30, 40, ha
ještě" více, let putovati, až se nám za
chladným hrobem otevře pohled na ne
beský Jerusalem. Až do té doby potrvá
tedy naše pouť života, až do té doby
budeme putovati a vzdychati: »Zdravas

P. Bohumír Bendl.

života.

Královno, Matko milosrdenství, živote,
sladkosti a naděje naše, buď zdráva!

,K tobě voláme, vyhnaní synóvé Evy.
K tobě vzdycháme lkající a plačící v tomto
slzavém údolí. Pročež, orodovnice naše,
obrat“ k nám své milosrdné oči, a Ježíše,
kterýž jest požehnaný plod života tvého,
nám po tomto putování ukaž. O mílostivá,
ó_přívětivá, ó přesladká Panno Mariah

Kéž bychom se brali na této své
životní pouti vždycky pravou cestou,
kéž bychom měli nějakého spolehlivého
průvodce! A ejhle, Rodička Boží, která
už na nebesích trůní, skýtá se nám sama
za vůdkyni; ona šťastně pozemskou pout
dokonalá, ona nám zde na světě své
šlépěje, své stopy zanechala: jen donich
vstoupněme, jen podle nich kráčejme, a
bude šťastno i naše putování.

Ty pak šlépěje, ty stopy jsou ctnosti
Panny Marie; jest jich ovšem mnoho, pře
mnoho, jedné však si zvláště Všimněme;
jestít ona předůležita pro naši pouť života.

Ve starých zbožných knihách čteme,
že když Panna Maria měla tři leta, byla
poprvé se svými svatýmí rodiči, Annou
a Joachimem, na pouti v Jerusalémě.
Tam hledala jediné Boha; vědělať, že
on jest její Stvořitel a nejvyšší Pán,
ona že jest jeho tvorem a služebníci,
její úlohou že jest Bohu sloužiti, vůli
Boží plníti. Vyznala t_o všecko zřejmě,
když později pravila: »Aj, dívka Páně,
staniž se mi podle slova tvéholc
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Byla tedy první pout“ Panny Marie 1 uměti.Když přijal služebník službuvdomě
cesta do chrámu jerusalémskěho, kdež
chtěla do služby Boží vstoupiti, dívkou
Páně se státi.

[ vykládá se dále, že když Panna
bez poskvrny hříchu počatého do chrámu
přišla, představila se sama Pánu & za
světila se mu pro celý život; slavíme
každoročně památku tohoto svátku Obě
tování Panny Marie dne 21. listopadu.

Tato pak obětavosť, tato pevná vůle,
tento pevný úmysl, celý život'jediné Bohu
a z lásky k Bohu, dle vůle Boží i bližnímu
sloužiti — tato obětavosť provázela Ro
dičku Boží po celé pouti tímto slzavým
údolím, kterážto pout' se ukončila slavným
nanebevzetím. »Kdo se ponižuje, bývá
povýšen,c pravil božský Spasitel.

Chceš i ty, milý příteli, do nebe se
dostati? Zajisté že chceš; proto zasvěť so
pokorně Bohu po příkladě Panny Marie.

Musí věru každému poutníkovi nej
více na tom záležeti, aby byl na pravé
cestě. A tak musí i nám všem na tom zá

ležeti, abychom jako poutníci do slávy
věčné skutečně kráčeli cestou, která vede
do nebe. Kráčíme pak vpravdě tou cestou,
když jsme Pánu Bohu pokorně zasvěcení,
když Pánu Bohu pokorně Sloužíme, když
myslíme, milujeme, chceme, mluvíme,
konáme, co Bůh chce a jak Bůh chce.
Služebník, služebnice nedělá, co sama
chce, nýbrž co pán, co paní por-učila;
protož i my křesťané, služebníci Boží,
musíme plniti vůli Pána svého, Boha
všemohoucího. Tuto vůli Boží známe;
jestit' obsažena v desateru Božích .a
v pateru církevních přikázaních. O kéž
bychom se nebyli nikdy uchýlili od těchto
přikázaní, a jestliže se tak stalo, kéž
bychom se co možná nejdříve řádnou
svatou zpovědí k nim vrátili; sice by
všecka naše klopotná cesta, všechno naše
putování bylo pochybeno, bylo nadarmo.

Budiž však Bohu žalováno, že _mnozí
lidé nechtějí a nechtějí této pravdě roz—

pánově, jest si vědom, že tam není jenom
proto, aby jedla pil, nýbrž aby pánu
svému pracoval, jemu svědomitě sloužil.
Avšak vzhledem ke službě Boží jsou
mnozí lidé, kteří jakoby ani nevěděli, že
těž jim, tvorům Božím, platí slovo Páně:
»Pánu Bohu svému se klaněti a jemu sa
mému sloužiti budeš !. Takoví lidé ovšem,
byt'i do únavy v potu tváři pracovali, ať
nečekají odměny od Boha; vždyť ne
pracovali k jeho cti a chvále. vždyt“ se
pokorně jeho službě nezasvětili. Takový
život není poutí do nebe za Rodičkou
Boží; oni ovšem také putují, ale jak
a kam?

Mnohdy se stává, že i mezi poutníky,
putujícími na naše milá Mariánská poutní
místa, nalézají se lidé, kteří nezasluhují
toho pěkného názvu »poutník.: Mnohý
přijde, aby na tom posvátném místě
kradl; jiný, aby se tam pobavil jako na
nějakém výletě; v kostele se prochází,
obrací, dívá, hovoří, jakoby byl někde
na výstavě; pak si v hostinci popřeje,
neslřídmě se nají, napije. Přijdou ovšem,
bohudíky, mnozí dobří poutníci; tise
vroucně modlí, ti své srdce ve svátosti
pokání očistí, ti se tělem Páně posilní,
ti ochranu Boží, ochranu Panny Marie
s nebe na sebe i na své miláčky svolá—
vají. Tito vrátí se pak domů lepšími než
přišli, kdežto onino první vrátí se hor
šími než byli.

A tak se děje i na té naší vše
obecné, veliké pouti na věčnost. Mnozí
se ubírají tímto životem, okrádajíce Boha
o povinnou čest, lásku a službu, ne
starajíce se o Boha a hromadíce hřích
na hřích, jakoby proto byli na světě.
Kde se octnou konečně, kam se do
stanou, neobrátíli se včas? Tam, kde
jest věčný pláč a skřípění zubův. O jak
se liší od těchto lidí ten zbožný zástup
hodných křesťanů, kteří plníce vždy a
všude vůli Boží, jsou den ze dne netoliko



272

starší a starší, nýbrž též světější &spra- |
vedlivejší; jsou den ze dne netoliko vždy .
bliž a blíže hrobu, nýbrž též brány ne
beské, kterou konečně vejdou tam, kde
trůní trojjediný Bůh a Matka naše nej
dražší, blahosl. Panna Maria! Na zemi
se ponižovali, a na nebi budou povýšeni.
Jak si budou blahořečiti, že na své pouti
pozemské následovali příkladu Matky Boží,
kterouž tak rádi opěvují poutníci zpí
vajice:

María, nejdražší Matko Páně,
studně útěchy a sladkosti,
Bohem dána světu ku ochraně,
ty jsi nebes chloubou, radostí!
Ten, před jehož tváří vše se sklání,
tebe ctí a zve tě nebes Paní,

tebe chválí rajští duchové,
tebe slavte všichni tvorové!

Přijmí mile, dívko Páně blahá,
též i naši chválu a náš vděk;
tebou naše naděje se zmahá,
tebou zkvetl světu šťastný věk.
Co nám Eva v ráji potratila,
ty's nám porodem svým naVrátila,
zaplacen je velký světa dluh,
s hříšníkem je opět smířen Bůh.

Ty jsi hvězda, ježto jasně svítí
pocestným na pouti vezdejší,
skutky tvé nad vonné jarní kvítí
vydychují vůní libější.
Ty jsi růže, ježto krásně květla,
i kdy žáha zármutku tě hnětla;
čistým je zrcadlem život tvůj,
tebou sám Bůh zdobí stolec svůj!

lit—.anovskgj.

Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (7.)

Na neděli I6. po sv. Duchu.

okorným Bůh dává milosť,

:):)pyšným však se protiví . . .' Že mně známa mluva zvonků,
mnohý se as podíví.

Pravda však, že také zvuky
bilo srdce v zvonku lem:
na svadbě si na poslední
místo sední za stolem.

Hospodář sám řekne tobě:
Příteli můj, sední výš!
Pokomýmli vezdy budeš,
cti a slávy dojdeš spíš.

Na slavnost' Narození Panny Marie.
() Maria, Kněžno nebes,
blahoslavený tvůj rod
veškerému světu přines
radosť velkou, duše bod.

Nevím věru, jakou chválou“
povznesl bych tebe dosť,
že ti taká uchystána
od věčnosti důstojnošt'.

ó Maria, hvězdo mořská,
bouřemi nás světa vod',
až kdys nebes ve přístavě
zakotvíme žití lod'.

Na neděli l7. po sv. Duchu.

Dobře jak a příjemno jest
bydlet v jednom stavení,
jednota kde, shoda. vládne,
láska pak se pramení.

Stavení to církev svatá,
jeden duch i tělo jest,
jediný Pán její hlavou,
jedna víra, jeden křest.

Ty zda, synu, pro věc svatou
jediné máš smýšlení,
jež i v bouři světa toho
svého cíle nemění?

Na den Jména Panny Marie.
Blah, kdo v bouři světa toho
do stanu se ukryje,
na němž z dáli drahokamem

září jméno Marie.

Hodné dítko, kteréž věnec
z květů čerstvých uvíje,
by j'm doma ozdobilo
obra Panny Marie.

Vzácnější však Hospodinu
Beránkova hostie, '
kterouž s knězem obětuješ
ke cti jména Marie..



Na neděli I8. po sv. Duchu.

Řekl Mistr přelaskavý
nemocnému: Vstaň a ch d'!
Hlas tak mocný kazateliiv
v chrámovou se vlnil loď.

Kdy snad tebe, synu milý,
porazila hříchu saň,
volal k tobě slovem mocným:
Z poblouzení _rychle vstaň!

Povstaň, synu — volá. dosud ——
po lepších již cestách choď!
I ten zvonek kárně zvoní:

'Pouta hříchu dolů shoď!

Na neděli I9. po sv. Duchu.

Největší ples v líci, zraku
svadebčanům právě vzplál,
hostitel když v ozářený
večeřadla vkročil sál.

Však tu s přísným okem stanul
veselého u davu, .
z pozvaných kde člověk seděl
svadcbního bez hávu.

„Vyvrzte jej do tmy noční
rychle z brány hradebníl“
Pečuj, bys měl k stolu Páně
vždycky roucho svadební.

Na den sv. Václava.

Spěchá tajně kněžic Václav,
spěchá v noční hodinu,
v chatrčích by slovem, darem
těšil zbožnou chudinu.

Skýtá pomoc truchlé vdově,
skýtá pomoc roběti,
jindy zase chléb a víno
k svaté chystá oběti.

Kéž i tebc, synu, vodí
za příkladem Václava.
při všech činech bližních blaho,
zvlášť pak Boží oslava.

Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. Handl. \(C. d.)

Námitka. G7.
„Však já budu později také povinnosti
náboženské plniti, až budu míti více času.
| zpovídati se chci před smrtí ; bez zpo
vědi a sv. přijímáni nechci zemřiti. Nyní
však mám jiné starosti — až později.“

iwqedy ažpozději?Ovšem,myslím
_:fto opravdu. O jak sama sebe

, klameš nebezpečným odklá
_ „3.3 daním věcí nejdůležitějších!

Pravíš: »Pozdějie chci pokání činiti,
& zapomínáš při tom, že jediná minuta
to tvé »později: v »pozděc proměnili
může. _

o jak množí již podobně jako ty
říkali míti-a,: »později,c ale přepočetli se,

smrť je překvapila, a po srp'rti soud a
po soudu věčnost. Jaká? Bůh to'ví! Za—
jisté takova, jaké si byli zasloužili. Jak
mnohý zameškal sv. zpověď, pokud ještě
zpovídati se »mohlc; přišla nemoc, ztratil

Školaa.s.? 1891.

řeč neho smysly, a zpovídati se již »ne
mOhla i při nejlepší vůli.

Chceš se zpovídati před smrtí, pravíš;
kdo pak ale ti dal jistotu, že smrt na
zpověď počká? Což není možná, že smrt“
tě dříve uchvátí, nežli se vyzpovídaš?
Ovšem namítneš mi: »Bůhjest milosrdný. “
O ano, jest milosrdný, a to jest také naší
největší útČChou; milosrdný jest Pán,
proto nabízí tobě dnes již odpuštění
hříchů, kterého nezasluhuješ. Ale pomni,
že tentýž pravdomluvný Bůh, jenž kajícím
hříšníkům odpuštění přislíbil, o »zítrac &

»pozdějic pražadne zmínky neučinil. Na
opak on varuje nás, abychom s pokáním
neodkládali, nýbrž hned u vědomí hříchů
svých se ho chopili. Neboť jaký pak jiný
účel měla slova Kristova: »Bděte. neboť

nevíte hodiny, kdy Pán přijdea (Mat.24.)
A zase: »Buďte hotovi, neboť Syn čio-
věka přijde v hodinu, kterou nevitc.<< A

18
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jinde: »A Pán přijde v den, kdy služebník
jej nečeká, a v hodinu, kterou neví, a
služebníka nevěrného zavrhne. . . A potom
bude pláč a skřípění zubů.a Nuže, co
říkáš k těmto výrokům Spasitelovým?
Jistoty nemáš, jediné bys mohl říci:
»Snadc se mně to podaří. Avšak lehko
myslné jest na slůvko »snadc celou'věčnosť
vsaditi.

Kdybych ti tak radil: »Prodej vše,
co máš, a všecky stržené peníze vsaď
do loterie na jedno číslo, »snadc právě
toto vyjde a budeš velkým boháčem.:
Co bys mi řekl? »Byl bych blázen, abych
jistédal za nejisté; což pak kdyby ne
vyšlo, jsem učiněným žebrákem.c Ejhle,
pozemský statek nechceš vydati v šanc,
ale spásu duše své, věčnost“ celou sázíš
na slůvko“ »snad,< na nejisto? Není to
nerozumné?

Jistý mladík zanedbával povinnosti
křesťanské již po delší dobu. Víru sice
ještě měl, a kdykoli cítil výčitky svědomí,
těšil sama sebe: »Vždyť se nevzpírám,
chci se zpovídati, až jen budu míti po
někud volno. O chraň Bůh, bez zpovědi
nechci zemřítilc Náhle však těžce one

mocněl. Matka mluví k němu o věčnosti,
o smíření se s Bohem; syn ještě otálí,
odkládá na zítra. Nemoc se horší; ko
nečně se odhodlal ku zpovědi; i běží
posel pro kněze, kněz však právě dlel
u jiného nemocnéhove vzdálené vesnici;
nežli přišel, bylo pozdě. Prudké křeče
učinily životu mladíkovu konec; zemřel
v zoufalství.

Konečně nemusíme o příklady choditi
daleko. Což nevidíme a neslyšíme denně:
»Ten či onen zemřel náhlec? Kdyby ti
tak někdo s jistotou říci mohl: >Dnes
k večeru, až půjdeš spáti, raní tě mrtvice,:
zdali bys také řekl: »Zpovídati se budu
až zítra-? Zajisté nikoli! Nevíme dne ni

hodiny, pročež co učiniti chceš »zítra,c
»později,a učiň raději hned.

Jistý chudý učeň byl nedávno u
prvního sv. přijímání, a tu učinil slib:
»Buduli tak nešťasten, že se dopustím
těžkého hříchu, chci téhož ještě dne se
zpovídati, a dříve nepůjdu spáti, až zpověď
vykonám.a Neštěstí toto jej skutečně
stihlo. Byla právě sobota a počasí ošklivé;
ku knězi měl daleko. Ovšem myslil sobě
zpočátku: »Vždyť pro den nebude zle,
zítra jest neděle, budu se moci vyzpoví—
dati,c ale vzpomínka na první sv. při
jímání a učiněný při tom slib byla přece
mocnější. Vzpomínáš si ještě, jak jsi byl
tehdy šťasten? A co jsi ve šťastné oné
chvíli slíbil? Jdi a vyplň slib svůj! Učeň
ještě se rozmýšlí, tu však padl zrak jeho
na obraz Panny Marie, i vrhne se na
kolena a modlí se vroucně Zdrávas Maria.

Modlitba Osvěcuje rozum a posiluje slabou
vůli; učeň vstal a vydal se hned na
cestu ku knězi. Teprve pozdě vrátil se
domů upokojen a rozradostněn. V neděli
nechávala jej matka obyčejně trochu déle
spáti, když však se ji již tuze pozdě
zdálo, šla a volala; po nějaké chvíli volá
zase — nikdo se neozývá. 1 jde k lůžku
a budí ospalce, avšak — ()hrůza! — hoch
byl v posteli mrtev! O šťastný hochu,
že's poslechl hlasu Matičky své Marie
Panny a sv. anděla, a vyplnil svědomitě
slib učiněný! Jak hrozné by pro tebe bylo
umříti ve hříchu smrtelném!

Neodkládej ani ty, milý příteli, plň
věrně povinnosti křesťanské, neboť za
nedbášli je, nedají se nahraditi; jsili sobě
vědom hříchu smrtelného, nečekej na
nemoc, nečekej na smrť, nýbrž hned slož
břímě ve zpovědnici, a spokojeně poplyne
život tvůj, až Pán zavolá; pak bez pří

í/Ěšné bázně budeš se moci postaviti předsoud jeho. (Příště dále.)
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Posvátné roucho Kristovo v'Trevíru.
ačátkem měsíce září vystaveno bude na několik dní v biskupském

„: chrámě trevírském v Německu posvátné roucho Kristovo, ona totiž
" sukně, již Spasitel náš nosil a o níž svatý evangelista Jan praví, že

»nebyla sešitá, nýbrž všecka od shora až dolů setkanác (19, 23), totéž
roucho, o něž žoldnéři pod křížem“ metali los, komu by připadnouti mělo. Prastarě
podání praví, že císařovna Helena posvátnou tuto reliquii biskupskému chrámu
v Trevíru darovala, kdež až posud u veliké úctě se chová. Od XVI. století stalo se
zvykem roucho toto veřejně k uctění vystavovati, což obyčejně biskup trevírský za
obzvláštních jen okolností nařizoval. V době francouzské revoluce, když i v Německu
nepokoje začínaly, odneseno sv. roucho do Augšburku (r. 1794.), odkud však ve
století našem (r. 1810.) zase na původní místo své do dómu trevírského vráceno
jest. Posledně vystaveno bylo veřejně“ biskupem Arnoldem r. 1844. od 18. srpna
až do 6. října, v kteréžto době více “než milion poutníků do Trevíru k uctění
posvátného roucha Kristova připutovalo.

Když r. 1887. odbýván byl obecný sjezd katolíků německých v Trevíru,
tu projeveno i vřelé přání, aby posvátná památka na pozemský pobyt Spasitele
našeho opět veřejně vystavena byla lidu katolickému na potěchu a posilu. Biskup
trevírský, Dr. Baum, odvětil tehdy, když přání toto mu přednesli: »Budoucnost'
neleží v ruce lidské; až posud určil vždycky Bůh sám dobu, kdy roucho posvátné
vystaveno býti má.< Tím chtěl říci, že, poněvadž účelem výstavy takové nicjiného
nemá býti nežli úcta Boží a spása lidí, že Bůh sám určí si čas, kdy taková pocta
mu příjemnou bude.

Dne 1. června t. r. konečně vydal tentýž biskup pastýřský list, v němž
výstavu onu ohlašuje a vysvětluje, 1. proč vůbec se tak děje, 2. proč právě nyní,
3. jaké ovoce slavnost přinésti má. a 4. co dlužno věřiti ohledně pravosti po
svátného roucha.

Co se týče prvého oddílu, praví biskup v pastýřském listě svém: Od
nejstarších dob jest zvykem v církvi Páně uctívati posvátné ostatky svatých.
Pozůstatky těl jejich a předměty, jichž v životě užívali, cenili křesťané výše nad
zlato & drahokamy. Vždyť již sama přirozenost lidská to s sebou nese, že člověk
oněch věcí, které milým a drahým osobám náležely, si na výsosť váží a v památce
chová. Bůh však sám osvědčil, že mu taková pocta svatých reliquií příjemná jest,
nebot“ oslavil je četnými a velikými divy a zázraky. Skutkově apoštolští vypravují
nám, kterak křesťané církve prvotní pásnice a potnice Pavlovy na nemocné vzkládali,
čímž tito zdraví nabývali, ba i zlí duchové následkem toho-z nemocných vycházeli.
Církev Kristova, »jež jest sloupem pravdy,c vždy schvalovala úctu posvátných
ostatkův, a obecný sněm církevní v Tridentu veřejně prohlásil, že úcta taková
věřícím dovolena jest a prospěšná.

Jestliže však dovoleno a užitečno jest ostatky svatých uctívati, protože
byly nástrojem Ducha sv. a že skrze ně svatí s pomocí Kristovou koruny věčné
slávy dosáhli, větší ještě úcta zajisté náleží předmětům posvátným, jež kdysi
Spasiteli samému náležely a dotknutím svatého těla jeho posvěceny jsou. Jesle,
v nichž Syn Boží stav se člověkem ležel, plénky, v něž jej byla panenská Matka
zavinula, roucha, kteráž byl za života nosil, sloup, u něhož byl bičován a který
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přesvatou krví jeho potřísněn byl, koruna trnová, která svatou jeho hlavu zranila,
hřeby, kterými na kříži přibit byl, posléze kříž'sám, na němž za nás ducha svého
vypustil: všecky tyto památky po Spasiteli našem bylyu křesťanů povždy u veliké
úctě a vážnosti.

Dobře piše () tom Jonáš, biskup orleanský, v IX. století: »Nikoli kříži
klaníme se, nýbrž Pánu našemu Ježíši Kristu, jenž smrtí svou na kříži zničil
vládu smrti... Líbámeli kříž, neděje se tak k vůli dřevu, nýbrž z lásky k Tomu,
jenž nám zase získal to, co jsme stromem v ráji byli ztratili. Všecka pocta, již
kříži prokazujeme, pochází z lásky & úcty k Tomu, jenž na kříži za nás pněl.

Ovšem zanechal nám Pán v lásce své ještě větší posvátnosti, nežli jsou
ostatky svatých a i samo roucho jeho: především sv. svátosti jako zdroje hojných
milostí, sama sebe v nejsv. Svátosti oltářní., avšak poněvadž den co den zázraky
tyto moci jeho a lásky zříme, potřebujeme čas od času zvláštního povzbuzení,
kterého se nám dostává svátky svatých a jejich posvátnými ostatky; takovým
povzbuzením má' nám býti i pohled na svaté roucho Spasitelovo.

' Které pak srdce křesťanské by lhostejným zůstalo při pohledu na svatý
ostatek, který tak dojemně a důrazně nás upomíná na život a utrpení Spasitelov'o!
Toto. svaté roucho nosil Syn Boží, když putoval městy a dědinami palestýnskými;
roucho toto pilo pot jeho, pilo i svatou jeho krev. Z rouchatohoto šla podivu—
hodná síla a moc, tak že žena krvotokem po tolik let trpící, dotknuvší se jen
lemu roucha tohoto, okamžitě uzdravena jest.

V díle druhém vysvětluje nejd. p. biskup,;proč právě nyní svaté roucho
vystaveno býti má, a praví, že často již projeveno muqm přání věřících o tom,
ba že on sám hned, jakmile nastoupil na stolec biskupský, toužil po takovéto
slavnosti, že však okolnosti posud nebyly příznivy. Nyní však, kdy s Boží pomocí
klidnější pro církev nastaly časy, nechce déle odpírati touze věřících a zadržovati
lidu požehnání, které zajisté ze slavnosti té plynouti bude; proto ustanovuje měsíc

září ku pouti do Trevíru k uctění posvátné sukně Kristovy, veřejně vystavené.
*“ Účelem výstavy této nemá býti však nic jiného, nežli aby oživila se

víra, rozplamenila se láska ku Spasiteli, aby upevnil se křesťanský život, aby
ubývalo hříchův a rozhojnily se ctnosti. K tomu napomíná nás posvátné roucho,
nebot“ vypravuje nám, že Syn Boží sestoupil s nebe k nám, že člověkem se stal
z lásky k nám, že z milosrdenství podstoupil za nás nejhroznější muka i přehořkou
smrt, aby od věčné smrti nás vysvobodil. Protož má býti slavnost“ svatého roucha
slavností víry, vděčné lásky, má býti voláním »Sursum corda— Vzhůru srdcelc —
srdce i mysl k Bohu na nebesích! Aby pak hojnost“ požehnání s hůry ku slavnOsti
vyprosil, nařizuje nejd.. p. biskup: »Po tři poslední dny před začátkem výstavy
nechat odbývá se všude pobožnost“ před nejsv. Svátosti oltářní, poslední pak den
jest dnem přísného postu a újmy. v celé diecésix

V díle čtvrtém odpovídá nejd. p. biskup na otázku: »Co dlužno věřili
ohledně pravosti posvátného roucha v Trevíru?c a praví : »Abych všem dotazům
vyhověl a pochybnosti rozptýlil, nařídil jsem znova přísné zkoumání naší svaté
reliquie, z něhož vychází na jevo, že nic uvedeno býti nemůže, co by prastarému
podání církve trevírské o pravosti našeho skvostu na odpor bylo. Přcdchůdce můj
na stolci tomto, biskup Arnold, prohlásil v domě přede vším lidem, bai věrojatná
svědectví to dokazují, že Bůh sám skrze mnohé zázraky, obzvláště podivuhodná



277

uzdravení mnohých nemocných, svaté roucho uctívajících, na jevo dal, kterak
pocta tato jemu libá a příjemná jest. Protož s dobrým svědomím a uplnou jištotou
mohu vás, milí diecésáné, k pouti do Trevíru zváti, abyste zde pravé, nesešité
roucho Páně uzřeli, uctili, & tak hojnosti Božích darův účastnými byli.<

Velikolepa to bude zajisté slavnost, kterou zbožní katolíci němečtí slaviti
budou. Přejme jim jí ze srdce &radujme se s nimi, neboť po mnoho let bylo jim
trpéti a strádati pro svatou víru svou; Bůh sám sílil je a těšil, tak že vytrvali,
až konečně i nepřátelé od boje ustáti musili a klidnější dnové pronásledovaným
nastali. Nechat radují se a děkují Bohu při pohledu na tak vzácný ostatek, nechat?
čerpají z něho novou sílu k boji za Boha a svatou víru svou! Boh.Hendl.

Obšírnější zpráva

() mešním spolku k uctění nejblahosl. & neposkvrněné Panny & Matky Boží Marie

v Ingolstadtě zřízeném.
_“čísle 6. letošního roku upozor
_,nila »Škola B. 8. P.: své čte

"_fj'gnáře několika řádky na »Mešní
, ,.., jednotu lngolstadtskou. . Po

něvadž pak jednota tato nejen pro svůj
podivuhodný vznik 1 vysoké stáří své přes
100 let čítající, ale i pro veliké duchovní
výhody a výsady, jež údům svým po
skytuje, jest spolkem pro křesťany kato- 
lické nad jiné prospěšným a blahodárným,
doufám, že“ se čtenářům »Školy B. 8. P.:
zavděčím, podámli jim obšírnější vypsání
téhož spolku. Ano, jsem již napřed pře
svědčen, že nejeden zbožný čtenář a čte
nářka o své spasení pečující zatouží po
přečtení těchto řádků zabezpečiti isobě
těch velikých milostí pro život, pro po—
slední hodinu smrti a snad pro utrpení
své v očistci.

Poslyšte tedy především několik slov.

|. O vzniku mešniho spolku v lngolstadtě.

Staré přísloví, že »Největší-věci z ma
ličkých počátků povstávají,c- osvědčilo se
pravdivým i na tomto, nyní tak úžasně
vzrostlém spolku.

Bylo to za neblahých dob tak zvané
»Reformace,c kdy Martin Luther, tento
věrolomný mnich a kněz odpadlík, se

svými rovněž od církve katolické od
padlými soudruhy nevýslovné zhouby a
zkázy na vinici Páně naplodil, ] zdálo se,
že v říši německé již všecko vymyká se
z kolejí svých a všecken řád se v trosky
rozpadá; neboť. hrozná porušenosť a
zkáza mravů dobře byla připravila půdu
všeobecnému rozrušení a porušení víry.

Tu zdá se, že -—vedle jiných hrází,
jež prozřetelnost božská té zhoubné po—
topě mravní byla postavila — i nepo—
'skvrněná Panna a Královna nebes, vždy
bdělá »pomocnice křesťanů,: přispěti
chtěla k zamezení dalšího odpadávání
od víry; avšak k účelu tomu vyvolila si
nástroj, kterýž _dle lidského soudu nej
méně k dílu 'tomu schopným býti se
zdál, aby se s prospěchem opřel vzmá
hající se zkáze mravní a z toho po
cházející netečnosti u víře. Ale i tu platí
slovo apoštola Páně: »Co jest u světa
bláznivé, vyvolil Bůh, aby zahanbil
moudré, a co jest u světa mdlé, vyvolil
Bůh, aby zahanbil silné.< (I. Kor. 1, 26.)

Nástrojem tím v očích lidských opo—
vrženým byl jistý chudý bratr řeholní
v klášteře sv. Františka v Ingolstadtě.
J an Nas jest jméno tohoto fratera (ne
kněze), k němuž se první počátkové
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mešního spolku táhnou. R. 1552. vstoupil
Nas do řehole jako krejčovský učeník,
ale i jako takový pozoroval s největší
bolestí, jak děsně pekelný koukol role
Boží hubí a jak úžasně se na něm jedo
vaté bejlí kacířstva rozšiřuje a vzmahá.
o jak z toho srdce rád by byl přispěl
ku pomoci nesčíslným duším nešťastným,
jež svedeny byvše bludy kacířů střemhlav
padaly do záhuby věčné! Ale kterak by
mohl on, jenž toliko jehlou a nití pracuje,
přemýšleti, ku pomoci přispěti u věci této !?

» Jsa ctitelem M_ariePanny nad míru
horlivým pojal najednou, bezpochyby ze
zvláštního vnuknutí Matky Boží, odvážlivý
úmysl vzdělati se vlastní pílí na kněze,
aby tak pro čest a 'chválu Boha a ne
poskvrněné Matky jeho více podniknouti
a konati mohl než nyní.

Ale kterak provésti úmysl tento, když
stav a povolání jeho po celý den k jiné
práci jej poutaly? Avšak i v tom uměl
si poraditi.

V ingolstadtském klášteře otců fran
tiškánů nacházel se v chodbě, jež vedla
k celám bratrů řeholních, zcela prostý a
neumělý obraz Matky Boží, před nímž
z nařízení papežského po celou noc mu
silo hořet světlo. Co učinil zbožný frater?
Kdežto po celý den se oháněl v dílně své
jehlou a nůžkami, přicházel v noci, když
všickni ostatní bratři řeholní byli usnuli,
s knihou v ruce k oné lampičce na chodbě
a zde studoval. Dosáhl tím dvojího cíle.
Předně nalezl zde, byť i nuzné jen světlo,
jež by mu jinak klášter velmi chudobný
poskytnouti nemohl, a za druhé měl tu
před očima milovanou Matku Boží se
Synáčkem jejím v náručí, a každý zbožný
pohled na ni nadchnul jej vždy novou
horlivostí pro svatou věc jeho. Takovým
způsobem popřáv tělu jen nejnutnějšího
odpočinku, pohlížel každé noci, buďto
stoje nebo kleče, s důvěrou k Marii
Panně, této »Stolici moudrosti,: aby do
sáhl, _,čehomu k vytknutému cíli třeba

bylo, totiž moudrosti duchu snaživému
& síly srdci slabému. “

Tato snaha, v níž zbožný bratr
s horlivostí neúmornou a vroucností ne

umdlévající pokračoval, byla konečně ko“
runováua kýženým výsledkem, když roku
1557. bývalý 'frater krejčí posvěcen byl
na kněze. Od té chvíle vystupoval v boji
za pravdu katolickou “netoliko jako hor
livý, duchaplný a ýmluvný kazatel, ale
i jako věhlasný Spl ovatel četných knih,

jimiž vítězně potíraí tehdejší kacíře, a
mnohé již svedené duše vytrhl z temností
zhoubných bludů. Za to jmenován jest
od arcivévody Ferdinanda rakouského
»»dvornímc a brzy na to od papeže Pia V.
»apoštolskýma kazatelem a generálním
komisařem řádu františkánského pro celé
Německo. Veliké jeho zásluhy, jichž si
o. řád svůj a celou katolickou církev
dobyl, odměnil též papež Řehoř xm.
r. 1580. tím, že jej jmenoval světícím
biskupem v Brixenu, kdež také r. 1590.
zemřel a v Innomostí ve chrámu fran

tiškánském pochován jest.
Avšak obraz Marie Panny, před

nímž-se zvěčnělý horlitel pro česť Matky
Boží tolik modlíval, že mu mocnou svou
přímluvou u božského Syna nevýslovných
milostí vyprosila, nezůstal zapomenut,
nýbrž stal se od toho času předmětem
úcty všeobecné, tak že požehnání řinoucí
se z tohoto zřídla, jež dříve jedinou jen
duši svlažovalo, stalo se nyní velikým
proudem, z něhož nesčíslní zástupové
věřících sobě i jiným čerpali posilu na
příkré stezce k životu věčnému. Zmíněná
socha Matky Boží učiněna jest totiž
titulárním obrazem mešního spolku ingol
stadtského.

Z počátku totiž sjednotili se toliko
řeholní bratři téhož kláštera v tom, že
na poděkování za milosti na přímluvu
Rodičky Boží obdržených konali před
obrazem pravidelně mše svaté na počest
neposkvrněné Matky Boží a za živé i
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mrtvé své bratry. Když pak roku 1754.
socha ta do nového klášterního chrámu

jest přenesena a zde na zvláště zřízeném
! na váhu spravedlnosti Boží položiti ne—oltáři k veřejné úctě vystavena, shro

máždily se tu četné osoby všech stavův
a povolání &přistoupily ke zbožné jednotě
řeholníkův ingolstadtských za tím účelem,
aby pod záštitou' a pomocí panenské
Matky Boží, pro spásu svou a svých sou
druhů živýchimrtvých těmi nejvydatněj- ,
šími prostředky působili mohly. Mešní
tato jednota šířila se velmi rychle a čítala
brzy veliké množství členů všech stavův,
uchovala se i přes všechny náboženské
bouře a zmatky, a vzmáhá se zvláště
v době nynější tak úžasnou měrou, že
čítá letos již 500.000 členů ze všech zemí .
a počet spolkových mší na jeden den ,
obnáší 1370, důkaz to, jak mnozí ještě
věřícíznají oceniti blahodárný účel spolku,
kterýž jest: živým spoluúdům vy
prošovati šťastného vykročení
z tohoto světa, zemřelým pak
brzkého vykoupení z očistcových
muk. Co také může býti pro nás smrtel
niky v posledním boji, v němž se o celou
naši věčnost jedná, žádoucnějšího a po—

těšitelnějšího nad pomyšlení: v tomto
přehořkém okamžení přispívá mi veliký
zástup věřících, kteří se snaží za mne

smírnou cenu vykoupení našeho, totiž
přesvatou krev našeho Prostředníka u
Otce, Ježíše Krista, by zmenšena byla
vina má!

Ale mimo to jest zajisté přebohatým
pramenem milosti a požehnání tento ve
liký počet mší sv., jichž každý člen spolku
mešního denně po celý rok a pak ještě
i po své smrti účasten se stává!

A které jsou ty- úmysly, na jaké
se tyto mše sv. slouží?

a) ke cti neposkv1něné Rodičky Boží
Panny Marie;

I)) za dosažení sobě šťastné hodiny
smrti a zvláštní ochrany Marie Panny
v největší této nouzi člověka;

c) zvláště za onoho člena jednoty,
který nejdříve,. snad téhož dne zemře,
jakož i za toho, který nejposledněji zemřel ;

d) spolu pak za'všechny živé a ony
zesnulé spoluúdy, kteří snad ještě v očistci
trpí.

(Příště dále.)

Slavnosť sv. Aloisia v Římě.

; zvěstujte ve vlastech svých,
_ že v Římě dosud nevymizela

55. _ pravá nadšenosť katolická.
že, ač mnoho jest zvrhlých

a protivníků sv. víry přece daleko větší
množství jest, a sice stkvělý výkvět mlá
deže a věřících všech stavů, kteří pevně
lnou k sv. náboženství.: Tak vybízel
důstojný kazatel v sobotu po svátku sv.
Aloisia přítomné alumny z cizích krajin.
A skutečně slavnosti andělského panice
byly slov těch důkazem nejlepším. Chrám
sv. Ignáce, jeden z největších po basi
likách patriarchálních v Římě, byl stále
v tyto dny četné navštěvován a při

kázaních a bohoslužbách plný. Divadlo
víry a pobožnosti, které ty dny skytal
Řím katolický, bylo vznešené &dojemné.
Před oltářem sv. Aloisia klečelo stále

množství jeho ctitelů, prosících 0 při
mluvu a zastání; mezi věřícími neschá
zeli ani členové vysoké šlechty, dítky,
jinoši i starci stejný dávali příklad vroucí
zbožnosti a hluboké víry.

Týden před svátkem již počaly dnové
přípravy, duchovní cvičení; znamenití
kazatelové z Tovaryšstva Ježíšova dovedli
jako vždycky pohnouti srdce všech pří
tomných, a těch tu bylo velmi mnoho,
ano jednou unešeni slovy jednoho kazatele
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italská i na místě posvátném nezdrží se
projevů svého přesvědčení. Kazani byla
třikráte denně. Mezi tím ozdobován byl
prostranný chrám, sloupy pokrývány čer
veným plátnem se zlatými portamí, vše
vkusně bylo zakryto, jen umělecké mramo
rové okrasy krásně vystupovaly z červené
půdy, k tomu pojily se výtečné malby na
stropě ze XVII. stol., na poškozené kupoli
třpytily se zlaté hvězdy na modré půdě.
A k tomu ještě řada lustrů táhnoucích se
podél celé lodi a před hlavním oltářem
v trojí oblouk seřaděných. Oltář sv. Aloisia
jestv pravém křídlepříční lodi i tu oblouky
lustrů, jakož i na protější straně, 11oltáře
sv. Jana Berchmanse. Nahoře na římsách

kolem dokola bělály se řady svíček ve
skupinách — kdož by je spočítal! Při
bližně prý jich bylo kolem 2500.

Den slavností se blížil. V sobotu
večer J. Em. kardinál vikář Parocchi slavil

nešpory. Chrám byl pln lidu a pohled ode
dveří na osvětlení prostory chrámové byl
překvapující. A oltář andělského našeho
oslavence zářil ještě více. Uprostřed
oblouků zmíněných již lustrů světlo kolem
rozlévajících jaksi slavněji a mileji než
jindy vynikal veliký vypouklý obraz sva
tého Aloisia, pod nímž na oltáři zářily
svíce na uměleckých zlatých svícnech i
kolem vystaveného sv. ostatku v reliquiáři.
Na oltáři byly květiny uměle seřaděně &
po stranách dvě vysoké pyramidy z růží.
Jen komu se podařilo dostati se na blízko
k zábradlí, mohl spatřiti rakev andělského
panice z modrého kamene (lapis lazuli),
dnes bez obyčejně ji zakrývající a od
prachu chránící skleněné desky. Zbožní
ctitelové dávali si na rakvi této dotýkati
růžence &obrázky, v čemž jim posloužili
ochotní členové »Kroužku neposkvrněného
Početíc Na straně epištolní byla za rámcem
podobizna s podpisem malé arcivévodkyně

malého krále španělského, kteří takto jaksi
stáli v čele všech dítek, které v oprávněné
důvěře v mocnou přímluvu sv. Aloisiá
podpisy svými se mu v ochranu poroučely
a jejichž podpisy ve velké knihy (z každé
diecése jedna) svázané, později, když došly
poštou, tvořily ozdobu u oltáře nebeského
ochránce svaté čistoty. Mezi nimi viděli
jsme i knihy z arcidiecése pražské a
diecése královéhradecké. Nahoře v při
léhající části bývalého kláštera, dosud
ponechané OO. Tov. Ježíšova, kapličky
sv. Aloisia, sv. Jana Berchmanse byly
též velmi skvostné připraveny a ozdo—
beny, ale návštěvníků po čas slavných
nešpor bylo málo, bylit' všichni upoutani
hudbou a zpěvem zaznívajícím ze dvou
chórův od velikého množství zpěvákův
(asi 300). Skladby byly překrásné, zvláště
prvního žalmu »Řekl Pán Pánu mémuc
a čtvrtého »Chvalte, služebníci, Pána,c
při kterém hlasy malých zvěváků z třetího
chóru u oltáře sv. Aloisía se nalézajícího
mísily se ve sbor druhých dvou chórů.
Zpěv řídil znamenitý Mustaí'ía, od sv. Otce
do Říma k zavedení některých oprav ve
zpěvu povolaný. Časem, když přestal na
chvíli zpěv, zdálo se, jakoby z dálky se
ozývaly lidské hlasy, „ale byl to jen zvuk
znamenitých varhan, kterými před třemi
roky chrám sv. Ignáce byl obohacen.

Čím více se stmívalo, tím větší dojem
působilo osvětlení kostela, skoro jako
v pohádce, a přece byla to pravda sku—
tečná. Ale již bylo osm hodin, nešpory
počínají o šesté (dříve pro velké horko
nemožno), nutno pomýšleti na návrat!
Vystoupili jsme ven, a náměstí plno lidu
dívajícího se na osvětlení kostelního prů
čelí. Na okně zářilo mezi světelnými
oblouky dvojité W. a pod ním S. L. ano
evviva San Luigi, vše to jest k oslavě
sv. Aloisíal Četné řetězy různě zbarve
ných lampionů, modrých a červených

“Alžběty, vnučky Jeho Veličenstva, a na | lampiček, jinde bílých, zvýšovaly krásný
straně evangelní podobizna s podpisem | dojem ještě více,“ tak že skoro neradi
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jsme se loučili od kostela a spěchali
domů v naději, Že zítra, totiž v neděli,
dostane se nám radosti té zase. Na cestě

bylo několik domův osvětleno na poctu
sv. Aloisia. který slouže morem stíženým
nakazil se, a tak láska k bližnímu ote
vřela mu cestu k Lásce v nebi bytující.

Přiblížil se svátek — neděle! V ko

stele sv. Ignáce přistoupilo toho dopoledne
více než 13.000 lidí k sv. přijímání, a'
tak spojili se s Králem nebes a země,
kterého sv. Alois stále vidí v blažené

vlasti, jeho miluje a k němuž všechny
ctitele své mocnou svou přímluvou při
vádí. A kdo vypočítá, kolik věřících toho
dne v jiných kostelích oblažil Spasitel náš
svou převžácnou návštěvou! Ve čtvrtek
před tím_ přistoupilo kolem 300 dítek po
duchovní přípravě poprvé k sv. přijímání
u sv. Petra na Vatikáně při mši svaté,
kterou obětoval J. Em. kardinál vikář u

oltáře sv. Stolice (cattedra) sv. Petra. Ano,
jest pravda, že mnozí tupí a opovrhují
sv. náboženstvím, ale mnohem více jest
těch, kteří k němu lnou a je ctí, pravda
jest, že mnozí svedení zlým příkladem
a otrávení špatnými a lživými naukami
v porobě hříchů hynou, ale více, a to
pravý květ, který vypučel na půdě krvi
sv. mučeniků zrosené, k víře svaté Inc
a tím vřeleji ve spolek a jednotu se spojují,
čím více proti nim nájezdy nepřátel se
množí pod korouhví sv. kříže,kterou třímá
sv. Otec, náměstek Pána Ježíše. A jak
slavil sv. Otec tento den?

V tu dobu asi, kdy počala slavná
pontilikální mše sv. u sv. Ignáce, kterou
obětoval J. Em. kardinál vikář, sv. Otec
po mši sv. ve vatikánské kapli před vy
stavenou nejsv. Svátosti poslouchal u pří
tomnosti posvátné kongregace sv. obřadův
&četných poutníků dekrety, v nichž ozna
muje se o heroických ctnostech. a tudíž
že se může počíti jednání o blahořečení
ctihodných sluhů Božích: Františka Ant.
Fasaní a Nuntia Sulprízia. Poslední na

rodil se v Pesculu, díecése penninské,
r. 1817., a »jeho život, ač během krátkých
191et a bez zvláštního světla u lidí do

konaný, byl bohat zásluhami a jako
balsám nesmíšený před Bohem.c Mla
dičký sirotek, řemeslník, byl od děda
svého trápen, soudruhy soužen, nemocemi
těžce navštěvován; ale »nové a tužší ná
valy nemocí, denně se množící, rozdmy—
chovaly v jeho srdci vroucnější plamen
lásky, který živen byl modlitbami k Bohu,
Panně Marii, kterou sladce Matkou na
zýval, k sv. Aloisiovi, jehož život s láskou
&dychtivostí čítával a čistotu a pokoru
ducha jeho s úspěchem v sobě napodo
boval- tak znamenitě, že snad za ne—

dlouhou dobu i ctihodného Nuntia za
svatého budeme ctíti. Ejhle, jak mocně
působí příklad & přímluva sv. Aloisia,
kolik ctitelů svých ochránil od záhuby a
do nebeské vlasti přivedl, ano i ke koruně
ctihodných, blahoslavených & svatých,
k nimž s důvěrou se utíkáme! Tak určil

sv. Otec tento den k prohlášení dekretu
tohoto o nadobyčejných ctnostech vrou
cího ctitele sv. Aloisia, ctih. Nuntia, chtěje
nás víc a více povzbuditi k horlivému
následování ctností andělského panice,
zvláště jeho čistoty a pokory. Při msi sv.
u sv. Ignáce bylo zpěváků na 500. Od—

poledne slavnostní nešpory měl arcibiskup
lrapezuntský, Msgr. Stonor, jehož ná
kladem a dílem zbudována bude v Late

ráně kaple sv. Jana Nepom. Následující
dny byla pontifikální mše sv., odpoledne
slavnostní kázaní některého preláta neb
arcibiskupa, pak požehnání s nejsv. Svá
tostí od některého v Římě meškajícího
kardinála, ve čtvrtek (25. června) od
J Em. kardinála Dunajewského ;_přiboho
službách'střídaly se po řadě kolleje v Římě
založené. V neděli na to slavnOsť slavně

ukončila. Sv. Otec .dovolil po celý týden
sloužiti mši sv. k sv. Aloisiovi ve chrámu

sv. lgnáce, vyjímaje pouze svátek sv. Jana
Křtitele. V neděli tedy slavnou pontifikální
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mši sv. měl státní sekretář J. Em. kardinál

Rampolla, který přinesl s sebou dar sv. Otci,
zlatý kalich ve slohu byzantském, tyrkisy
ozdobený, který vystaven byl na výstavě
vatikánské “(dar diecése Huesca). Odpol.
po tolika znamenitých kazatelích oslavil
sv. Aloisia svými výmluvnými ústy.). Em.
kardinál Parocchi, jehož řečijsou chvalně
známy; líčil blaženost svatých a zvláště _
sv. Aloisia v nebi, dle učení sv. víry naší.
Jak povznášející to pohled pohlížeti na
kardinála, v nachový oděv oděného, na
kazatelně oslavujícího andělského pokor
ného panice! Každý s pozorností na
slouchal slovům vznešeného kazatele. po
jehož řeči vystavena byla nejsv. Svátost
na hlavním oltáři uprostřed množství svěc
ladné sestavených; vše obrátilo se nyní
tam, kde trůnil Pán nebeský. Ze zakristie
vyšel průvod nejdříve bíle oděných chla
pečků s v0skovicemiv rukou, pak bratrstvo
jinochův a mužů Neposkvrněného Početí
s bělomodrým odznakem na prsou, za
nimi po dvou chovanci skoro všech řádův
a kollejí římských, pak přisluhující kollej
lombardská sv. Karla ačeská. Svaté po
žehnání uděloval děkan posv. sboru kardi
nálského J. Em. Monaco la Valetta. Před

požehnáním zapěl »Te Deum,: a kdož
popíše onu nadšenosť a vzrušení každého,
když z hrdel všech přítomných věřících '
zazníval tento velebný zpěv díků, při

' požehnání.

němž zdálo se, že uvolnila sc pouta k zemi
nás táhnoucí, vždyt“ hlasy naše mísily se
s hlasy sv. andělův a svatých, kořících se
témuž Bohu, jenž na nás s oltáře, pod
svátostnou rouškou skutečně přítomen
jsa, hleděl. Po velebném chvalozpěvu
Ambrosiánském zazpíval kněz »Tantum
ergOc a .l. Em. udělil trojím křížem mon
strancí učiněným nad přítomnými svaté

Při návratu průvodu lépe
mohli jsme p'ozorovati nevinné tváře
chlapečkův a všech těch, kteří sradosti
přijali úkol v průvodu přičiniti k oslavě
sv. Aloisia.

Dlouho trvalo, než vyprázdnil se
chrám, za to náměstí bylo plno diváků, na
osvětlení průčelí nyní ve způsobě sloupův
a průčelí uspořádaném hledících.

Tak skončily se slavnosti sv. Aloisia,
jenž v těchto dnech dvojím zázračným
uzdravením, jak sděleno bylo, v Lucce
a Trevisu ctitelkyň svých ukázal, jak
mocnou jest jeho přímluva u Boha. Ale
v září ještě budou Opětovány slavnosti,
až sem zavítají mladiství poutníci fran
couzští a snad i jiní, a s nimi spojena
bude i slavnost posvěcení základního
kamene kostela sv. Jáchyma, který má
býti vystavěn a hotov na oslavu jubilea
biskupského sv. Otce Lva XIII. r. 1893.
Bože, Ty Lva Třináctého žehnej a nám
zachovej!

Zprávy z misií katolických.
Čína. Apoštolské vikářství

Pečeli. P. Becker, tov. J., představený
této misie, podává následující statistickou
zprávu, která jest výmluvným obrazem
dobrého prospěchu sv. víry. Křest. obcí
jest 525. Kostelů a kaplí 433. Pokřtěných
37.921. Katechumenů' 2867. Křtů dítek

narozených z rodičů křesťanských 1453.
Křtů, dítek z rodičů pohanských 111.160.
Posledního roku bylo 646 bířmováno,

211 sňatků požehnáno. U sv. přijímání
bylo 95.783. Ve 221 školách bylo 2730
dítek vyučováno. — Modlete se, aby
království Boží na zemi víc a více se

šířilo a upevnilo! '
PředníIndie.BiskupstvíNagpore.

Před několika lety povstal v Paříži spolek
apoštolátu modlitby pod ochranou nepo
skvrněné Panny Marie. Účelem jeho jest
modliti se za obrácení pohanských žen.
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Spolek tento jest sv. Otcem schválen a
odpustky obdařen, 16 kardinály a 180
biskupy schválen a žehnán. Hlavní část"
spolku tohoto lidumilného tvoří oddělení
»katechistek misijníchc pod ochranou
neposkvrněného početí se sídlem v Paříži.
Dne 12. září 1889 sedly poprvé čtyry
paní této kongregace v Marseillu na loď,
aby se odebraly na určené místo do
Nagpore v Přední lndii. O působení jejich
podává P. Tissot, představený misionářů
v Annecy, následující zprávu. Prvním
místem horlivé činnosti těchto paní byl
chudobinec v Nagpore. Než nespokojily
se jen ošetřováním lidské bídy i malo
mocných, ale hlavní účel svůj nespouštěly
se zřetele, totiž ujmouti se pohanských žen.
K tomu cíli povolaly ještě tři jiné paní
z též kongregace, které minulého roku
z Paříže odejely. Těžko jest jim zvyknouti
si na podnebí, na mravy a na řeč
v Nagpore panující. Ohledně založení
ústavu pro hlavní účel svůj dorozuměly
se již s biskupem nagporským. Jedná se
totiž o útulnu pro pohanské vdovy. Poměry
těchto ubohých vdov jsou hrozné a
čtenářům zpráv již s dostatek známé.
Jestliže žena pohanská jest tak snížena,
že jen víra katol. jí hledí pravé postavení
vedle muže zjednati, tím více snížena
jest vdova; ona jest terčem všeliké potupy
a hanby. Často se stává, že bývají holky
již v mládí, třeba 3—4 leta staré, pro
vdány. a nesmí se již provdati, když
jim muž umře.Jejich náboženství a národní
podání jim ukládá vdovství za přísnou
,povinnosť. V zákonníku jejich stojí psáno:
»Nikdynesmí jméno jiného muže vysloviti ;
která druhým sňatkem zemřelého muže
potupí, má hanbou zasypána a po smrti
naprosto od společenství s ním odloučena
bytí.. Dlouho trval obyčej, a dej Bůh,
aby brzy přestal ——že na hranici, na
které mrtvola muže Spálena byla, také
vdovu za živa spálili; mělili dítky, musely
tyto hranici zapálit. Za odstranění tohoto

ukrutného obyčeje sotva poděkují ženy
anglické vládě, protože vidí, že nyní
vdovství jejich daleko horší jest než smrť.
»Vdovy,: praví dále zákoník, »mají se
mrskati a dobrovolně se zavázati, že nyní
jen zeliny, kořínky a ovoce jísti budou.:
Jídávají jen jednou za den, dvakrát za
měsíc mají půst. V takový den nepožijí
ničeho, ani hltu vody. Jeli velmi horko
a následovně velká žízen, dovoluje jim
zákon, že se smí jim naliti trochu vody
do ucha. Krášliti se nesmí : hrubé, sestárlé
plátno jest oděvem jejich.

Ihned po smrti manžela dostanou
se v moc některého příbuzného z jeho
rodiny, kde musí otročiti. Musejí všecko
pracovati, o celou domácnost“ se starati
a za to bývají hrozně týrány. Ano slovo
»vdova< užívají za nadávku, když už
neví jak nadávati. Neníli taková vdova
z domu vysvobozena a uschována, a
utečeli z bázně před otroctvím, pak je
s ní ještě hůře. Stane se z ní tulačka
a může upadnouti ve hroznou nemravnost.
Potkámeli takovou vdovu na cestě, píše
představená katechistek v Nagpore, není
jako zahnaná Agar, která přece měla
lásku k dítku svému, nýbrž jako tvor
nejbídnější, až k uleknutí. Nemravnost
vryla známky do tváří jejích, samá špína,
samá hadra. Arkdyž neví, co má bídou
dělati, zoufá sebevraždou,

Již po několik roků pomýšlel biskup
v Nagpore se svými kněžími na zachránění
bídných těchto tvorů. Jest jich velmi
mnoho. Jen v městě samém žije okolo
4000 vdov! (V Kalkutě jest jich 55.000)
Katechistky se nabídly, kde a jak mohou
přispěti je zachrániti, a k tomu jest jejich
chudobinec. Jen že nemají peněz. Celá
diecése nestačí zaplatiti dosavadní potřebné
výlohy. Pán Bůh zajisté tak dobročinný
ústav požehná. Snad šlechetné, křesťanské
vdovy v Evropě pohanským sestrám
v Indii budou nápomocny. Příspěvek
jejich byl by opravdu »penízem chudě



vdovy.: Mnohé z těch vdov jsou ještě
velmi mladé, že snadno se dají zachrániti
a obrátili, ale i starší rády přijmou pomoc
dobrých sester. Před lety potkala jedna
ze sester v Nagpore, kdež vyučují ve
škole, tří vdovy, které již hluboko po
klesly. »Proč vedete takový život?a ptala
se jich útrpně. »My jsme vdovy,x od
pověděly, »žádný nás nechce přijmouti
a živiti. Přece musíme něco jisti.: —
»A když vás přijmeme do svého domu,
zanecháte pnk nepravostí?c — »O, a
jak rady!: daly za odpověď. Bohužel
neměly jsme tehdy pro ně dosti místa.
Alebudoucně budejinak. Útulna v Nagpore
bude otevřena. Podle možnosti a pro
středků bude útulna časem rozšířena, a
tak podá křesťanské náboženství útěchy
a pomoci ubohým vdovám indickým.

ArcibiskupstvíVeri-apely. Dp.
P. Bonifác Kurz. představený semináře
malabarského, píše o pokroku svého
podniku:

»Kněžský seminář byl konečně 28.
října minulého roku potvrzen pro Latiníky
a syrsko-chaldejské kleriky a podřízen
propagandě. Veliká budova leží asi 20
minut od Verapoly, v osadě Putémpally,
což znamená »nový kostel.: Již dříve
od r. 1865. byl v Putémpally Latiníkům
a Syřanům společný seminář, jenž však
byl považován za verapolitánský; kromě
něho nacházelo se ještě několik syrských
seminářů. Když byl loňského roku pro
oba rity potvrzen, bylo zároven nařízeno,
že každý ucházeč musí již předběžné
filosofické a theologické vzdělání míti,
především však musí znáti latinu, syrštinu &
ángličinu, bez níž se člověk nyní v Indii
neobejde. Koncem března bylo 108
seminaristů, z nichž 13 nedávno vysvěceno
na kněze. Většina kleriků jest syrsko
chaldejského ritu, Latiniků bývá velmi
málo; přece jsme letos poprvé konali
obřady v pašijový týden v naší kapli
dle ritu latinského. Syřané nebrojí již
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proti ritu latinskému jako dříve, ano
s radostí assistovali jako jáhen a podjáhen,
jiní zpívali pašije a ti, jimž se žádného
zaměstnání při obřadech nedostalo, byli
velmi truchlivi. Tím ovšem není řečeno,
že by k ritu latinskému přestoupili, to.
se nikdy nestane, a všechna námaha
byla by marnou. Píšu tyto řádky na
cestě k jihu, kde se ještě málo misionářů
nalezá; každý z nich má několik misio
nářských stanic na starosti, musí putovati
od dědiny k dědině, křesťany ve víře
upevňovati, pohany pak na přijetí svátosti
křtu připravovati. Zde, jakož i v _celé
Indii platí pravidlo, že domorodci jakožto
kněží dovedou sice jednotlivé církve říditi,
nikdy však pohany na víru katolickou
neobrátí. Ještě několik slov o schopnosti
Indiánů ke studiu lilosofickému a theo

logickému; zabývají _sevelmi rádi mali
chernostmi neb věcmizcela neobyčejnými,
vážné a důkladně vnímání jest u nich
něco úplně neznámého. Myslím, že misio
náři ještě mnoho let mezi nimi víru
hlásati musejí, než národ sobě samému
přenechati mohou.<

ZápadniAfrika.Apošt.prefektura
d ah o m ej s k á. Válka, pro misie katolické
tak osudná, jest již ukončena. Sprostřed
kovatelem míru byl P. Dnrgěre. Na
prosbu admirála Cavalliera de Cuverville
po=lal ho představený jeho P. Pied do
Kotonu. aby vojsko francouzské aspoň
jednoho kněze mělo. »Minulý týden;
píše P. Pied 23. července, »obdržel jsem
od P. Dorgěrea psaní, v němž mne prosí,
abych do Kotonu nového zástupce poslal,
neboť jemu svěřil admirál těžký a důle
žitý úkol. Obávám se, že dahomejský
král misionáře u sebe podrží; admirál
věděl koho poslal, nebot jiný by se nebyl
k tomu odvážil. P. Dorgěre přinesl Bohu
svůj život v oběh V pozdějším psaní
čteme: »P. Dorgěre píše, že byl jakožto
zástupce admirála přijat s velikou poctou ;
pět dní trvala slavnost, a on mohl mši
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sv. sloužiti a asi 80 osobám tělo Páně

podati. P. Dorgěre nebude pros-ití o mír.
nýbrž bude před králem Behanzinem
důrazně žádati o vyslance, jež velitel
Fournier poslal a o nichž není nikde
památky. Král otálí, nechce podmínky
míru přijati, netroufá si otevřeně jednati.
Vojsko francouzské chce postupovati v boji,
nebudeli v brzku vyjednání ukončenou

Nad očekávání jest výsledek vyjednávání
misionáře .s králem Francii příznivý.
Král uznává Kotonu jakožto francouzské
území a protektorát francouzský na Porto.
Novo, smlouvy dřívější zůstanou v plat—
nosti. Mír takto uzavřený byl od vlády
francouzské potvrzen a P. Dorgěre byl
vyznamenán křížem čestné legie.

„Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.

Ze Všechové. Spěchám, abych zadost
učinil slibu svému, který jsem ve velkém
neštěstí učinil. V tísni své obrátil jsem
se k božskému Srdci Pána Ježíše a
nejčistšímu Srdci Panny Marie a k svatému
Josefu, velikému přímluvci se slibem
uveřejnění ve »Skole.a A hle, byl jsem
vyslyšen. Začež budiž velebeno nejsv.
Srdce Pána Ježíše a neposkvrněné Srdce
P. Marie a sv. Josef. D. T.

Ze St. Louis Mo.v Americe. Vzdávám
nejsrdečnější díky božskému Srdci Páně,
Panně Marii a sv. Josefu za vyslyšení
mé prosby: Má dcera byla tak nemocná,
že, ačkoli byla u několika lékařů, žádný '
ji nemohl uzdravit; tu jsem si umínila,
že budu konati denně jistou pobožnosti,
& hle, dcera se tak dalece uzdravila, že
již může pracovati. R. K.

Od Uh. Brodu. V naší rodině one- .
mocnělo dítě. Povolaný lékař pravil, že
tu není žádné pomoci, jedině Boží.
Prostředky užívané proti té nemoci byly
marny. Tu jsem vzal útočiště k božskému
Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci Panny .
Marie a sv. Josefu s úmyslem, buduli
vyslyšen, že to uveřejním ve »Škol0.c Vy
konal jsem třikrát devítidenní pobožnost',
a ejhle, dítko okřálo. Protož plním slib .
svůj a vzdávám nejvroucnější díky nejsv.
Srdci Páně, Panně Marii a sv. Josefu.I

' nemocná již více na onom nežli na tomtoI., otec.

Z Troubska. Tisíceré díky vzdávám
božskému Srdci Páně, Panně Marii vždy
trvající pomoci, sv._ Aloisiovi & svatému
Tomáši Akvinskému za šťastný výsledek
zkoušky. O budiž vždy poznáno a ode
všech milováno božské Srdce Pána Ježíše
aneposkvrněné Srdce Panny Marie! B. Š.

Z Krásného Března. Před dvěma
roky byl jsem raněn na levé ruce. Myslel
jsem, že již nebudu moci pracovati a
jsem dělníktm a otcem četné rodiny.
Bída by byla veliká. Dvakráte jsem byl
na ruce operován, a sice ve všeobecné
nemocnici pražské. Zdálo se, že všecka
'pomoc murna. Ale kde je nouze nej
vyšší, pomoc Boží nejbližší. Opatrovnice
v nemocnici daly mi do rukou »Školu
B. S. P.,: abych se čtením bavil. Napřed
se mi to čtení nelíbilo. Ale když jsem
četl, že to božské Srdce Páně tolik lidí
vyslyšelo a tolika pomohlo, tu nabyl jsem
i já naděje a prosil je vroucně o zdraví,
abych mohl zase pracovati. Slíbil jsem,
že veřejně vzdám díky, buduli vyslyšen
a že budu též ten krásný časopis odbírati
a pilně čítati. Prosba má byla vyslyšena.
Já jsem zdráv nyní nejen na těle, alei na
duši jsem vyléčen. „ Jeden dělník.

Od Jaroměře v Cechách. Loňského
roku onemocněl těžce můj bratr, tak že
každou chvilku se jeho smrť očekávala.
Umínil jsem si vykonati devítidenní po
božnosť k Panně Marii Lurdské na úmysl,
aby Matka Boží mu uzdravení vyprosila.
Pobožnost'- jsem vykonal, & bratr se
uzdravil. Po uzdravení jeho padla jeho
manželka, moje švakrová, do téže těžké
nemoce, která takové výše dosáhla, že

světě byla. Opětjsem si umínil devítidenní
pobožnosti k Panně Marii Lurdské vykonati
na úmysl vyprošení uzdravení. Pobožnosť
jsem vykonal, a švakrová se uzdravila.
Pobožnost' tu jsem konal já se svou
neteří, dcerou nemocných. Zároveň na
tytéž úmysly jsem sloužil mše svaté.



Poněvadž jsem si umínil, že vyslyšení
uveřejním ve yŠkole B. S. P.“ a posud
jsem to neučinil, činím tímto dlužnou
povinnost. Díky Bohu, božskému Srdci
a Panně Marii.

Od Domažlic. Naše zbožná osada
mnoho a mnoho let toužila po horlivém
duchovním pastýři. Trpěli a strádali
jsme mnoho duchovním nedostatkem. Tu
loňského roku“neočekávaně jako zázrakem
vyslyšel Bůh mnoholetou prosbu a vy
plnil naše vřelé přání. Místo p. faráře

se u nás uprázdnilo, a Bůh nám poslal
duchovního otce, kterého jsme sobě
7.celého srdce přáli, a který také horlivě
pečuje a stará se o všemožný rozkvět
náboženského života našeho. Protož timto,
jak jsme slíbili, zasýláme božskému Srdci
Páně, v jehož lásku a milosrdenství jsme
duševní nedostatek náš odporoučeli, vroucí
poděkování s vřelou prosbou, by zachovalo
nám našeho p. faráře a roznítilo jej
božskou láskou svou. by zůstal vždycky
otcem apastýřem podle Srdce Božího. J.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
[Rim a Italie. V Římě založen byl

poslední dobou 'nový demokratický a
»antiklerikálníc spolek. Liberální tisk-roz
hlašuje, že účelem toho spolku jest býti
předstráží moderních italských snah proti
Vatikánu. — Komise pro uspořádání
slavnosti Xlll. staleté památky Řehoře
Velikého vypsala tři ceny za dějinnou,
liturgickou a archaeologickou práci o
Řehoři Velikém. Sv. Otec dá tři nejlepší
pojednání svým nákladem tisknouti. -—
Bývalý ministerský předseda italský Crispi
článkem svým vlondýnské »Contemporary
Rewiew,v ve kterém obviňoval Vatikán
z piklů proti míru evropskému. zavdal
liberálním listům vítanou příležitost, aby
papeže vylíčily jako podporovatele evrop
ské války a spojence evropské revoluce.
Avšak časopisy vatikánské nezůstaly
nikterak odpovědi dlužny a důrazně vy
vracejí útoky Crispiovy, který
z nevraživosti proti katolické
církvi neleká se ani ošemetné
lži. Papež jest si své důstojnosti jako
hlava katolické církve až příliš vědom,
než aby připUstil zasahování některé
zahraničné vlády v otázky, jichž rozhodnutí
jen dle svého svědomí může učiniti a
při nichž se musí říditi výhradně zájmy
církve a pro posledně jmenovanou okolnost“
ani sám nikdy rušivě nezasahuje v obor
otázek mimocírkevních.

Rakousko. Přičiněním vlasteneckých
konservativních mužů založen byl v Dol.
Rakousích nový důležitý spolek, jemuž dán
byl název Katolicko-hospod'ářský
spolek pro lid. Působnosťspolkutohoto
“má se vztahovati na Vídeň a okoli.

Účelem jeho jest: hájení a zabezpečení
zaručené kat. svobody svědomí, vzdělávání
a osvěcování lidu v duchu křesťanském,
péče o hospodářské zájmy všech stavů,
zvláště však vydatné podporování vhod
ných opatření směřujících ku zvelebení
hmotného blahobytu řemeslného a dělní
ckého obyvatelstva. Stanovy spolku byly
již místodržitelstvím schváleny. Dobrému
spolku tomuto zajisté požehná Bůh. ——
Poslední číslo ordinariátniho listu. kníž.—
arcib. konsistoře pražské uvádí na pamět“
rozhodnutí sv. Otce Lva Xlll. ze dne
16. ledna 1886, kterým se udělují plno—
mocné odpustky novosvěcenému knězi
první mši sv. konajícímu a jeho pokrevným
přátelům až do 3. stupně, jakož i všem
tém křesťanům, kteří první mši svaté
přítomni byli, odpustky sedmi rokův. ——
Jako každoročně tak i letos shromáždili
se katolíci slezští ve dnech 6. a 7. července.
Z mnoha dobrých ušnešení zvláště zmínky
zasluhují napomenutí vpravdě časová,
jimiž klade se katolickým obchodníkům
na srdce, aby v katolických listech hojně
inserovali, a katolíkům vůbec doporučuje,
aby žádali v lázeňských místech, v hotelích,
restauracích, čtenářských besedách za
listy katolické. Posledního zvláště
“naši vlastenci mohli by si bedlivě po—
všimnouti, aby neopakovaly se “neustále
křiklavé věru poklesky proti této povinnosti
každého katolíka, záležející v rázném
podporováni katolického tisku i na venek.
Tím dobrá naše věc nad míru trpí, &
liberální požidovštěle bejlí časopisecké
roztahuje se na škodu naši po vlastech
čím: dále tím více. — V Uhrách vešel
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již v platnost zákon o nedělním klidu,
k čemuž podotknouti dlužno, že zákon
pro naši polovici říše platí a jest poněkud
lepší, jelikož se jím zakazuje v neděli
každá práce řemeslná kromě nevyhnutelné
potřeby. Nejvíce ovšem záležeti bude na
tom, budeli nový ten zákon lépe za
chováván než u nás.

Německo. Z Berlína ohlašuje se, že
všem nunciaturám dán bylpapežskou kurií
pokyn, aby se přičinily, by v generálních
katolických schůzích, které letos budou
pořádány, uvedena byla na přetřes sociální
otázka na základě poslední encykliky. —
Bavorsko předložilospolkové radě německé
návrh, aby řád redemptoristův byl do
Německa opět připuštěn. Jaký osud
návrh ten stihne, nelze ještě předvídati.
Zastancové dobré věci a řádu tohoto

doufají, žejim bude časem vyhověno.Tomu
nasvědčovati by se také zdály zimničné
skoro obavy, jakými se protestantské listy
stran věci této nyní jen hemží.

výcarsko. Vdruhé polovicičervence
t. r. odbýván byl katolický sjezd ve
Freiburce. Schůzi zahájil nový biskup
Dernaz delši řečí, v níž poukazoval na
lásku křesťanskou jakožto klíč ku sociální
otázce. Státní rada Python mluvil o
obtížích rozvinouti prapor katolicismu
v diaspoře a okresích, kde jsou továrny.
Rada Denutius vykládal obsah poslední
papežské encykliky o sociální otázce.
Sjezd vydal resoluce o pojišťování ne
mocných, o svobodě vyučování, o prostřed
cích agitačnich a založení listů. Dělníci
mají býti osvobozeni od nuceného při
spívání do nemocenské pokladny.

'V'
V měsíci zau modteme se 0 pokoj mezi křesťanskými národy.

_' iředešlého měsíce prosili jsme božské Srdce Páně, aby se smilovalo
a udělilo pokoj všeobecný, který rušen jest nevéreckými zásadami

' a hrozí bouři velikou. Protože však jest toto nejsv. Srdce útulnou
archou, prositi chceme tohoto měsíce 0 pokoj mezi křesťanskými národy

' zvláště. Pokoj všeobecný pozbývá půdy víc a více štvanicemi národ
nostními. Jeden národ chce býti nad druhý, jedna říše staví se proti druhé, chtíc
nadvlády se zmocniti nad jinými, nebo aspoň hledíc braniti sebe. Při takových
poměrech což jiného hrozí, než Válka světová? Ovšem máme mír, ale mír ozbrojený.
Tento mír může okamžitě proměniti se v ukrutnou válku; potřebí jen jiskry, příčiny
nejmenší. Toť všecko dílo svobodných zednářů, zbudováno na základech největšího
liberalismu. Štvou jeden národ proti druhému, a pak ——pak budou loviti pro sebe.
Nynější mír jest více méně strojený; vyssává země až do ki ve což nemůže dlouho
trvati, aby státové nezbankrotěli. [ nejdokonalejší státnické umění není s to, aby
vyvrátilo z kořenů nebezpečnou situaci. Rychlým krokem blíží se Evropa k válce
ukrutně Pravíme »ukrutněx válce; nebot“nynější dovednost co do zbraní dostoupila
téměř vrcholu. Všeobecná povinnost branná jest sto, aby postavila miliony vojínů
do pole. Ale kdo je bude živiti, kdyby válka déle trvala? Proto budeli válka, bude
trvati krátký čas, ale bude hrozná. Děla a pušky zdokonaleny tak, že zabijí lidi
i v takové dálce, jíž by naši předkové ani neuvěřili. A ta rychlost střílení! Máme
mír, ale kolikvojska přichystáno! Za nynějšího miru stojí varopě na 3,092000 mužův,
a kdyby vypukla válka, bude jich na 16 milionů, s domobranami až na 26 milionů
mužů. Co pohlcuje vojsko peněz v »míru: a co teprve bude potřebí peněz v čas
války! V čas míru je potřebí ročně okolo 3500 milionů k vydržování, nečítaje
4000 milionů roční ztráty tím, že zdraví a silní mužové odtržení jsou od práce.
A což teprve v mravním ohledu, jakou tu má celá Evropa škodu neblahým
militarismem. Vidíte, toť vymoženost revolucionářův od r. 1789. Může býti něco
horšího, než tato vzájemná nenávist národův a tento ozbrojený mír? Dokud bude
trvati tento neblahý stav národů? Dotud, dokud nepřestane jejich vzájemná nenávist,
dokud se nevrátí národové ku spravedlnosti, kučeníJežíše Krista, Spasitele všeholidstvac

Člověk, který neuznává nad sebou Boha jako nejvyššího Pána, jest sám
sobě bohem, a protože totéž domnívá se o svém bližním, hned jest boj. Odtud
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surovosť, sobeckost jednotlivcův, a poněvadž z jednotlivců sestávají rodiny a z rodin
národové, proto ten ohavný boj, jímž národ proti národu, říše proti říši na bojiště
se staví. Sladké jho Krista Pána národové po většině svrhli se sebe, setřásli břímě
lehké učení Kristova, chtěli a chtějí býti svobodnými, ale skutečně stali se otroky
toho, jenž jest vražedníkem od počátku. Tomu nasvědčuje ozbrojený mír
jednotlivých národův evr0pských. Lék proti této neblahé štvanici národův udává
sv. Otec Lev XIII. Pozůstává v tom, aby národové vrátili se ku křesťanství.
Zásady, učení křesťanského náboženství, mají do sebe zvláštní hojivou moc pro
všecky nemoce nynější doby. Ono učí, že všickni lidé, všickni národové jsou
vespolek dítkami jednoho Otce na nebesích, jenž jsa nejvyšším Pánem všech,. bdí
se spravedlnosti nad tím, aby dítky jeho také plnily povinnosti svobody. rovnosti
a bratrství ve smyslu křesťanském. O tom však revolucionáři věděti nechtějí. Ovšem
přiznati musíme, že jeden národ vyniká v tom neb onom nad druhý, jeden se
vyznamenal uměním, jiný obchodem, jiný válečnou silou a opět jiný vzdělaností,
jeden vírou, druhý nevěrou. jeden křesťanstvím, jiný pohanstvím, ale proto nemá
nik-dy pohrdati jeden druhým, nýbrž v míru žíti vespolek jako dítky jedné rodiny.
Toto jest jen obrazem; ale mohlo by tak skutečně býti, kdyby se vrátili všickni
ku křesťanství. Kdo tomu nechce Věřiti, at' otevře dějiny kteréhokoli národa &
shledá, že tenkráte nadešla mu zlatá doba, kdy kvetla pravá víra a upřímná
zbožnost. Jen vzpomeňme na svůj národ česko-slovanský a dějiny jeho, a máme
doklad patrný. Ku zjednání míru mezi křesťanskými národy-potřebí jest zvláštní
milosti od Boha. K dosažení milosti Boží jest potrebna modlitba. Proste, a bude
vám dáno! A proto prosme ztoho srdce Boha dobrotivého o jednotu-říší &
panovníkův, o jednotu králův a národů jejich, abychom tichý život vedli ve vší
zbožnosti a čistotě srdce.

Obětování čili úmysl denni.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'I'y sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za '.I'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
jednotu a svornosti národů křesťanských, a na všechny úmysly, jež odporučeny jsou
na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce .ležíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Té miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlimeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 18'76.) .

Sladké Srdce Mario, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za

den. Pius 1x. 1874.) '
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás!

Úmysl \! říjnu: Misie na Madagaskaru.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Úmysly apoštolatu modlitby.

V září modleme se 0 pokoj mezi křesťanskými národy.
Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIlI.

6116 Na. slavnosti: Úmysly: )

1. Sv. lilji. op. (547) — Za pokoru. Za dar pravé kajic'nosti a setrvání
v dob1ém.Za řeholný dům. Za 2 nemocné osoby. Za lodiče a přízeň.

Sv. Štěpána, krále uh. (1038) — Za houlivost' plO spásu duší. Za panov
níky krest. 7a dar ustavicné modlitby. Za obíácení sy.na Va mládež.

Sv. Serapie, p. (120) — Za dar čistoty. Za panenské jednoty. Za
vychovávací ústavy ženské. Za vícero osob. Za lásku k nepřátelům.

Sv. Rosalie, p. m'. (1333) \— Za ducha bdělosti. Za lásku k nejsv. Srdci
Páně. Za pomoc Boží v jisté záležitosti. Za zdraví a bazen Boží.

Sv. Vavřince Just. biskp. (1155), — Za důvěru v prozřetelnost Boží.
Za vrchní pastýře naše a jich duchovenstvo. Za napravení rodiny.
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Neděle X V1 po sv. Ducha. Sv. Magna,op. (655) — 7a duchovenstvo
řeholní. Za přímluvu Matky Boží u vyřízení důležité věci. Za otce.

Sv. Reginy, p. m. (253) — 7a ducha sebezapření Za zbožná blatrstva.
Za zachovaní mravností mládeže. Za šťastnou smll. 7a dobíou radu.

Narození Panny Marie. —Za milost dokonaléhoobrodu duševního.
Za zvelebení poutních míst marianských. Za kongregace marianské.

Sv. Petra Clever. (1654) ——Za obracení pohanů. Za kat. misie vzemích
pohanských. Za 2ncmocné osoby. Za dobrodince chudých. Za sv. dětství.

10. SV. Mikuláše Tolet., řeh. (1309) — Za ducha obětavosti. Za milost" do
konalého života. Za napravení manžela. Za odvracení pohoršení v obci.
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11. Sv. Pulcherie, p. (453) — Za mladíka a pannu. Za pokoj'v rodině..
_ Za více let nemoc. kněze. Za šťastnou smrť. Za dobré volení stavu.

12. SV. Valeriana, m. — Za stálost v dobrém. Za obracení 2 osob.
Za odvracení malomyslnoslí. Za křest. školy. Za mladíka při vojsku.

13._Neděle XVII. po sv. Duchu. Jména Panny Marie. — Za
živou a pevnou víru. Za ochranu Boží. Za vítéZství církve nad nepřátely.

14. Povýšení sv. kříže. (629) ——Za úctu ke sv. kříži. Za napravení mnohých.
Za trpelivost. Za rozkvět 3. řádu sv. Františka. Za pokoja mír v zemi.

15. Sv. Cypriana, m. (258) — Za vítězství moci papežské. Za obrácení ne
véícův a bludařů. 7a biatístva růžencova. 7ajistou iodinu'. Za školy křest.

16. Sv. Ludmily, patr. země Česke. (927), — Za úctu sv. patíonů našich.
Za křest. matky a vdovv. Za zachovaní sv. víly proti zmahající se nevere.

17. Sv. Hildegardy, abat. (1179) — za ducha pravé honlivosti řeh. sestrám.
Za'studující a jich učitele. 7a ženské ústavy vychovávací ve vlasti naší.

18. Sv. Tomáše z Villanovy(1555).— Za sv. Otce & zdar jeho apošt. pracím.
Za apoštolát modlitby. Za dar poslušnosti. Za napravení neblahých poměrů.

19. Sv. lanuaria a spolumuč. (BOB.)— Za šlechetnost křest. Za ducha křest.
ve vojsku. Za zachovaní círk. postu. Za obracení hříšníků. Za katol. misie.

20. Neděle XVIII. po sv. Duchu. Sedmerobolestí Panny Marie. — Za
rozšíření pobožnosti k bolestné Matce Boží. Za bratrstva růžencova.

21. Sv. Matouše, apošt. P. (90).— Za porozumeni sv. evangelia. Za apoštolát
modlitby. Za pravou horlivost v dobrém všem zbožným křesťanům.

22. Sv. Mauricia & Spolum. (330) — Za neohrožené vyznání viry. Za obhájce
víry. Za křest. ducha ve vojsku našem. Za pokoj společenský. Za 1-kněze.

23. Sv. TekIy, p. m. v I. stol. — Za sv. Otce a vítězství jeho nad nepřátely.
Za křest. mládež. Za mravnost a bazen Boží. Za dar kajicnosti.

Odpustký 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly.
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24. Sv. laromíra, bisk. m. (IO-16). — Za dar ustavičně modlitby. Za vysvo
bození z rukou nepřátelských. Za 2 nemoc. osoby. Za zdar dobrého tisku.

25. Sv. Pacifika, řeh. (1721) — Za vítězství moci papežské. Za zdraví a bázeň
Boží. Za pokoj v domě. Za odvrácení pokušení. Za napravení muže.—

26. Sv. lustiny, p. m. (304). — Za vzbuzování dobrého úmyslu. Za dar rady.
Za duše v očistci. Za vícero osob. Za svornost' v rodinách.. Za kněze.

27. Neděle XIX. po sv. Duchu. Sv. Kosmy&Damiana, lek. m. (286). — Za
uzdravení duše naší. Za křest. učence. Za obrácení mnoha nevěrců.

28. Sv. Václava, patr. země Ceské (935) ——Za císaře a krále našeho. Za
zachování víry ve vlasti naší. Za bratrstvo nejsv. Svátosti. Za sestru.

29. Sv. Michaele archand. — Za sv. Otce. Za bratrstvo sv. Michaele. Za po
nížení nepřátel církve sv. Za statečné obhájce víry. Za katol. spisovatele.

30. Sv. Jarolíma, círk. uč. (420). — Za oživení památky na poslední věci.
Za duchovenstvo světské iřeholní. Za zemřelé údy katol. bratrstev.

L Odpustky100 dním každý dobrý skutek vykonanýna tyto úmysly. )

Prosili jsme předešlého měsíce 0 pokoj všeobecný, který nynější socialisté
ruší. Utíkali jsme se k nejsv. Srdci Páně jako do archy před hrozící bouří, která
nabývá _ještě hrozivější tvářnosti třenicemi národnostními. Zdá se, jakoby pokoj
tak žádoucí úplně zmizetí chtěl ze společnosti lidské. Národ povstává proti národu,
říše proti říši, čímž se připravují hrozné a ukrutné války. Třeba jen jiskru &
již vypukne oheň doutnající. Běda pak národům! Jeden bude potírati druhého,
nastane vraždění, jímž tisíce životů lidských padne za oběť. Dobře činíme modlíce
se s církví sv. za jednotu a svornost' knížat křesťanských a jich národův, aby
dobrotivý Bůh odvrátil všecky války, nepokoje & sváry, aby věřící vúplné svobodě
vír-y mu věrně sloužiti mohli. Prosme i nyní božské Srdce Páně, aby zapudilo
všelikou zášť mezi národy, by jedenkaždý hleděl blaha svého & druhému přál
všeho dobrého. Všickni jsme dítky jednoho Otce, jenž jest v nebesích.

Obětování čili úmysl denni.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všelíké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Dice. ktucnda. brn. 1886 č.11.)

Obmláště ti je obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
jednotu a svornost' národů křestanských a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)

Sv. Michaeli archanděle. sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode, orodujte za nás!
Úmysl v říjnu: Misie na Madagaskaru.WMP—__—

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskůiny \) Brně.



Ročník XXV.

(I89I.) Škola,Božského Srdce PanQ.
Číslo 10.
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Ze kvítků v tIŠIné v erCI VzrostLýCh LIboVonné VÍnky zapLétejMe
Panně neposernéné!

Říjnové růže.

Z/nám já růže vzácné krásy,ve sychravé kvetou jeseni,
slunce květ jich nerozvírá,

sad jich nesnoubí své zeleni.

A přec žár jich libodechý
plní svět od země k nebesům;

v zbožném srdci vykvétají,
nebes Královna, tvým ctitelům.

V stejné kráse věky celé
bude hárati jich vonný vděk,

vždyť pak v srdci ditek vděčných
vypučel jich čistý kalíšek.

Nezničí jich mráz ni sněhy,
rt-zkvétati budou šiř & dál,

stejně žírné na. lučině,
jako v nehostinné poušti skal.

Guirlandy z nich na. tvém trůnu
rozhlašovať budou vesmírem

lásku, již tvó' dítky planou,
milost', jižto uštědřuješ všem'.

Věčně, odznak Tvojí slávy,
pouto pevné nebe se zemí,

pouto Matky k svojim ditkám
těmi tkáť se bude růžemi.

“$$ „__„_

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

Milosrdenství Srdce Ježíšova
ke hříšníkům.

Ježíš milosrdenství své ke hřišníku na jevo
dává,: 1. ho trpělivě očekávaje, 2. ho vy

hledávaje, & 3. laskavě přijímnje. '

1. Ježíš najevo dává milosrden
ství své, trpělivě očekávaje ná—
Vratu hříšníka. Slyš božského'Mis-tra:
»Aj, stojím u- dveří a tluku.a
(Zjev. B.) Jakže, ó Pane, ty stojíš u dveří
srdcí našich! Nejsi ty jich Pánem?

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

Hodnoli to tebe? Avšak. já pochopuji,
ty chceš dobrovolně vpušlěn býti do toho
svého chrámu. C) a jak často musíš tu
hodně dlouho čekati! »Aj. stojím u dveří,:
a čekání neomrzí se jemu! Léta ubí—
hají, a Ježíš jestě pořád čeká! Pozoruj
ho v nejsvětější Svátosti! Itu čeká. Ve
dne i v noci podává nám otevřeně jeho
Srdce nejbohatší poklady; ale marně
čeká ; nikdo na něho nepamatuje! »Bla h o
s-lavený člověk, kterýž slyší mne
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a kterýž bdí u dveří mých na
každý den a střeže u veřejí dveří
mých.: (Přísl. &) Ano, Spasitel náš si
nás ubohé hříšníky milostí svou nadchází
a čeká pak, abychom jemu a jeho milosti
své srdce otevřeli; na nás jest, abychom
hříchu se odřekli, před ním srdce své
docela zavřeli, aby ono důstojným pří
bytkem nebeského ženicha našeho bylo.
Nečeká také již dlouho Ježíš, abys i ty
jemu otevřel konečně své. bídné, hříšné
srdce? Zdali jsi jemu celé je daroval?

2. Ježíš netoliko čeká na hříšníka,
on ho i hledá, on volá, tluče častokráte
na dvéře srdce jeho, aby jemu otevřel.
S nebe sestoupil, aby hříšného člověka
hledal a na cestu spasení nazpět uvedl.
Afhlavní jeho prací za vezdejšího života
bylo vyhledávati ztracené ovce israelské;
neboť přišel Syn člověka, aby
hledal a spasil, co bylo zahynulo.
A co činí tam v nejsvětější Svátosti?
On očekává ovečky své a chystá jim
bohatou hostinu. Avšak nedosti mu na

tom, jich očekávati; on je zve osobně
a skrze služebníky své. On vysýlá anděly
své, své apoštoly, aby hříšníky vyhledávali.
On sám jich milostí svou volá, aby od
vrátili se od cesty záhubně, a jemu se
oddali. Či neslyšíš hlasu jeho? Netluče
na dveře srdce tvého? »Aj, stojím u dveří
a tluku.: Ano, tluče... On žádá od—tebe
oběti, kteréž mu odpíráš; on žádá více
obětivosti od tebe, více důvěry, více
skromnosti, pozornosti a mlčení; on vy
týká li roztržitost tvou a nedbalost; on
stěžuje si na tvé zadržení a nedověřem'!
Slyšiž hlasu toho a nezatvrzuj sveho
srdce! Tluc, můj Bože, tluc a ncpřeslavej
na mne volati! A buduli se hluchým
stavěti, tluc tak silně, abych otevříti
musil. Tluc, pakli jinak to nejde, metlou
kárnou. Vždyt' já jsem zbloudil jak ovce

nevěrná; hledejž, ó Bože můj, služebníka
svého! Ano, v tvou dobrotivosť a v tvou
lásku důvěřuji se!

3. K těm, kteříž hlas jeho slyší a
jemu dvéře srdce otvírají, jest božský
Vykupitelpln štěd roty. Slyš,co praví:
»Jestliže kdo uslyší hlas můj &
otevře ini dveře, vejdu k němu
a budu s ním večeřeti.: (Zjev. B.)
Zdálo by se, že dlouhým čekáním srdce
jeho schládne a zadržovati bude dary
svě; ale nikoliv: »budu s ním večeřeti.:
Hle, jak zachází se synem marnotratným:
Vine ho v náruč svou a k srdci ho tiskne.
»Milosrdenstvím hnut jsa, při
běhna padl na šíji jeho a políbil
ho.< (Luk. 15.)

O duše má, o jaké milosti se při
pravuješ, pakliže Spasitcli svému srdce
neotvíráš! Proč protivíš se láskyhodnému
Pastýři, jenž za tebou chodi? Čeho se
bojíš? Navrať se v náruč jeho a popřej
mu toho potěšení, aby tě do ovčince
svéhonazpětpřivedl.»Otevři mi, sestro
má, přítelkyně má.: (P. S. 5.) Ty
však máš netoliko hlas jeho slyšeti,
nýbrž také se od něho naučili h říšníky
vyhledávati a nazpět přiváděti.
Uč se od Ježíše zacházeti s těmi, kteří
ti hoře způsobili, na př. se svými pod
řízenými, anebo. s lidmi nevzdělanými,
anebo s takovými, kteří pro své chyby
nebo pro nevděčnosť svou zdají se ti
opovrženlivými býti. O jak rozdílné jcst
Srdce Ježíšovo od srdce našeho! Jak
veliké jest jeho milosrdenství, jak umí
odpouštěti a milovati! .lak nemilosrdní
,a tvrdí jsme my však ke druhým! O
rozvažuj tedy dobře, co učinil Ježíš pro
hříšné srdce tvé, & nauč se, jak i ty
k bratřím svým chovati se máš!

, Čtení. z „Následování'Krista Pána.“
(Kniha lll. hlava 20.)

(Příště _dále.)
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Kardinál Bellarmin 1) o sv. Aloisiovi.
(Dozvuky ku třístaleté památce jeho drahé smrti.)

„Pokořte se tedy pod mocnou rukou Boží, aby vás
povýšil v čas navštívení“

].

1. Maje mluviti o blahoslaveném
Aloisiovi, vzal jsem průpověď z prvé
epištolysv. Petra: »Pokořte se tehdy
pod mocnou rukou Boží, aby
vás povýšil v čas navštívenh
Slova tato lze velmi vhodné obrátiti na

bl. Aloisia. Nejprve krátce vyložím jich
smysl, potom ukáži, kterak se srovnávají
se životem a ctnostmi tohoto oslavence
Božího. '

Když svatý apoštol Petr praví :
»Pokořte se tehdy pod mocnou
rukou Boží, aby vás povýšil v čas
nav ští vení,c připomínávšechněmnám.
že jednou nastane všeobecné rr"'."l;tívení
či soud,
Souzeni budou všichni lidé, svědomí _iejich
jako svědkové povstanou proti nim, aby
účet vydávali ze všech činů svých. Účelem

tohoto navštívení nebude obnova, po
lepšení a vydávání nových zákonů, nýbrž
povýšení pokorných k nejvyšší cti a
ponížení pyšných k největší potupě;
z této příčiny napomíná: »Pokořte
se tehdy pod mocnou rukou Boží,
aby vás povýšil v čas navštívení.a
Uvažme však blíže každé slovo:

2. Předněpraví sv. Petr: »Po kořte
se,: a takto krátce udává vše, co jest
nám činiti, chcemeli spásy věčné do
sáhnouti. V širším smyslu jeví se
pokora paterým způsobem.

Prvníznichjest: pokora rozumu,
kteráž osvědčuje se věrou. Není ne
snadno skloniti kolena, jakož i ostatní
údy, které poslouchají naší vůle, ale
víře podrobiti rozum nejhlubší pokorou
jest. Věrou přijímá rozum za pravdu
věci, jichž nechápe, a které zdánlivě

kterýž vykoná Kristus Pán..

(I. epiát. sv. Petra 5, G.)

smyslům jsou na odpor, jako: když má
věřitr, že v nejsvětější Svátosti přítomen
jest Ježíš Kristus, jehož nevidí, a že
v této Svatosti není již chleba a vína,
jejichž způsoby spatřuje. O této pokoře
dí apoštol: »Neboť zbraň bojování
našeho není tělesná, ale mocná
v Bohu ke zkaženi ohrad; jížto
kazíme rady ivšelikou vysokost
povyšující se proti umění Božímu
ajímáme všeliký rozum v službu
Kristovuc (ll Korint.10,4—5) Svatý
Pavel chce tímto říci :. Hlásání slova

Božího jsouc božskými zázraky stvrzeno,
potlačuje vysokou pýchu lidské mysli,
která se vypíná nad zjeveným učením,
a sice potlačuje tuto pýchu tak, že jímá
rozum v službu Kristovu. Víra jest tudíž
pokora rozumu, jenž podvoluje se zjevené
pravdě, kteréž nechápe a nevidí, poněvadž
hlásaná autorita Boží drží jej jako
poutem u vazbě.

3. Druhá pokora jest ve vůli
lidské a záleží v nedůvěře ve
vlastní síly a pevné naději a
důvěře v Boha.

Ten člověk má zajisté velikou pokoru,
kterýž jsa učený, mocný a ctnostmi
ozdoben, svým vlastním silám a schop
nostem nedůvěřuje, nýbrž naději svou
jedině v pomoc Boží skládá. Doufá sice,
že dosáhne vítězství nad všelikým po—
kušením, jakož i potom korunu věčné
blaženosti, ale nenaděje se toho do sebe,
nýbrž toliko od Boha.

4. Třetí cesta pokory jest poslu š
nos t',která rovněžjest ve vůli lidské.
Poslušnost v tom záleží, že člověk vůli
svou podrobuje vůli Stvořitelově, jsa
ochotným ku všemu, co káže, dle příkladu

[) Kardinál Bellarmin byl zpovědníkem sv._Aloisia, zároveň přítomen byl jeho smrti.
19*
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Kristova, o němž sv. apoštol Pavel píše:
»Ponížilt' sebe samého, učiněn
jsa poslušným až ku smrti, a to
smrti kříže.: (Fil. 2, 8.) Tato po
slušnosťnemůže však vpravdě býti pokorna
& dokonalá, nenili spojena s láskou dle
slov Spasitelových u sv. Jana: »Mi ]ujeli
k d o m ě,
bude. Kdonemiluje mne,řečímých
nezachováván: (Jan 14, 23—24.)

5. Čtvrtý způwb pokory jest trpě
livost, kteráž hlavně bývá ve vůli,
ale nesese k úrazu a ujmě bud'těla,
buď cti, buď majetku vlastního
neb našich příbuzných. Tatoctnost“
má skutek dokonal ý, jak dí sv. Jakub.
Klidnou myslí snášeti urážky a křivdy
a takto našim nepřátelům se podrobiti
a před nimi se ponížiti stojí- větší pře
mahání, nežli poslušně poddati se Bohu
a jeho náměstkům. \Proto svatý Pavel,
když řekl: »Ponížil seb-e samého,
učiněn jsa poslušnýmp přidal:
»až ku smrti, a to smrti křížec;
to jest: byl také po:;lušným ve snášení
bolestí nejtrapnějších. Tentýž sv. apoštol
píšeŽidům:»Naučilseposlušenstvi
z toho, co trpěl-; totižzukřižovánía
smrti; naučil se dokonalé poslušnosti ze
zkušenosti vlastní.

6. Poslední pak pokora jest: ctn 0 st“
pokory v přísném smyslu slova,
kteráž vtom se jeví, že člověk opravdu
se poznávaje, sám sebou pohrdá a místem
posledním. se spokojuje. Tudíž opravdu
pokorný člověk jest si vědom, že ze sebe
není ničím; že to, co ma, jest darem
od Boha, jenž tak dava, že opět vzíti
může; konečně také ví, že vnitřní dary
milosti a ctností mají mnohonásobně větší
cenu nad zevnitřní důstojenství a bohut

_ ství. Člověk poznávaje se, pohrdá sebou,
jelikož vidí, že ničím není; nad nikoho
se nevypíná, ale všem dává přednost,
nebot neví: zdaliž ten, kterýž před lidmi
zda se býti nízkým a chudým na jmění,

řeč mou zachovávali.

hodnosti a vědy. jest u Boha v lásce &
milosti; neví :-zdaž ten, kdo dnes v hříchu
smrtelném jest, nebude zítra svatým a
předurčen k veliké milosti a slave nebeské.
Pro tyto příčiny neodvažuje se pokorný
vypínati nad někoho, ale milerad spokojuje
se posledním místem, jemu jako nej
příslušnějším; také se nikdy nehádá ()
nějakou přednost? i u nižších sebe. Co
jsem však tuto řekl, že pokorný rád se
spokojuje s místem posledním, rozumí
se vždy o přípravě a ochotnosti
mysli k tomu; o skutečném provedení
jen potud, když slouží to ku slávě Boží;
jinak musí každý s tím místem se spokojiti,
kteréž jeho úřadem a stavem se srovnává.
Proto pravil Pan: »Učte se ode
mne, nebo jsem tichý a pokorný
srdcem.c (Mat. 11, 29.) Tedy v srdci
a myslí má se člověk přede všemi lidmi
ponižovati, ale podle zevnějšiho jednání
jest inu spokojenu býti s tím místem,
kteréž mu přísluší, arcit' v tichosti, tak
že se neuraži, jeli poněkud odstrčen,
nýbrž zlé odplácí dobrým.

Kdo se tedy opravdu před Bohem
a lidmi ponižuje, cvičí se ve víře,
naději a lasce, v poslušenství,
trpělivosti a v pokoře. Tytoctnosti
jsou pak potřebny a dostatečný, aby
člověk povýšen byl v den navštívení.

7. Další slova: pokořte se »pod
mocnou rukou Boží,udavajídůvod,
proč člověk může a má se bezpečně
podrobovati. Nebo kdyby apoštol na
pomínal, abychom rozum svůj podvolili
pravdam, jimž učí mudrcové, anebo vůli
svou poddali lidem, na ně naději skládajíce
a jich poslouchajíce, přišli bychom ne
bez příčiny v rozpaky, zdali máme jim
věřiti & důvěřovati. Ale poněvadž svatý
Petr praví: »Pokořte se pod mocnou
rukou Boží,c není již nižadných roz
paků; zcela bezpečně můžeme rozum
svůj podrobiti těm pravdam, jež před
kládá Bůh, kterýž může větší věci působiti,



než chápeme; můžeme také bezpečné *
v něho důvěřovati, ho poslouchati, z lásky :
k němu protivenství snášeti a úplně se
tomu poddati, jenž jest nejmocnější a
nejlepší, a jemuž nikdo odpírati nemůže.

8. Mimo to znamenají slova »Pod
mocnou rukom nevyhnutelnou
potřebu pokořiti se před Bohem, jenž
má moc 1nechtějící k poslušnosti donutiti.
A kde po jistý čas nechtějí se mu dobro
volně podrobili, buď nevěříce, buď ne—
doufajice, buď nemilujíce, buď netrpějíce,
buď s místem osledním se nesioko'u'íce íp l .l .l 7 .

ty donutí jeho všemohoucí ruka,
ne na čas, ale po celou věčnost: proti
své vůli se pokořovali. Kdo tedy v tomto
čase nechteji (kacíři, nevěrečtí katolíci)
rozum svůj víře podrobiti, po smrti budou
jako ďáblové věřiti a se třásti.

aby 5

A kdo ,
nyní nechtějí se pokořiti, důvěřujíce svým 5

silám a nekladouce naděje své v Boha, ;
po smrti poznají, jak opovážlivosť jejich
byla marna,
síly spoléhali.
poslouchati z lásky„ donuceni budou ze
spravedlivé pomsty Boží poslouchati: nebo
nebudou již více moci krásti, smilniti,
vražditi atd. A kteří nechtěli na zemí

pro spravedlnost snášeti útrapy a tresty,
budou museli za nepravosti své trpéti
v pekle nejhorší potupu. Konečně, kteří
se nechtěli z křesťanské ctnosti ponížiti
pod vládu duchovní neb světskou, budou
nuceni z božské pomsty uznávati nad
vládu zlých duchů. Z toho vysvítá, jak
zaslepeni jsou lidé, kteří se zpěčují na

a že bez úspěchu na své ,
Kdo pak nechtěli Boha !

odplatu se pokořiti; necht“vědí, že najisto
budou vpekelných mukách věčněponížení !

9. Na konci svatý Petr vyslovuje
odplatu, kteréž se dostane těm, kteří
se před Bohem pokořují, řka: »Aby
vás povýšil v čas navštívení.:
Jako slovem >Pokořte sec naznačeny
jsou všecky ctnosti, kterých jest nám
potřebí k dosažení spásy, tak výrokem:
»Aby vás povýšila udányjsouveškeré
stupně slávy a blahoslavenství. Kdo tedy
věřiv slovům Božím pokoří se, povýšen
bude k patření na bytnost Boží; patřiti
a poznati Boha jest nejvyšší moudrost,
nad níž rozum lepší dosíci nemůže.
V Bohu jest pramen moudrosti, v němž
se vyplňuje touha, o níž mudřec píše:
»Každý má vrozenou touhu po
v e d o m os ti.c Kdo se pokoří, nedůvěřuje
ve své síly a klada všelikou naději svou
na Boha, bude povýšen k nejvyšší moci,

* takže ani do hříchu neupadne, aniž k němu

|
|

|

|

|

|

krátký čas s jistou nadějí na věčnou Í

Pomocnice

_: ,! toupiv na památnou horu
v_isvato-hostýnskou při letošní

__jj; pouti a vida krásně obnovený
'“ chrám Matky Boží, ku které

náš lid tak vroucím srdcem lne, četl

bude pokoušen. Kdo se pokoří,poslouchaje
Boha a náměstků jeho, povýšen bude
k vládě nade vším nižším tvorstvem &

všecko se mu poddá. Kdo se pokoří,
snášeje bolesti a_ smrt pro slávu Boží,
povýšen bude k životu nesmrtelnému a
bezbolestnému, takže již nic mu nebude
škoditi. Kdo se konečně ponížil, spokojuje
se posledním místem, povýšen bude nade
všecka nebesa, ano účast bude míti na
trůnu božském dle slov zjevení sv. Jana:
»Kdo zvítězí, dám jemu seděti
s sebou na trůnu svém: jako jsem
i já zvítězil a sedim s Otcem
svým na trůnu jehOc (3, 21.).

(Příště dále.)

křesťanů.

jsem nad hlavní branou nápis: »P 0 mo c
nice křesťanůc V té _chvílimimoděk
vynořily se v duši mé děje vlasti naší,
při nichž zvláště Rodiěce Boží za ochranu
mocnou děkovati má veškeré křestanstvo.
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Tu viděl jsem v duchu ukrutně Tatary
u Vídně roku 1683., jichž bylo počtem
okolo 160.000 mužů, kdežto armáda
rakouská čítala toliko 21.800 mužů pěších,
10.800 jízdních a 56 děl. Dle výpočtu
lidského sotva byla naděje, aby odneslo
vítězství vojsko křesťanské. Posádka Vídně
obnášela 10—16 tisíc mužů. Velitelem

byl Starhemberg a rádcem jeho Kaplíř
ze Sulevic, duši však všeho konání byl
biskup Kolonič. Turci strašně řádili v okolí
Vídně, pálili, plenili a vraždili, kudy jen
zavítali.

Vídeň byla od Turků sevřena a
dne 16. července počaly lítati pumy do
města, ale již tu se ukázala ochrana
Rodičky Boží; neboť z tisíců pum, kteréž
doměsta .vhozeny byly, sotva jedna se
roztříštila.

Ubývalo bojem nepřátel, ubývalo
i obhájců křesťanstva. — Nebezpečen—
ství v městěkaždým okamžikem rostlo.
Zuřil hlad, řádila červenka mezi vojskem.
Když však byla nouze největší, přišla
pomoc.

Dne 11. září slyšeli obležení hlomoz
a hřmot děl od Kahlenbergu. Na bojiště
přibyl král Sobieski s udatným vojskem
svým až do 34.000 mužů. S heslem:
»Ježíš, Mariae započala'bitva. Po jedno
denním boji byli Osmané poraženi na
hlavu.

Král Sobieski obcoval po dobytém
vítězství ve Vídni v Loretě u sv. Augustina
mši svaté a slavil tamtéž na poděkování
Pánu Bohu a Rodičce Boží »Te Deum.:

Korouhev, kterouž odevzdal padišah Kara
Mustafovi a jižto sebral Sobieski v ležení
Turků, poslal do Říma papeži Innocen
covi XI. _

Za tímtéž účelem modlil se papež
s kardinály litanii loretánskou a zpíval
»Te Deum,: aby jménem celého kře
sťanstva díky vzdal Bohu a Rodičce Boží
za milostivou ochranu, a ustanovil, aby
od této chvíle slavilo veškeré křest'anstvo

na celém světě na důkaz vděčnosti den
Jména Panny Marie. '

Mysl má zalétla do nejnovější doby,
a tu vzpomněla doby zbožnější ve vojsku
našem.

Vojska naší říše Rakouské dana
jsou zbožnými panovníky našimi pod
ochranu Rodičky Boží, a proto byli také
ve vojsku hojní ctitelové její. Pod ochranou
její vedl věhlasný vojevůdce a maršál

Radecký vojsko naše ku mnohým vítěz
stvím.

Bylo „před bitvou u Novarry. Již
byl svrchovaný čas, aby dal maršál zna
mení k bitvě, a hle, on otálí a úzkostlivě
něco hledá a konečně nalezá. A, co to

asi bylo, po čem maršál tak úzkostlivě
dychtil? Byl to růženec. Jakmile byl
nalezl růženec svůj, jejž stále při sobě
nosíval, dal znamení k bitvě &porazil na
hlavu armádu krále sardinského Karla
Alberta.

Ale stoje na vrcholu p0svátné hory,
kamž po tolik set let věrní Moravané
putují a kdež Mati Boží divy tvoří, zvláště
připomenul jsem sobě slavné vítězství,
jehož dobyli křesťané pomocí Mateře Boží
nad Tatary r. 1241. A kdo by nevzpo
minal těch trudných dob naší drahé vlasti,
jakých zažila od sveřepých Tatarů? Kdo
by nevzpominal vděčně dobytého slav
ného vítězství nad nimi na sv. Hostýně
a u Olomouce? Kde bylo tehdy křesťan—
stvo Evropy, nepřispělali Máti Boží? Toho
vážíme si nade všecko &nezapomeneme
nikdy Máti Boží díky vroucí vzdávati.

Důkazem úcty a důvěry k Rodičce
.Boží na svatém Hostýně jest krásný,
velebný chrám, daleko široko po rovinách
MOravy vévodící. Zvláště letos dostalo se
mu koruny slávy posvěcením, o němž
tuto čtenářům svým podáváme zprávu,
aby všickni, kdož nemohli se osobně
súčastniti slavnosti té překrásné, aspoň
obraz si učinili o zbožnosti lidu našeho

a o slávě svato-hostýnského chrámu. Ku
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slavnosti té velepamátné (6501etá roénice
vítězství nad Tatary) připutovali na svatou
horu: J. Em. nejd. p. kardinál-arcibiskup
olomoucký, J.M. nejd. p. biskup brněnský
J. M. světící biskup G. hr. Belrupt, obě
kapitoly, olomoucká a kroměřížská, asi
100 kněží a nesmírné-zástupy zbožného
lidu.

Velehrad

O slavnosti té podáváme zde krátkou
zprávu))

Po Velehradě není místa Moravanu

vzácnějšího a milejšiho nad sv. Hostýn!
všemu světu slovanskému

drahým jest slavnou památkou apoš—tolův
a prvoučitelů našich ss. Cyrilla a Methoda,
než také Hostýn světodějným jest po—

Porážka Tatarů r. 1241.

mníkem a takořka obrazem úkolu velikého,
jej'ž' slovanští národové v dějinách vy
konali, odrážejíce po celé věky záplavu
divokých barbarův asijských a přispívajíce
takto celému západu udržovati a' péstovati
křesťanskou osvětu a vzdělanost. Letos

konal sv: Hostýn 650letou památku do
bytého vítězství křesťanů nad Tatary.

Za mocné ochrany Matky Boží, které se
důvěrně odporbučeti naučili Moravané od
apoštolů, poraženi jsou nepřátelé Kristovi
i naši, a proto vším právem s veškerou
slávou konala se jubilejní památka toho
vítězství p05věcenímdostavené a nádherně
upravené svatyně hostýnské.

1) Dle „Obzoru.“



Již dne 13. srpna odebral se J. E.
nejdůst. pan kardinál olomoucký Bedřich
z Fůrstenberků doprovázen jsa svými
ceremoniáři na sv. Hostýn. U vysokém
stáří neštítil se nepohody & přinesl
opravdu obět' velikou a vzácnou. Ač si
přál ve vší tichosti doraziti na sv. Hostýn,
přece všude radostně vítán, což důkazem,
jaký význam cestě této podkládán.

Když zastavil se vlak na nádraží
bystřickěm, a nejdůst. kardinál s vozu
sestupoval, propuklo množství vítajících
v nadšené volání »sláva.a Zde očekáván

a uvítán od duchovenstva, obecního
zastupitelstva, císařských úřadů, »Besedy
bystřické,c katol. tovaryšského spolku,
od zástupu družiček a droužek v národním
kroji, banderiem ze Křtomil, Rychlova
a Lipové, načež jel za jásotu a prOVolávání
slávy doprovázejících zástupů vkusnou
a vzácnou slávobranou do Bystřice, kdež
na domech vlály přečetné prapory; po
vykonané krátké pobožnosti v kostele
bystřickém odebral se. do zámku.
Odpoledne o 4. hod. odebral se nejdůst. _

; je dojat zbožnosti našeho lidu, jakož ip. kardinál na sv. Hostýn. Banderia z Blazic,
Osička, Žákovic, Hlinska, Slavkova,
Lhotky, Brusného a Bilavska v malebném
kroji doprovázela ho na horu. — Ve 3
Lhotce u školy uvítaly jeho Eminencí
školní děti, družičky a lid, taktéž ve
Chvalčové, načež v průvodě za hlaholu
zvonů doprovázeli p. kardinála až na '
sv. Hostýn. Byl to dojemný průvod, lidé
radosti slzeli, a samo nebe jakoby se
zaradovalo z toho všeho, kdežto před
hodinou s mračen hustý déšť byl se chrlil,

U chrámu Páně svato—hostýnského
uvítán provoláváním »slávyc od zástupů
shromážděných. Dojemná byla skupina
zedníků, te'sařů, malířů, stolařů, náden
níkův a nádennic pracujících při chrámu
svato-hostýnském, kteří se svým náčiním
v rukou na vyzvání svého dozorce Kořínka
jásotem »slávya svého arcipastýře vítali.
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[] noveho kláštera uvítán od duchovních

svato-hostýnských. Po té shromáždili se
banderiste se zástupy před kostelem,
zapěuo »Chval jazyku důst.,<<a ve dveřích
chrámových uděleno svaté požehnání.
Matce Boží ku poctě zapěna sloka
»Tisickrát pozdravujeme tebe. . Banderista
Jemelík, starosta z Osička, předstoupil
před dp. P. Cibulku, superiora svato
hnstýnského, poděkoval mu srdečně ve
jménu všech, že v tak krátké době svatyni
'svato—hostýnskou tak krásně vyzdobil, a
vyzval přítomné, aby kněžím svato
hostýnským za veškerou ochotu, péči a
starost provolali slávu. — Superior P.
Cibulka vzdal díky srdečnými a dojemnými
slovy, jakž vůbec od něho vždy slýchati,
svato-hostýnským sousedům bytujícím ve
stínu sv. Hostýna a přál, aby s posvěceného

chrámu Páně tim hojněji stékala milostí
Boží. — Provolánim slávy sv. Otci, císaři
a králi slavnost toho dne ukončena.

Stařičký p. kardinál vyznal, že tělem
z této cesty nemálo jest unaven, za to
ale duch jeho že pookřál, a že nesmírně

důkazy jeho upřímnosti a lásky.
Chrám svato-hostýnský, kaple sv._

Jiljího (bl. Jana Sark.), sochy sv. Cyrilla
a Methoda. klášter, ambity a všechny

_ostatní budovy překrásně dekorovány a'
prapory okrášlenyg. Mohutné jehlance
prapory ozdobené stály před průčelím
chrámovým s transparenty. a v průčelí
chrámovém upraven převzácně a vý
znamnénápis:»Pomocníce křesťanů,
oroduj za nás! L'. P. 1241—1891.—

nyni slunce vybřesklo a průvod ozářilo. ; Záhy ráno v pátek po různu poutníci
přicházeli, k poledni jižjiž oživovat se
kopec, po poledni se všech končin drahé
Moravy přicházeli tu- u větších tu u“
menších procesich a houfcích poutníci,
a .brzy celá hora jenjen se hemžila
zbožným lidem překrásně prozpěvujícím
vzácné písně mariánské. — O 4. hodině
doprovodili poutníci jeho Eminencí nejd.
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p. kardinála do kostela; u hlavní brány
osloven ve jménu okolního dm-hovenstva
panem arciknězem Bartákem, farářem
z Kostelce u Holešova, & p. superiorem
l). Cibulkou, načež uděleno sv. požehnání.

Zatím přijel nejdůstojněiší p. biskup ý
brněnský, Dr. Frant. Bauer, uvítán byv
poutníky nadšeně provolávajícími oslava
a nelíčeně radujícími se z toho, že uviděli
biskupa, o němž tak mnoho již četli a
slyšeli. K 5. hodině přeneseny od nejd. ,
p. biskupa brněnského ostatky svatě do
kaple, modleny při nich hodinky; poutníci
zatím se modlili. zpívali a v pravém
smyslu slova Zpovědniceobléhali. Vyzváni
byvše shromáždili se v nesčetném počtu
u kazatelníce venku, kdež Usnešeno, po
žádali jeho Eminenci, aby zaslati ráčil
hlavě velké rodiny, z jížto členů přemnoho
zde shromážděno, sv. Otci do Říma
telegram, kterýž by tlumočil hold a uctu
sv. Otci, s ujištěním, že u pravé víře chtějí
žíti i zemříti. Usnesení toto stalo se s ne

líčenou radostí a rozhodným, ze srdce &
odhodlaně projádřeným a daleko v lesích
sv.-hostýnských se rozlěhajícím »Chceme. .
Po učiněném navrhu zvolena od poutníků
trojčlenná deputace, která ihned odebrala
se k nejd. kardinálu., jenž hluboce 'dojat
tímto projevem, deputaci poděkoval a
ihned telegram do Říma odeslal, což
póutmk—ůmku veliké jejich radosti sděleno.

-A nyní následovala řeč uvítací dp.
superiora P. Cibulky, jenž při známém
svém řečnickěm nadání a'vroucí úctě
k Panně Marii poutníky rozehřál &
nadchnul; připomenultak mnohou událost
z dějin svato-hostýnských, jakož i onu
noc, kterouž na modlitbách probděli před
prvním posvěcením chrámu Páně předkové
naši. ——Ku konci kázaní dostavila se

deputace Mariánské kongregace z Prahy
s novým praporem, čímž mezi poutníky
způsoben radostný rozruch.

\ Polutníků víc a více přibývalo, ale
zároveň víc avíce mračen na nebi, tak

že po 8. hod. začalo rositi. mračna zrovna
po Hostýně se proháněla. Když se se—
lmělo, valanul na valech sv.-hostýnských
na hranici slavkovské ohromný oheň,
jenž vyšlehoval plamen i lOmetrový;
současně zapálen oheň na opačné straně.

' Pan lékárník z Kroměříže J. N. Harna

pílí neumornou zhotovil různě ohňostroje,
ač deštivé počasí valně provozování ne
přálo, nicméně podařily se ohňostroje
nad očekávání.

Nastala noc; z počátku ovšem pout—
níci nedbali toho, kde prosedí a probdí
noc, nebot“ o spaní nemohlo býti ani
řeči. Tolik poutníkůvasi nikdy ještě ne—
bylo přes noc na sv. Hostýně, jako tento
kráte. Poutníci se skupili v houfce, zpívali
nebo modlili se; kam se člověk obrátil,
všude kupy poutníků. Kostel přeplněn.
Brzy však započal vítr buráceti, přihnal'
nova mračna a s nimi idéšt. Nyní ovšem
bylo se uchylovati poutníkům pod střechu,
do různých výklenků, ke zdím atd. Bo
lestné ovšem dojímalo člověka, když viděl,
kterak poutníci zrovna v loužich ležeti
'musí; avšak zároveň až k slzám radosti
pohnut byl, když viděl, kterak trpělivě
a vše z lásky poutníci snášejí. Něco po—
dobného jen možno tam, kde láska v srdci
mocně hárá a plápola. O půlnoci mocně
zaburácela bouře, s oblaků se jenjen lilo,
atu opět podán důkaz zbožnosti našeho
lidu; na všech stranách zavzněla píseň:
»V ochranu kdož Nejvyššího: — Vůbec
třeba vyznati, že komu popřáno projití
kostel, sakristii, spárny, ambity atd.,
k slzám dojat byl přerůznými zpěvy,
které různé skupiny poutníků po celou
noc pěly.

' Po půlnoci stále pršelo a déšť ani
k ránu neustával. Následkem nepohody
již o půl třetí hodině začaly se mše sv.
sloužiti: Venku bylo sice postaráno o
oltáře, ale s nebe se jen lilo, a tu bylo
nemožno použiti oltářů těch. Kostel musil
býti brzy vyklizen, an měl býti svěcen.
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lmusíly se zříditi oltáře leckde, a tu
třeba vyznati, že nepohoda mělasvou
dobrou stránku. Co čítáváme o mších sv.
u prvních křesťanů nebo v katakombách,
to poněkud zde znázorněno. Mše sv., jak ,

? nedbajíce ni deště, ní blata, ni kluzkéčítávame v písmech, obětována z počátku
ve chrámě, v domech, žalářích, skrýších
a všude, neboť Jenž při ní se obětuje,
z lásky k nám ve chlévě se narodil. Ve
spárnách stoly proměněný v pravdě pri
mitivní oltáře, přineseny ostatky, postaven
kříž s dvěma svíčkami a obětována mše

svatá. A přece takou vroucnost', takou

pobožnosť bylo lze spatřiti u poutníkův!
] mužům slzy do očí vstoupily a stékaly :

“ čeno, kostel do posledního koutku přepo lícich. Jakmile déšť jen trochu pře
stával, ihned venku slouženy mše svaté,
avšak, brzy Opět spustil se déšť. A přece
s deštěm přibývalo víc a více poutníků,
tisícově a tisícově kopec pokrývali, zá
stupy stávaly se mohutnějšími a mo
hutnějšími. O 7. hodině, o které svěcení
chrámu Páně započíti měl nejdůst. pan
kardinál olomoucký, opětně znova začal
buraceti vichor, pršelo a okolo kostela
byla všude učiněná louže. Za takých
okolností nebylo možno nejdůst. panU'
kardinálu kostel světiti, a musel s těžkým
srdcem — neboť stále se těšil, že bude
moci sam posvětiti svato-hostýnskou sva
tyni, svatyni to moravskou— ponechati
svěcení nejd. panu biskupu brněnskému.
] započalo svěcení, velebný a významný
to obřad, kterýmžto církev sv. na rozum.
dává, jaký význam kostel má, že vpravdě
jest domem Božím, že domu tomuto pří
sluší všeliká svatost a uctivosť.

Jakmile déšť poněkud ustal, svolá
vání poutníci na kázaní, a tu opět jiné
dojmy a výjevy se udály. Tisíce atisíce
poutníků kupilo se okolo-kazatelů. Iká—
zali : vp. P. Cibulka, superior sv.—hostýnský;
JUDr. A. Gruda, farář a zemský poslanec
v Mokrých Lazcích ve Slezsku; Dr. Fr.
Srbecký, farář v Blansku; J. Studený,
děkan v Boršicích; Fr. Weber, farář a

říšský poslanec v Míloticích. Německé
kázaní měl P..Egger, prof. z Kalksburgu.
Ačkoli šest kazatelů kázalo, nicméně ne
stačilo to pro tolik poutníků, kteří v pro
cesích větších a větších stále docházeli,

cesty. Tolik poutníků vyžadovalo dobře
ještě aspóň 8 kazatelův, ale nebylo možno
při velikém větru a nepohodě najíti místa
vhodného — Při kázaních a po nich
ponenahlu se vyjasňovalo nebe a dopřálo
sloužiti mše sv. venku při oltářích Zá
roveň udělováno sv. přijímání, jež přijalo
přes 5000 poutníků se zbožnosti velikou.
Po 11. hod. svěcení chrámu Páně ukon

plněn, ale pro tolik poutníků nestačil by
ani svato-Petrský chrám římský. J. Em.
p. kardinál sloužil první slavnou mši sv.
v posvěceném chrámu Páně za přečetné
assistence. Při slavné mši svaté zpíval
mužský sbor kostelní z Holešova za řízení
dovedného p. ředitele kůru J. Kretzé;
mocné dojímal jejich zpěv a nemálo zve
lebil služby Boží. Jednotlivé části mše
svaté salvami označoval kroměřížský sbor
ostrostřelců s hudbou, což rovněž první
událostí na sv. Hostýně. Přítomnosťjejich
jakož ijejich výkony nemalého dodaly
lesku slavnosti. Vůbec dlužno vyznati, že
Kroměříž měrou přehojno'u ku povzne—
sení slavnosti přispěl. ——Venku při oltá
řích slouženy mše sv., při nichž zpívány
písně Mariánské; hora svato-hostýnská
byla jeden“zpěv, jenž oživoval celý kraj.
Při poslední zpívané mši svaté hudba
chropinská zpěv doprovázela.

Po slavné mši sv. Jeho Eminence

nastal přepamátný a přeslavný okamžik
»udělení apoštolského požehnání.: Na
pravé straně hory svato-hostýnskě shro—
mážděni poutníci, hlava na hlavě, hora
nechtěla stačiti. Poutníkům oznámeno, že
předapoštolským požehnáním mají všickni
»Věřím- se pomodliti, aby takto všickni
sjednocení vyznali veřejně víru svou. Byl
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to úchvatný okamžik, když nejdůst. pan
kardinál s nejdůst. panem biskupem brněn
ským v průvodu církevních hodnostářův ;
a přečetného duchovenstva u oltáře stanul
s berlou v rukou, přijímal před tváří
milé Moravěnky vyznání víry. Morava tu
s biskupy svými city nepopsatelnými mo
dlila se »Věřím.: Byla to manifestace *
katolického jména a víry, která nevymizí
z paměti. Na to pozvednul ruku nejdůst.
p. kardinál a udělil papežské požehnání *
shromážděným nejméně 70 tisícům, načež
zapěno »Bože, chválíme Tebem

Nejdůst. p. biskup brněnský ku po
divu všech, kteří vědí, co jest vykonati
konsekrační obřad, alei ku nezměrné
radosti poutníků vystoupil na kazatelnu
venku připravenou & měl kázaní. Radosti
zazářila na tvářích všech, když shlédli
nejdůst. p. biskupa. Ve vroucím a pře—5

í uvádí se v »Hlasu.:srdečném kázaní doličoval, že dnešní
slavnost jest mohutným pomníkem vděč
nosti, skutkem zadost'činění, manifestací
katolické víry a pomníkem slibu věrnosti
pro budoucnost“. Není to lichocení, ale
pravda pravdivá, že slova tak velikého
ctitele Matky Boží svato-Hostýnské ne
vídaného ohlasu nalezla v srdcích pout—
níků, kteří po veškerých útrapách a unave
nosti oka s kazatele nejdůstojnějšího ne
spustili, by ani slovo jim neuniklo. Nejdůst.

“p. biskup blahopřál shromážděnému du
chovenstvu k této nevídané manifestaci

katolického vědomí lidu svěřeného. Když
dojemně se loučil s Matkou Boží svato

'Hostýnskou, tu vše slzelo. Jednomyslné
projevováno přání & prosba, aby mohli
dostati kázaní toto na památku. A tak
splnilo se, což si přáli poutníci — když
již tak mluviti máme— ne obyčejní, ale
inteligentní, když žádali pořadatele, aby
Jeho biskupské Milosti přednesl prosbu,
aby venku kázati ráčil, ano nemožno do
kostela se dostati, že slova jeho je po
vznesou, povzbudí a převelikou útěchou
naplní, když jen několik slov z úst jeho

i

uslyší. Tolika tisícům a tak různým po
sluchačům Jeho. biskupská Milost“ ještě
asi nekázala. — _Když dal nejdůst. pan
biskup lidu mocně dojatému srdečně
»s Pánem Bohem,: ještě jednou zavzněla
hora a lesy okolní od tonoucího v slzách
lidu odpovědéným »s Pánem Bohemíc

] začali se loučiti poutníci s Matkou
Boží svato-Hostýnskou, s místem třikrát
posvátným. Okolo 3. hod. nejdůst. pan
světící biskup G. hrahé Belrupt, kterýž
rovněž připutoval na horu sv., měl slavné
»Bože, chválíme Tebec se svatým po—
žehnáním. Byli tudíž při slavnosti té tři
biskupové, zajisté řídká událost. Poutníci
přicházeli a odcházeli. O zaznamenání
duchovenstva, deputací a procesí bylo
postaráno v poutní kanceláři, ale nepo
hoda vše zvrátila, proto záznam tento
neúplný jest. Co bylo možno zachytiti,

Slavností súčastnila se nejdůst. král.
kapitula olomoucká, a sice byli přítomni:
p. t. n. p. prelát V. rytíř Holle. kanovník
Dr. A. Klug, kanovník J. Wache, kanovník
li. rytíř Premerstein; nejd. kol. kapitula
kroměřížská zastoupena byla p. t. pány
kanovníky: proboštem J. Weinlichem, Fr.
Hanákem, V. Blažkem, .l. Chodníčkem, J.
Drobénou. Dále bylo dle záznamu postup
ného slavnosti přítomno přes 1.00 kněží.
—- Kolik duchovních si přálo dlíti na
sv. Hostýně! Služby Boží, které jim bylo
doma odbývati, jim, toho nedovolovaly.
Procesí naznačeno asi z půldruhého sta
farností. ,

Přemnozí již vypravení na cestu ne
mohli se vydati pro nepohodu na pouť.
Počet poutníků nemožno udati určitě.
Poutníci přicházeli & odcházeli; daleko
přes 100.000 poutníků slavnosti se súčast
nilo; mezi 10. a 11. hodinou bylo nejvíce
poutníků pohromadě, ato dle úsudku
mnohých přes 80.000. Při pohodě bylo
by jich ovšem bývalo snad ještě jednou
tolik. Třeba podotknouti, že týž den byla
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slavnost“ i na Velehradě. ——Přemnozí za

slali, nemohouce se súčastniti, telegramy, ,
jako: Exc. p. baron _Pražák, ministr ve
Vídni, Eg. hrabě Belcredi, pán na Líšni,
hr. Felix Vetter z Lilie, zemský hejtman,
hr. Jaroslav Thun, anebo vzácné dopisy.

Kolik tisic ctitelů Marianských, ne
mohouce tělem býti přítomni duchem
dleli s poutníky na sv. Hostýně! Na
slavnosti té sjednotila se Morava a byla
jedno srdce, jedna mysl.

Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. Handl. (c. d.)

Námitka se.
„Katolici nemaji pravého citu vlastenec

kéh0.“

'\rpká jest výčitka tato. kterou
'-metáš nám ve tvář; trpká

proto, že se v ni skrývá pode
' zřeni,ja-koby katolík již proto,

em jest, nepřítelem byl lidu
svého & vlasti své; trpká proto, že jest
úplně bezdůvodná, lživá, která se ani
z dějin minulosti, ani příklady přítomnosti
dosvědčiti nedá. Výčitka tato namířena
jest proti církvi katolické, majic za účel
lichým podezříváním v nenávist? ji uvésti
u všech, kdož pravým citem vlasteneckým
se vychloubaji, při tom však málo soud
ného ducha mají, aby rozeznávali, v čem
vlastně tento cit záleží a jak se jeviti má.
Že právě za našich dob mnoho se mluvívá
o vlastenectví a o těch, kdož dobrými
se zovou vlastenci, že mnoho se chválí
a haní, nebude zbytečno pronésti některé
náhledy o věci tak důležité a na obranu
cirkve katolické v ohledu. tomto.

Náklonnost' k národu, ve kterémž člo
věku živu býti uložil Bůh, anebo láska
k vlasti smí se počítati netoliko za zna
mení dobré, nýbrž za celou, svatou po
vinnost' katolického křesťana.

Mluvili se o vlasti, může se slovem
tim vyznačóvati buď země, ve které jsme se
zrodili čili připadnějšim jménem »otčina,c
buď země, ve které žijeme, buď lidstvo
obývající tuto zemi, Vlasti jest nám tedy
země s všelikou zvláštnosti její, kde máme

stálého bytu; vlasti szl nám občanská
společnost, jejížto jsme udové. Můžeme
milovati rodnou půdu, kde kolébka naše
stála, můžeme s láskou pohlížeti na místo,
kde prožili jsme sladkého mládí čas, kde
jsou hroby našich milých; mluvili se však
o pravé lásce k vlasti, tu rozuměti
sluší k lásku k osobám, k lidu,
jehož část" tvoříme. V tomto toliko ohledu
budiž zde o vlastenectví řeč.

Láska k vlasti může dle citu a ná
klonnosti nebo dle vůle a činnosti vážená

býti. V ohledu prvním jest to zalíbení
osobni v té zemi, jež nám sluje vlasti;
v ohledu druhém pak jeví se učinlivou
snahou () zdar a blaho její. Láska musí
se vždy jeviti skutky, sice jest lichou
a planou. Proto jest láska k vlasti od
danost občanskému spolku, ku kterémuž
náležíme, jevící se zároveň účinlivou
snahou o prospěch jeho. Příčiny odda
nosti naši mohou býti obecné a zvláštní.

Jestiť to zajisté vůbec přirozené pu
zení sebelásky a soucitu, které tu bývaji
základem. Nebotvkaždý více méně béře
podíl v blahu a žalu vlasti, a milujeli tu,
miluje tudíž i sebe sama. Mimo to spolu
občané naši jsou lidé, s nimiž v úzkém
spojeni. žijeme, jichžto dobro i zlo zároveň
cítíme, jelikož se nás obé přirozeným
během věci dotýká a tudíž nás k činnosti
vybízí.

Výhradní jakési přednosti vlasti,
buďtež si již pravdivé nebo jen zdánlivé,
bývají zvlastni příčinou oddanosti naši.
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Sem náleží úrodnost“ země, příjemnost
podnebí, krása přírody; sem patří soustava
vlády a zákony, které se výtečností a '
užitečnosti vyznamenávají; sem patří
osobní vlastnosti vladaře. které srdce
naše jímají úctou a důvěrou; sem patří
konečně i láska k sobě samému, pro
kterou radi všecko, co náleží nám, nad
jiné více vynášíme a chválíme. Jedno i
druhé dodává vlasti některé ceny, mnohdy
i jen smýšlené a velmi chatrné, odkudž
rodí se národní pýcha, posměch z krajin
sousedních a mnohé jiné podobné nešvary.

Nesmíš si však mysliti, že takováto
„\ přítulnost “k vlasti, byt' i byla sebe sil

nější a ohnivější, jest již také pravým
vlastimilstvím; ba není,neboťláska
k vlasti má a musí býti ctností; p_ří

ctností ještě ani známkou pravého vla—
|

stenectví, nebot“ zkušenost nás učí, že i
i bez nich může někdo býti dobrým a
s nimi leckdes i špatným vlastencem.

Láska k vlasti jako ctnost křesťanská

kterou se velí: pro Boha milovati
bližního. Láska tato, Spasitelem hlá
saná, může se nejlépe jeviti a osvědču

j vati tam, kde s jinými vzájemně chcu
! jeme, v jedno s nimi sjednocení jsme,

tedy zase nejlépe ve vlasti. 'l'ot' jest ono
místo, kdežto nám lze o dobro obecné
nejsnáze, nejlépe jakož i bezprostředně
působiti, a tudíž nepochybně jest v tom
vůle Boží, aby se ve vlasti jevila nase
láska k bližnímu.

Mimo to i poměrův občanské spo
lečnosti šetřiti sluší. Společnost tato za
kládá se na společné téměř potřebě,
samým již rozumem kazané, aby každý
poddán byl jednotě a řádu. Z toho plyne
povinnostspravedlnosti, a sice tu
k spoluobčanům ohledně obecných zájmů,

tulnosť a cit, byť i sebe čilejší, není i bezpečnosti života a jmění, hájení práva,
. vzájemné podpory a pomoci atd., tam

prýštiti se musí z jednoho pramene, a ten ?
jest úcta a vážnost k poznané vůli Boží
nebo totéž, co svaté evangelium nazývá
prostě »láskou.< Krásně o lásce této
hovoří sv. apoštol Pavel v prvním listu
svém ku “Korintským (kap. l3.), označuje
neužitečnosť a neplodnost? všech darů
duchovních bez »laskyc a vypisuje zá
roveň krásné vlastnosti, kterými pravá
»láskac ozdobena jest.

Láska k vlasti, kterou se tak mnozí
vychloubají, která jest bez Boha, za
kládajic se na pouhé nahodilé, zevnější
přítulnosti :! oddanosti, není ani pravou
ctností, aniž je stálá, mizí totiž ihned u
těch, kteří ve vlasti trpí nátisky a proná—
sledování nebo nenalézají v ní zasloužené
uznalosti, a přece má pravá láska k vlasti
trvati povždy v každých okolnostech.

Proto musí míti pravé křesťanské

_vlastenectví vyšší podnčt, a ten jest
vážnost křesťanské povinnosti,

k vládě a zeměpánu, jehožto zákonům
podrobiti se sluší. 'l'ento uvazek spravedl
nosti žádá přísně sv. evangelium, které
zřejmě velí: dávati každému, což jeho
jest, které všeliké bezpráví zatracuje a
nespravedlivého vylučuje z království
Božího. Pravé vlastenectví jeviti se má
tedy skutky, dle vůle Boží zařízenými,
a nikoli jen planými slovy, které ovšem
snadnější jsou a lacinější.

Co se týče nás jednotlivců, láska
k vlasti žádá od nás, abychom duševní
mohutnosti své vzdělávali a cvičili tak,
až bychom dosti schopnými byli, službu
svou obětovalivlasti. Upřímnáláska k vlasti
podněcuje tedy k ustavičně píli; nesmíme
zahálčivě skládati ruce, nýbrž řádně a
pilně plniti úkol stavu a povolání svého.
Z ohledu na spoluobčany žádá na nás
láska k vlasti, abychom vždy a všude
přísně se drželi pravidel spravedlnosti a
lásky blížeuské. Co se týče vrchností zem
ských, vyžaduje láska k vlasti, abychom
zákonů daných pod autoritou mocnáře
a vrchností jimi zřízených poslušni byli;
abychom daně požádané odváděli a k tomu
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ještě i život svůj za obranu vlasti na
sadili, ba i kromobyčejné posluhy, dávky :
a oběti k zachování vlasti a k jejímu
zvelebení ochotné poskytovali.

Svaté evangelium tyto občanské zá
vazky zvláště schvaluje a všem věřícím
bez výminky nařizuje. Ono velí vynaklá
dati síly a množiti svěřené hřivny, z nichžto
Pán bude účet žádati (Mat. 25, 14); ono
velí věrnost v povolání, aby každý udě
lenými jemu dary druhému sloužil a
prospíval, a komu svěřen jest úřad, aby
jej zastával jako z moci Boží (|. Petr 10, 11);
ono velí poslušnost vrchnostem, poněvadž
od Boha zřízeny, jsou, a kdož se moc
nostem protiví, zřízení Božímu se protiví, *
dobývaje sobě odsouzení (sv. Pavel k Rím.
XIII. 1—5; 1. Petr II. 13, 14); ono velí
dávati denně za krále se modliti, abychom
pod jejich vládou pokojně a bohabojně
žili; ono konečně přikazuje, aby všichni,
kdož ve vlasti jsou, jako údové jednoho
těla k pospolitěmu blahu jejímu pomáhali.
(Sv. Pavel k Rím. XIII. 75 k Tim. II. 1;
I. Kor. Xll. 12—27.)

Všechny tyto zásady potvrdil sám
Spasitel náš Ježíš Kristus krásným svým
příkladem. Ačkoli žil uprostřed zatvrze—
lého a nevděčného národa, ačkoli stál
pod vládou nespravedlivou, ba ukrutnou
vladařů římských, přece slouží za do
konalý vzor lásky vlastenecké. Jeho vše
líké snažení k tomu se zvláště neslo,
aby mravní nápravou dostalo se spásy
a oblažení veškerému lidstvu. Avšak zá—
roveň věnoval' péči svou, lásku svou
milé vlasti. Procházeje všecky končiny
země své hlásal nejprve ve vlasti krá
lovství Boží; uzdravoval nemocné; měl
útrpnost' nad zástupy lačnícími krajanů
svých; vyléval hořké slzy nad městem
Jerusalémem a tvrdošíjnoslí rodáků svých;
cítil lítost nad nastávajícím neštěstím ná
roda svého. Pán, jehož poslouchaly moře
a větry, podroboval se milerád zákonům
zemským, odváděl daně; on zvěstoval &

učil odporné krajanům pravdě, že »sluší
daň dávati císaři.a Vše to _činil3 hlásal

beze všeho strachu a ostýchání, bai při
nespravedlivém soudci Pilátovi uznával,
že moc jeho soudcovská jest od Boha,
Na poslední cestě své na Golgotu po
mýšlel na trest, jenž národ jeho stihne,
a na smutný osud vlasti své. Neboť co
jiného mají znamenati slova: »Dcery
jerusalémskě, neplačte nade mnou, ale
nad sebou a syny svými—? A co byla
bolestná a potupná jeho "smrt. nežli
dobrovolná oběť, ovšem že za veškeré
pokolení lidské, zvláště pak přece též
i za vlastní národ? Dobrý Pastýř dál
život svůj za ovce své.

Tímto způsobem jest pravé vlaste
nectví ctností křesťanskou, stvrzenou
učením Ježíše Krista a posvěcenou pří
kladem jeho.

Církev katolická vždycky hlásala a
hlásá posud učení toto; vždy se držela
příkladu zakladatele svého, a přece osmě
lují se odpůrci metati ji ve tvář výčitku
nevlastenectví. Ovšem v jistém ohledu dá
se výčilka tato vysvětliti, neboť láska
k vlasti, jak se jeví u těchto lidí a jak
se jeví u pravých katolíků, jest rozdílná.
Oni chtějí stavěti lásku tuto nad lásku
k Bohu, ba staví ji i proti Bohu; k takové
lásce se ovšem katolík nikdy nepřizná.
Která však blahodárnější jest, vidno
z účinků. Postavme nynější velikáše,
jejichž ústa přetékají samou láskou k lidu
a vlasti, kteří však vskutku jen víru a
zbožnost“ lidu kradou, kapsy své plní,
veřejných míst se domáhají, slovem svým
všude rozhodovati chtějí, náhledy své za
_jediné platně a správné vydávají, jiných
nepřipouštějíce, postavme je vedle našich
vzorných křesťanských vlastenců: sv.
Václava, sv. Prokopa, sv. Anežky, Karla,
otce vlasti, aj., a uvidíme, které vla
stenectví národu našemu více užitku pří
náší, vlastenectví s Bohem či bez Boha.
Kdož to byl, ,jenž národ český pozvedl,
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zušlechtil, vzdělal, tak že se ctí zaujal
místo mezi vzdělanými národy evrop
skými? Kdo povznesl blahobyt vlasti,
tak že pověstným se stal a že král její
»zlatýma nazýván byl? Byli to muži
nadšení láskou k Bohu, muži víry pevné,
kteří s upřímnosti a zápalem věnovali
služby své vlasti a národu, vědouce, že
takto plní vůli Boží. To byli muži víry
katolické, prodchnuti jejími zásadami,
síleni příkladem tak mnohých veleduchův
a světců církve katolické. A na muže

tyto kydají nyní tak zvaní vlastenci vše
likou hanu, činy jejich neplatí u nich
pranic, za to vychvalují a do nebe vy
nášejí nepřátely církve, stavice je za vzor
pravé lásky k vlasti. Záležíli láska k vlasti
a k národu ve vzpouře proti Bohu a ná
boženství jeho, v odporu proti ustanovené
jím církvi, záležíli láska k vlasti v hoření
a ničení toho, co katolická láska byla
zbudovala, záležili láska k vlasti vopičení
se po špatných vzorech cizáckých — pak _
ovšem musíme se v prsa bíti a říci:
Takové lasky nemáme, takovou nemeli :
ani naši katoličtí předchůdcové.

Vizme, jak asi láska tato vypada.
Za našich dob nepovažuje se na př. za
pravého vlastence, kdo by nebyl stou—
pencem či velebitelem Husa, kdo by ne
viděl v husitismu pravou víru, kdo by
husitské války nepokládal za skvělou
hvězdu na obzoru našich dějin minulých.
Nuže, co přinesla, čím prospěla tato po'
husitsku zřízená láska k vlasti? Putuj pí) .
vlasti naší české a moravské, každým
skoro krokem přijdeš na pomník takové
lásky. Zbořené hrady, vypálené do základů
kláštery a kostely, sežehnutc vesnice a
města, zničené památky historické po
dávných předcích, ukrutným způsobem
zavražděné kněze, řeholníky &věrné ka

_tolíky, zničený na dlouhý čas blahobyt
v celé zemi, úpadek náboženství a kře
sťanských mravův a jiné ještě smutné
věci, na ty přijdeš; to jsou účinky lásky

této nyní tak velebené. Vzpoura proti
pravé církvi, kterou hlásal v pýše ducha
svého Hus, prohlašuje se za »uvolnění
duchac; poblouzeni jeho ve víře Kristově
vydává se za »pravé učení Páně-; voje
Husitské, bořící a ničící, co jim do ruky
padlo, vychvalují se jako praví vlastenci,
ba jako »Boží bojovníci,: kteří slávu
jména českého daleko za hranice roznesli.
O můj Bože, ta sláva válečná přišla zemi,
národu tuze draho! Doha husitská svítila
sice, ale ne světlem osvěcujícím, nýbrž
žárem sežírajícím, byla pochodní, ne však
svítící, nýbrž podpalující, není ctí, nýbrž
skvrnou, která lpěla dlouho na národě
našem v očích ostatního světa. Husitismus

podvratil pevné základy pravé víry, s níž
i česká národnost úzcc byla spojena; on
otevřel bránu učení bludnému z Němec

k nám donesenčmu, protestantismu, s nímž
i v zápětí šlo poněmčování a odnárodňo—
vání. Díky Bohu, že bylo tehdy ještě ně
kolik pravých vlastenců na základě ka
tolickém a tedy i vpravdě českém, kteří
hleděli jak víru katolickou opět v lidu
rozšiřovati, tak i jazyk a mrav český před
zkáZou zachovati.

Katolíci to byli, a po výtce kněží
katoličtí, kteří skoro jediné řeči českou
lidu kázali, v této řečí jej vyučovali, s ním
obcovali; katolíci to byli, kteří i literárně
počali v českém jazyku pracovati v dobách,
kdy již skoro za vymřelý se považoval.
A Bůh požehnal práci jejich nezištně.
Víra v lidu našem nozhynula, národ náš
obrozen jest jako Foenix, na základě ka
tolíky položeném budovalo se dále a buduje
se tak, že národ náš skvělými se může
honositi výsledky v každém oboru lid
ského vědění. Ovšem nyní, kdy zabezpečen
jest život národa, kdy vlasť naše ctěna
jest a vážená, tu lehko jest dále praco—
vati; stydno však a nevděčno kydati hanu
na chrabré začátečníky, protože byli ka
tolíci,nespravedlivo vyčítati církvi, jakoby
nepřítelkyní byla rozvoje a blaha vlasti a
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národu. Láska k vlasti, nemáli pevného '
podkladu v lásce k Bohu,zvrhne se na pouhé
křiklounství, na pouhé chvástání, které
sice po nějaký čas panuje, v čas zkoušky
však a potřeby nikterak se neosvědčuje.
Laska k vlasti vyžaduje klidnou soudnosť
o pravém blahu národu, které záleží
v ušlechtění ducha, ve vzdělanosti a zve
lebení všeobecné blaženosti. To však není
možné bez Boha, bez náboženství. Není
pravým vlastencem, kdo lidu víru krade,
bezbožnosť rozšiřuje, nebot“ ten kazí lid,
kazí mrav, podkopává ct-nosť a otvírá
hříchu dvéře dokořán. Duch Páně však

praví v písmě sv.: »Spravedlnosť vy
výšuje národy, ale hřích bídné činí ná
rody.: Pravý křesťanský vlastenec při
činí se, aby místo planého mluvení vždy
přísně dostati mohl všem povinnostem,
& tudíž i občanským. Sevřenali vlasť ne—
hodou, tu místo neplodnélío hořekování
přičšníse raději ze vší síly, aby odvrácený
byly strasti, a proto nikdy neodepřc po
moci své. Místo přepjatého jásání nad
šťastnou příhodou, kterou se povznáši
vlasť, bude spíše vzdávati vroucí díky
prozřetelnosti božské, z jejíhož dopuštění,
z jejížto vůle pochází vše na zemi, což
jest a co se děje dobrého.

Křesťanskývlastenec musí býti spra
vedlivým i kjiným národům, nebot“nesmí ,
zapomínati, že pravé vlastenectví spojeno %
jest se všeobecnou láskou k bližnímu.
U starých bylo řečeno: »Miluj občany
své, nepřítele pak měj v nenávisti.: Tak

dnešní den u divochův a bohužel i u všech

přepjatých šílenců mezi vz-lělanými ná
rody. Ježíš však praví: »Milujte nepřátely
své a dobře čiňtc těm. kdož vás nenávidí.:

Jaký to rozdíl! Jaký to vznešený zákon!
Proto vlastenec-křesťan, katolík není ne
spravedliv, není prázden lásky ani k těm,
kteří snad vlasť jeho tupí a haní. Vla—
stenec-křesťan nechce prospívati vlasti na
úkor jiných, on raduje se. slyšíli, že i

Í jiným národům'dobře se daří, neboť i

to bývalo u starověkých národů, již se ,
milováním vlasti proslavili; tak jest to po

]Šlášterní
Napsal J. St.

tito jsou jeho bližní.
Konečně doložiti náleží, že pravé,

křesťanské vlastenectví jest oh rad—ou
před vášní a slepým horlením._,_
Jak mnoho zlého natropily již ve světě;'
vášně! Slepí horlivci, u kterých láska
k vlasti zvrhla se ve vášeň, jak nesvědo
mite chápou se obyčejně sebe špatnějších
prostředkův a nástrojů k dosažení cíle
svého! Slepá tato vášeň převracuje všecky
pořádky jinak klidných a blažených zemí,
a hned každého, kdož tolikéž není slepým
přívržencem, kaceřuje a za nepřítele vlastí
prohlašuje. Před takovouto příšerou ostříhá
nás pravé vlastenectví křesťanské, kteréž
ve zdravém rozumu a v povinnosti vše
obecné lásky křesťanské jest založeno.
Blaze obci, zemi i státu, kde toto vla
stenectví vévodí! — Skutky dokazují po
všechna století, že pravý katol. křesťan
pravým také a celým byl a jest vla
stencem, že _tedy lživá a nespravedlivá
jest výčitka, jakoby katolík nemohl míti
citu vlasteneckého. Spíše pravdou-. jest,
že čím více pravých katolíků, tím větší
že jest počet dobrých vlastenců!

(Příště dále.)

zvonky.
Pavlík. (s.)

Na slavnosť Panny Marie Růžencové.

)Jaká kvítka, Panno svatá,mám ti vplésti do věnce?
„Tajemství mně nejmilejší
přesvatého růžence“

l

|

i

!

.Toť i zbraň, již každý, synu,
nade světem zvítězí,
před níž se i rozpoutají
hříchu těsné řetězy.

číst-%.



Kytka to, již ncjradš bývá
děva Páně zdobena —
tak se zvonků v blízkých horách
tratí jemná ozvěna.

Na neděli 20. po sv. Duchu.

Ohlas zvonku postříbřený
rozléhá se v les i dol,
a mně zdá se, jak by z něho
mluvil svatý apoštol:

Po zlých stezkách špatných druhů
nikdo z vás ať nepílí,
počestně však, ve střídmosti
spějte svému ku cíli.

Zvonku hlas se v dáli tratí,
až jen šeptá potichu:
Blaze umřeš kdysi, synu,
zůstanešli bez hříchu.

Na neděli 2I. po sv. Duchu.

„A odpusť nám naše viny,
jakož my svým vinníkům!“
Zv'onek také napomíná:
Odpouštějte dlužníkům.

Ovšem Boží milosrdnost'

mezí nikdy nečítá,
s milostí kdy stkvělým zdrojem
v srdce tvoje zavítá.

Ty však rovněž spolubližním
usmíření palmu nes —
zvonků hravých na klášteře
ozvěnou sc vlní les.

Na den sv. Hedviky.

V koruně se knížat polských
stkvěje perla veliká —
ctností všech to leskem září

svatá kněžna Hedvika.

Oroduje nyní v nebi
za svůj věrný polský lid,
by mu vzplál zas na obzoru
svobody a míru klid.

Polsko drahá, jež jsi matkou
stala se mně novou ted',
až tě budu v písni chválili,
moje péro řiď a veď!

Na den Posvěcení chrámu Páně.

Na základech pevné skály
stojí církve svatý dům —
takou řečí zvonek jasný
vyrušil mne z těžkých dum.

Hlasu jeho stříbrnému
naslouchal jsem na chvíli:
pekel moc že církve chrámu
nikdy k zemi neschýlí.

Také ty jsi, synu milý,
chrámu toho kamenem,
tvoje srdce — věčného zas
světla rudým plamenem.

Na neděli 22. po sv. Duchu.

Zatvrzelým Farizeům
žádná lesť se nedaří,
otázka ní, zdali sluší
dávati daň císaři.

Ukažte mi peníz daně!
Čí ten výraz ve tváři? —
Nuže, co je císařovo,
oddávejte císaři.

Bohu však co přináleží,
Bohu zase vracejte,
bližnímu též spravedlivě,
což mu vlastnim, splácejte.

Na neděli 23. po sv. Duchu.

Třebas mnozí hodováním

zahánějí všechen čas,
tvojím cílem budiž, synu,
ono město věčných krás.

Z oné vlasti očekávcj
laskavého Ježíše,
až tvé tělo v nové kráse
vzlétne k němu do výše.

Připravený jenom čekej
velký onen lidstva svod,
abys jednou v síni hvězdné
slavil s Kristem věčný hod.

Škola B. S. P. 1891. 20
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O výstavě posvátného roucha Kristova.
_' ři vystavení posvátného roucha nejsv. Vykupitele v Trevíru měl biskup

lDr. Korum následující promluvu: »Ne bez významu zahájili jsme
„! vzácnou slavnost.“dnešní překrásným hymnem »Vexilla regis

_ „ :?:—„,prodeunt, fulget crucis niystei-ium.a Obsahujít' slova jeho
plný smysl řídké slavnosti těto. Korouhev Kristova slavnostně rozvinuta jest ve
chrámě sv. Petra v Trevíru, který dnes nejvzácnější skvosty. posvátný hřeb, části
sv. kříže, především pak posvátné roucho čili dle slov sv. evangelia sukni onu
nesešitou veřejně vystavené chová, aby věřící lid“ v hojném počtu k uctění
ostatků těch drahocenných se sešel a v lásce k Vykupiteli svému, Kristu Ježíši.
se rozohnil a upevnil. Ničeho jiného nepřejeme si slavností touto dosáhnouti, nežli
co veliký apoštol národů, sv. Pavel, předmětem kázaní svých činil, řka: »Kážeme
Krista ukřižovaného.: Představme si, křesťanévěrní, Krista. Krále sveho.
tak živě, jakoby skutečně před zrakem naším byl ukřižován. Kristus, tento Král
duchovní, jest osvoboditelem od zoufalství, bludu “& nevěry. Kristus jest nám
Králem lásky, kterou v nejvyšším stupni ukázal, když na kříži za nás ukřižovati
;se dal, a korouhev tohoto Krále našeho dnes opět jest rozvinuta, ukazuje srdcím
našim cestu do vlastí nebeských.

Tajemství Spasitele nejsvětějšího září před zrakem naším. Světu jest.
utajeno. zjevno však dle Slt—Vapoštolových vyvoleným, oněm, kteří pokorni jsou
srdcem & jimž ku pohoršení není polupa Krista ukřižovaného. Klaníme se Kristovi
a dobrořečíme jemu, který nejsv. _krví svou svět vykoupil. Křížem smíření jsme
opět s Otcem, kříž navrátil nám opět hodnost? dítek Božích. Proto vším právem
drahým jest nám vše, co nám přesvaté to znamení spásy zpřítomňuje a na mysl
uvádí. Vždyť tak sám Spasitel před oči se nám předvádí.

Když v_vpuzen byl člověk z ráje, kde z nejužšího přátelství s Bohem se
těšil, utkvěla v srdci jeho vzpomínka na stav onen přeblažený, (:lověk toužil po
patření na Boha. Ale jak ho dosíci? Bůh bydlí ve světle nám nedostupném, a třeba
ukazuje velebnost' svou mnohými divy a zázraky. člověk-přece ještě dále touží,
chtěje Boha viděti a makavěho nějakého důkazu nabýti, že opět jest přítelem
Božím; člověk skutečně jakoby hmatem zmocnili se chtěl Boha svého, jak čísti
ve Skutcích apoštolských: »Bůh učinil, aby národové “hledali Boha,
zda by snad se ho domakali neb ho nalezli, ačkoli není od jednoho
každého z nasa (Sk.ap. 17, 27.)

Bůh slitoval se nad lidmi ubohými a sestoupil v podobě lidské na svět.
Právem praví se () Spasiteli: »Non rapinam arbitratus est, esse se
aequalem Deo.c (Nepoložil sobě za loupež, že jest rovný Bohu. Filip. 2, G.)
Podobu služebníka přijal, aby měli lidé Boha svého ve středu svém, aby z božských
zraků jeho čerpati mohli naději, čísti odpuštění. Proto jásotem nevýslovným chvěje
se srdce naše, patřímeli na předmět živě na smrt“ kříže upomínající. A co lépe
věru připamatovati nám může smrt“ Krista Ježíše, než posvátné toto roucho?
Císařovna zbožná darovala je před časy kostelu trevírskému, kde dosud jako
skvostný klenot v uctivosti se chová. Dnes po 47 letech ponejprv mohlo svaté
roucho opět vystaveno býti. Hlásá pak drahocenná památka tato utrpení a lásku

_Krista Ježíše, radujte se proto, ovečky moje, že opět veřejně může býti, uctěna,
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jako já vroucně radují se s vámi. Vy radujete se, poněvadž milujete Spasitele
svého, poněvadž rádi katolickou víru svou veřejně vyznávate, byť se i svět
pohoršoval nad tím, že v tak hojném počtu k uctění roucha Páně se scházíte.
Klenot tento svlažen byl potem nejsv. Vykupitele, který pro nás se svatého těla
jeho se řínul, zbarven drahocennou krv'í jeho. o-památku tuto skvostnou metali
vojáci los. když hlídali Spasitele na kříži umírajícího; a přece neporušená dochovala
se až na doby naše. Nesešitý oděv tento jest náznakem jednoty naší svaté církve.
ó dékujme proto Spasiteli svému, že záruku tuto drahocennou zde na světě nám
zanechal. Vy, ovečky moje, i vy,. cizinci četní, kteří zdaleka přišli jste rouchu
Kristovu se poklonit, popatřte na ono místo oděvu, pod nímž bílo božské Srdce
Páně, a rcete: Tu bilo Srdce Bohočlověka, tu trpělo, tu obětovalo se, tu přineslo
se jako výkupné za mne! Tu jasně vidí se vždy trvající znamení nejvyšší lásky
Boha vtěleného, jak vyjádřil to biskup jeden již ve století devátém: Ne proto 'snad
uctíváme posvátnou reliquii tuto, že jest oděvem, nýbrž proto, že Spasitel náš
oděv ten nosil. Kéž udělil by nám Bůh dobrotivý té milosti, abychom věrnou lásku
božského Vykupitele v pokoře uznati u s díkůčiněním opětovati mohli!

Nechci býti v slovech rozvláčným, aby se slavnost“ přes míru neprodlužovaln,
a nemohu také promluviti k Vám tak, jak bych si přál. .Chci v krátkosti několik
slov propověděti. Slavnost“ tato jest dobou radosti pro město Trevír, pro diecési
trevírskou, ano pro celou katolickou církev. Pravilo se, že má býti jakousi zkouškou,
jak silnými jsme. To není však účelem ani podstatou její. Doznáváme, že jsme
slabí, proto však žádných obav v srdcích nechováme, nebot“ moc Boží jest s námi.
Také není nyní příhodná doba ke zkoušení sil, které davno jest již vykonáno.
Sv. Pavel praví to slovy: »Nestydím se za evangelium; moc zajisté
Boží jest k spasení každému věřícímu.: (Rím.l,16.)

Zkouška síly vykonána jest od dob, kdy kříž počal se hlásati. Svatý kříž
pak do dnešního dne osvědčuje moc svou nad srdci lidskými. Slavností touto máš,
lide můj, mocně býti pobídnut, abys vždy s větší horlivostí počínal si ve vyznávání
svaté víry své.

Posvátné roucho Páně jestnáznakem jednoty, neboť jak ono povždy
celým, jednotným zůstalo, tak má i církev na věky zůstati neroztrženou. Nic nemá
odlučovati nás od papeže, který jest středem církve, nic stavěti se nemá mezi lid
a biskupa jeho, chceme býti jednotným lidem Kristovým, nebot“ jen jednota tato
zaručiti může nám moc a sílu. Nic neodloučí nás od Krista. Kéž stal by se tento
den počátkem hojných darů milosti! Za milosti tyto prositi chceme v pokoře.
Kdysi vyšla z roucha tohoto moc síly božské. Zbožná žena toužila v pokoře po
okamžiku, kdy bude moci dotknouti se roucha Spasitelova, a ejhle, Kristus sílu
zázračnou dal vyvinouti šatu svému. [ nyní požehnání hojného at? dojdou všichni,
kdož posvátné roucho uctívají. Mnozí prosí o uzdravení tělesné. Víme, že Bůh
v nevyzpytatelné moudrosti své často sesílá na nás útrapy tělesné, které každému
trpělivě snášeti jest i oddaně ve svatou jeho vůli nebeskou. Božské této vůli také
ponechati musíme, budeli chtíti neduhy naše uzdraviti: avšak duševní sílu v boji
proti hříchu, větší lásku k Spasiteli obdržetí může jistě každý, kdo roucho Páně
tuto uctívá. Ať.svítí skutky Vaše dobré před světem, aby poznal svět ovoce svaté
víry naší. Dobrotivý Spasitel kéž oděje nás šatem-milosti a jednou v nebi korunu
slávy kéž vstaví na hlavy našel Otevřiž, Bože, v době této posvátné všechny

20*
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poklady přehojných milostí svých! Vy pak, dítky moje, dávejte dobrý příklad
poutníkům příchozím a prokazujte se vždy a všude věrným lidem katolickým.
Kéž přinese slavnost“ tato také hojného požehnání celé naší veliké vlasti a at“
žádoucí jednota zavládne ve všech končinách jejich! — Klaníme se Ti, Kriste.
a dobrořečíme Tobě, poněvadž drahocennou krví svou svět jsi vykoupilťc

Pohnutím chvělo se srdce posluchačům po slovech těchto a zrak bezděky
vlhnul. Po promluvě napomenul ještě vrchní pastýř přítomné k pořádku a požádal,
aby dům Boží opustili a tak návalu poutníků prohlédnutí sv. roucha umožnili. ()d
11 hodin až hluboko do noci přicházely průvodyk nelění převzácné'bté pamatky.
Čestná stráž z 30 měšťanů sestávající udržovala všude náležitý pořádek.

Obšírnější zpráva

() mešntm spolku !( uctění nejblallosl. & neposkvrněné Panny & Matky Boží Marie

v Ingolstadtě zřízeném
(Část další.)

2. Stanovy mešniho spolku ingolstadt
ského.

]. Údem spolku státi se může každý

nestává se účasten milosti a duchovních
dobrodiní tohoto spolku.

3 Mimo to mají členové mešního

živý katolicky křesťan, kněz i.nekněz. spolku chovati zvláštní úctu k nejblahO
Osoby zemřelé nemohou býti již zapsány. slavenější Rodičce Boží a ve“ vznešené
Údem se stává, kdo své jméno a pří- přednosti jejího neposkvrněného
jmení do hlavního seznamu údů v lngol- \ Početí ji obzvláště uctívati, a na důkaz
stadtě zaznamenati dá. Může se však při- toho alespoň osvátcích Marianských jakož
hlásiti i prostřednictvím jiného, nikoho i V den sobotní. Marii Panně zasvěcený,
však nelze zapsali bez jeho vědomí a modlitbu spolkovounábožně říkati; hlavně
proti jeho vůli. pak horlivým následováním ctností její

2. Všickni členové bez výminky za- najevo dávati, že jsou dítkami a svěřenci
vazují se ročně jednu mši svatou Matky Boží.
v ustanovený jim den na úmysl 4. Nad to jest mešní spolek ingol—
Marianske mešní jednoty bud' stadtskýpřivtělenvelikémuarcibratrstvu
sami sloužiti, jsouli kněžími, neposkvrněné-hoPočetíMariePanny, jež
nebo nechat sloužiti. při chrámu Páně »Ara Coeli: v Římě

Úmysly pak, na jaké se tyto mše založeno jest. Údové pak tohoto arci
svaté sloužiti mají, jsou svrchu uvedeny. bratrstva modlí se buď každodenně neb

Majíť pak všickni údové svědomitou alespon několikráte v týdnu k poctě
péči míti oto, aby tato mše sv. na tyto dvanácti hlavních předností Matky Boží
úmysly a v ustanovený jim den (ve pří- tak zvanou »malou korunku: čili »růže
padu nemožnosti nejblíže příštího dne) neček k neposkvrněnému Početí,c kterýž
sloužena byla. Ostatně postačí úplně, v _tomzáleží, že se modlí třikráte:
řeknouli knězi, aby sloužil mši sv. »na 1.Sláva OtciiSynu atd., 2.čtyry Zdrávasy
úmysl mešního spolku v lngol— a 3. »Pochváleno budiž povždy svaté a
stadtě.< Kdo povinnou mši sv. sloužiti neposkvrněné Početí nejblahoslavenější
nedá, nedopouští se sice hříchu, avšak Panny Marie.:
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5. Členové mešního spolku maji ctiti
a za ochranu v hodince smrti vzývati ;
jakozvláštnípatrony šťastné smrti:
sv. archanděla Michaele, sv. otce Josefa, ;
sv. pannu a mučenici Barboru a ony svaté,
jež sobě za ochránce při smrti zvolili.

6. Nejpřednějši však jejich povinností
jest na smrt se připravovati a za
tím účelem sv. svátosti často přijímati,
a sice vždy se srdcem plným víry, lásky,
kajicnosti i čistoty, tak, jakoby to byla
poslední v životě jejich zpověď a sv. při
jímání. Aby se pak vždy víc a více od
všeho pozemského odlučovali a ku vk'ro

přijmou sv. svátosti a na úmysl sv. Otce
se pomodlí:

1. V den přistoupení.
2. O následujících slavnostech: velko

noční hod Boží, nanebevstoupeni Páně,
na svátek nalezení sv. kříže, svatodušní

čení do věčnosti stále připraveni byli, .
mají denně rozjimati o posledních věcech
člověka a přehořkém umučení Páně; též
se mají bedlivě cvičiti ve vzbuzování víry, ,

'; 24. března, 17. července, 7. srpna, 14.naděje, lásky a lítosti.

7. Kdyžse umíráčkem zvoní,
mají se údové spolku za umírající nebo
již zemřelou osobu nějaký Otčenáš a
Zdrávas pomodliti a na zemřelé spoluúdy
pamatovati.

8. Konečně má každý úd několik
krejcarů (40 feniků čili 20 kr.) zápisného
složiti, ročně pak v den neposkvrněného
Počet-í Panny Marie nějakou oběť zaslati,
ato dílem na uhražení výloh tiskových,
dílem pak na důstojnou oslavu titulární
slavnosti, na výroční zádušní mše atd.

toliko postará se každoročně o sloužení ;

jedné mše sv. v ustanovený mu den na ;
úmysl mešního spolku.)

3. Odpustky členům mešniho spolku
v Ingolstadtě udělené.

Následkem přivtělení spolku k arci
bratrstvu nep0skvrněného Početí v Římě
mohou členové mešního spolku přečetných
odpustků získati sobě nebo po způsobu
přímluvy duším v očistci přivlastniti,
a sice: .?

[. Plnomocné, s podmínkou,že

bod Boží a nejsv. Trojici, o hodu Božím
vánočním jakož i v první a poslední den
devítidenní pobožnosti před tímto Božím
bodem.

3. Na tyto svátky Mariánské: očisto
vání, zvěstování, nanebevzeti, narození
a neposkvrněněho Početí Rodičky Boží.

4. ' Na svátky následujících Svatých:
sv. Josefa, sv. Jana Křtitele, sv. Petra a
Pavla, sv. Augustina, sv. andělů strážných
a sv. Michaele, archanděla.

5. Mimo to i v následující dny:

září, 10. listopadu a 13. prosince.
6. Jednou za rok, na př. při po

božnosti 40hodinné, při duchovních cvi
čeních, v den, který si sami zvolíme, a
v den od představeného spolku ustano
vený, totiž 4. října.

7. V hodině smrti, kdežto, neníli již
možno přijati sv. svátosti, postačí pravou
lít0st' vzbuditi a vzývati ústy nejsladší
jméno Ježíš, aneb, neníli ani to možné,
alespoň srdcem.

K získání těchto plnomocných od

(Kdo však složí 1 zl 60 kr na'ednou pustků jest také dovoleno přijati svaté
nemusí 'iž žádn ch “řís ěvků zJas lati, svátostijižden předustanovenýmsvátkem

] Ý p .p ý , ? odpustkovým.
ll. Neplnomocné, a sice:
1. Odpustky 60 let na každý den,

v kterém jsme půl hodiny rozjímavé mo—
dlitbě byli věnovali.

2. Odpustky 20 let, kolikrátkoli ne—
mocné jsme navštívili a jim duševně
nebo tělesně ku pomoci přispěli, nebo,
nemohouce to, aspoň za ně pětkrát
Otčenáš, Zdrávas a Sláva Otci se po
modlili.

3. Odpustky 20 let na všecky dny
oktávy svátků Páně, a tolik též



4. na všechny dny, v nichž se slaví
svátek světců z řádu sv. Augustina, sv.
Dominika, řádu Karmelitánského, Servitův
a Trinitářů.

5. Na všecky svátky nejblahoslave
nější Panny, a kolikrátkoli členové spolku
mešního svátost sv. pokání &nejsv. Svátost“
oltářní hodně přijímají, odpustky 7 let a
7 kvadragen. (! kvadragena jest 40 dní.)

6. Odpustky 5 let a 5 kvadragen,
kolikrátkoli některý chrám Páně navštíví
a při tom pětkrát Otčenáš, Zdrávas a
Sláva Otci nábožně se pomodlí.

7.. 300 dní každého dne v oktávě
svatodušní.

8, 200 dní, když jsou přítomni kázaní.
9. 60 dní za jakýkoli vykonaný

skutek křesťanské pobožnosti.
10. “50 dní za uctivé vyslovení nej

světějších jmen »Ježíša á »Maria.c
11. Rovněž 50 dní,

v některém kostele »Otčenášc &»Zdrávas<

za živé & mrtvé pomodlí.
12. Odpustky sedmero hlavních

chrámů v Římě,.pak chrámu Porciunkule,
Božího hrobu v Jerusalémě &sv. Jakuba

v Compostelle ve Španělsku mohou zí
skati údové mešního spolku, kolikrátkoli
v pravé kajicnosti a zbožnosti se po—
mndlí šestkrát »Otčenáš,c
»Sláva Otci,: koříce se nejsv. Trojici,
uctívajíce neposkvrněné Početí Panny
Marie a modlíce se za rozšíření sv. víry
na zemi, za obrácení kacířův a nevěrců,
za zachování pokoje mezi křesťanskými
národy, jakož i za sv. Otce.

»ZdrávaSc a :

Všecky výše uvedené odpustky mohou
na způsob přímluvy ubohým duším vočistci
býti věnovány.

Konečně propůjčeno jest všem mším
svatým, které se za zemřelé členy bratr
stva mešniho slouží, privilegium oltáře,
které v tom záleží, že duši zemřelého,
drženali ještě v očistci, udělují se od
církve sv. na způsOL) přímluvy odpustky
plnomocné.

4. Způsob zaslibiti se mešnimu spolku
v Ingolstadtě.

Při vstoupení do spolku a pak 0
slavnosti neposkvrněného Početí Panny.
Marie, jakož i častěji ,v roce má se ná
božně 'říkati : .

»Svatá Maria, Matko Boží, bez po—
skvrny počatá, povždy neporušená, milosti—

._plná Panno! Já N. N., tvůj (tvá) nehodný(á)
kolikrátkoli se . chovanec (chovanka) volím tebe dnes za

svou paní, ochranitelku, přímluvkyni a
svou nejmilejší matku. Činím také pevné
předsevzetí, že tebe nikdy se nespustím,
aniž dopustim, aby kdy ode mne nebo
mých podřízených se něco stalo, co by
.tvěmu panenskému, přečistému oku' nebo
mateřskému zalíbení odporno bylo. Prosím
tedy tebe, () milostiplná Matko “Maria, pro
tvé neposkvrněné Početí, přijmi mne za
svého chovance (svou chovanku) a za
věčný svůj majetek, a ochraňuj mne po
celý život můj. “Neopouštěj mne nikdy,
zvláště pak při _mněstůj v hodince smrti"
mé. Amen.:

(Příště dále.)

Hora Kalvarie v Jaroměřicíoh u J'evíčka.

. ' ' \qlýcháváme, s jakou horlivostí
\ vykopávaly a vykopávají se

staré památky, starožitnosti,
, budovy předků, na př. divadla

Římanů, chrámy pohanské; máme my
také nyní památky,a to skutečně věru pa

. Pánu . .

mátky na. povrchu. Jsou to krásné bu
dovy, domy modlitby, jež nám zanechali
otcové naši jako drahé klenoty, “domy,
v nichž pospolu přebývali péjíce chválu

. jsou to chrámy Páně zvláště
starší. Prvním tímto a středem jest náš
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Velehrad, po něm staroslavný, vítězný
Hostýn... Po něm a snad ještě některém
jiném čítal bych horu Kalvarii. Leží na
cestě, kterou, jak stopujemcl) dle něj—
novějších badatclův, ubírali se sv. Cyrill

„a Methoděj, otcové a učitelové naší,
z Velehradu do Čech.

V místě uprostřed vesnice nachází
se kříž sv. Cyrillo-Methodějský a pak
stará zachovaná pověst, že stával na hoře
Kalvarii za starodávna kříž. Prostý kříž
staví'ván býval od pradávných dob, od
dob snad sv. učitelů Cyrilla a Methoda,
kteří první zarazili dole a snad ina hoře
sv. kříž, maják zářící, pramen živý kře
sťanské vzdělanosti a osvěty. Vesnice
Jaroměřice pod horou Kalvarií ležící pa
matuje dle dějepisce našeho Šemberyz)
léta 1086.—1089., kdy prý založena byla
biskupem pražským, Přemyslovcem Jaro
mírem. Od toho času náležela vesnice

biskupství pražskému, potom pak byla
majetkem rozličných pánů—. Mezi nimi
jest zvláště Jan z Linhartic, jenž po

chrámu Páně na straně cpištolní oltáře.
Druhý pán, .o němž se později šířeji zmí—

někdy jen jako nit“ lesklá, po bouřích
však jako roztavené železo ubírá půdy
a zemi. jej obmezující. Kalvaria vystu
puje jako vítěz nad poníženým světem
a volá. laskavým hlasem vystupovati
vzhůru k místu, kde vítězil Vítěz nej
vyšší, nejsvětější Vykupitel. Zvoleno místo
toto &nazváno Kalvaria, poněvadž velkou
podobu má s místem pravým, s pravou
horou Kálvarií, na níž Pán Ježíš, Vy—
kupitel lidí, umíral.

Podobná jest poloha 5 polohou pravé
Kalvarie; neboť i potůček zván bývá
Cedron, jejž nejsv. Pán překračoval tam
na východě, když šel modliti se k po
slednímu boji na horu Olivetskou. Není
divu, že pravá, svatá, živá víra ve vy
koupení, víra upřímná v Ježíše Krista,
Vykupitele, jež dává útěchu v utrpení a
opuštěnosti, taková věru živá víra vzbudí
v srdci křesťana" i představu onoho místa
pravého, kde trpěl nejnevinnější, nejsv.
Vykupitel. Rád by totiž zašel _na ta místa

, "posvěcena krví nejsvětější, ale nemůže
chován jest ve starodávném filiálním*

níme, byl František .lulíus Šubíř, svo—"
hodný pán z Chobyně a jeho syn Frant.
Michael'Šubiř. O tom svědčí památky a
i psaná kniha. dosud uchovaná.

Poloha hory Kalvarie jest velmí
vzácná a v létě místem rózkoše přírodní. _
Pod horou vine se potůček od vesnice
Úsobrna krásným údolím. Vesnici tuto
krásně viděti s hory Kalvarie v létě mezi
stromy rozvitými; jako vyvolený hrádek
vidíme Úsobrno, zvláště sklenné hutě
z pozadí skoro už z lesa vystupují. Tož

k hoře Kalvarii a ovinuje ji jako umo

1) „Časopis olom. musea“ 1884, str. 56., a.
1886, str. 32. „Sv. Kliment,“ str. 18. a. 19.

“) Šembera, „O úkladném útoku knížete
Kunrátá na biskupa Jindřicha Zdíka“

toíJze své učiniti zadost, proto hledá po—
dobné místo, hledá Kalvarii ve vlasti své.
A našelli místečko takove, pak rád je
navštěvuje.

Místem takovým, kam duše zbožné,
ovšem jak uslyšíme po mnohých zá
zračných úkazích přicházívaly & i ještě
podnes vždy přicházejí a Vykupitele nej
světějšího uctívají, jest hora“ Kalvaria
v .laroměřicích, asi 8/4 hodiny vzdálená
od města Jevíčka. Jest na Kalvarii chrám

Páně nejsv. Vykupitele čili všeobecně
sv. Salvátora. Při něm jest velké ná
dvoří a několik kroků jest farní dům

; s kaplí loretánskou.
potok, pravíme, teče až z té strany přímo i Chceme o počátcích poutí na hoře

Kalvaríi a něco o počátku chrámu Páně
dle pramenů zaznamenati.
' Pamětní kniha o počátcích pobožnosti

vykládá následovně. Na hoře jest pro—
hlubeň, nyní lesem zarostlá, o níž lidé
vypravovali, že jest sídlem zlého, na
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duchovní biskupskou. .lest tedy zajisté|

1 . .

nalo zlého ducha nebo nějaké strašidlo '; v té době psáno pl'an zaznamenám a
|vůbec. »Buď potichu, nebo přijdegpro té Í

kadrmanlc Zlý duch
prý přebýval v »čer
tovéhrádec a během
času mnoho zla půí
sobil zvláště obyva-"
lelům jaroméřickým.
Obec jaroméřická ve
zvláštním spisu pode
psaném jmény celého
zastupitelstva a pečetí
obecní stvrzeném vy—
jádření'dala před. te—
hdejším biskupským
úřadem následovně:
»Všemu lidu vesmes

jest povědomo, jak
naši rodičové &jejich
předkové zmínku &
potvrzení toho činí
vali, kterak blíže ka—

ple nové na kopci
Kalvarii postavené
nachází se zmola, ve

DI0 d l i 5b &
pled obrazemukl ižovaného

P na ežíše

Ejhle, můj nejml'ljší

před nejsvětější „tváří
Tvou na kolena padám
a sncjsvětěj šíV1oucností
duše Tebe prosím, račiž
vtisknouti do srdce mé
ho živé city víry, naděje
a lásky, i pravou lítosť
nad mými hříchy a
pevné předsevzetí Tebe
víc neuraziti ,ježto s ne
rozdílnou láskou a se vší
útrpností uvažuji Tvých
svatých pět ran, maje na
mysli, co o Tobě, ó můj
Jmežíši, pověděl svatý
prm ok David: '
ruce mé i nohy mé,
zčetli všecky kosti mé.

Obraz:—„sv.škřížové cesty.

a nejdobrotivější Ježíši, »

smysl má vše asi následující. Obyvatelé
byli zajisté trápení
od zlého nepřítele,
usnesli se, že pořídí
na hořeochranu proti
němu, totiž od staro
dávna stavěný svatý
kříž.O svolení k tomu

žádali tehdáž nejd
biskupaolomouckého.
Svolení obdrželi, a
sice znamenáno, že
svolení obdrželi od

biskupa Karla z
Liechlenštejnů. Kříž
stával pak na místě,
kde nyní jest chrám
Páně. Listina stvrzu

jící od obce jaromě
řické sestavená zní
takto: »Pro vypuzení
zlostného satanáše z

jeho jeskynéustano
vilo se obyvatelstvo

které na způsob nějaké jeskyne místo | sobzvláštním dovolením tehdáž regirující

zřetelné se spatřovalo a podnes »čertův | vrchnosti nad Jaroměřicemi, aby ukřižohrádekx se

jmenuje, a
odtudpůvod
jména toho
má, že ne
přítel poko
lení lidského,
zlostný sa
tan, obydlí
v té jeskyni
míval, jakož

mnohdy
kráte okolo
jdoucí lidé
odtohozlost

nika přestrašeni bývali.
měřické náležela ve 14. a 15. století (dle

Chrám Páně na hoře Kalvarií, portál i nádvoří.

. .: Obec jaro
uvedlo. . .

vanéhoSpa—
sitele a Vy
kupitele ce—
lého světa—

na útrpném
dřeva kříži
rozpjatý a
přibitýobraz
se vší vroucí

pobožnosti
a obyčejnou
procesí na
kopci jmeno

vaném Evy-_
zdviženapo

staven byl. Což jak se rychle veskutek
živý člověk žádného více po

nové nalezeného spisu) pod úřad isprávu ! kušení nezakusil.c Navpodékování Pánu,
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Bohu slavně slíbili, že každoročně po modlitba vroucí proráží nebesa; neboť
půl dnu světiti budou svátky: Nalezení ihned ustala nemoc, ačkoli před tím
&Povýšení sv. kříže, a ve průviidu půjdou 421idé zemřeli. Proto též nemeškal svo
vždy na horu, na tyto svátky .uctiti Vy- bodný pán Šubíř vystavěti kapličku. S do
kupitele. Závazek ten plnili a plní oby- volením opět nejd. pana biskupa Karla
vatelé až po dnešní den. _ z Liechtenštejnů vystavěl kapličku. Do

Když pak r. 1683. nakažlivé nemoci voleno zároveň, že smí se v kapli tři
navštívily vlast“ naši, pocítila nemoce i kráte do roka mše sv. sloužiti, a to na
ves Jaroměřice. Aby Pán Bůh odvrálil svátky jmenované: Nalezení a Povýšení
mellu hněvu svého, rozkázal tehdejší sv. kříže a sv. Rocha.
dědičný pán na Jaroměřicích, František 'l'ot' tedy prvni počátek pobožnosti
.lulius Šubíř, aby poddaní v jisté všední &počátek též postavení nynějšího chrámu.
dny putovali ku kříži na kopec. Stalo se V pamětní knize jest zaznamenáno, že
tak, a lid zkroušeně se modlil 7 žalmů první mši sv. sloužil tam v nově po—
kajících, vstupoval se svým zbožným stavené kapli veledůst.opatrytíř Norbert
pánem na horu. 'l'am slíbil Fr. J. Šubíř, že, Zelecký. Zdá prý se, jakoby byl tenkrate
odvrátili milostivě Panlšůh nakazuod jeho ' teprve zlý duch opustil bývalé sídlo své;
poddaných, vystaví na hoře kapli ku cti nebol" za pwní mše sv. za jasného dne
a chvále ukřižovaného Vykupitele, jakož náhle strhla se bouře strašná, tak že
i ku cti sv. Fabiana a Šebestiána, sv. cela kaple se třásla.
Rocha a sv. Rosalie. Slib zajisté zbožný, l (Ostatck příště.)

Zprávy z misií katolických.
Norvéžska. »Verdens Gang.“ časopis .sv. Josefa, kteréž celý svůj život zasvětily

v Christianii vycházející, přinesl dne : práci, jak tělesné tak duševní. Sotva by
4. dubna zprávu o činnosti sester sva.- kdo uvěřil, že tyto pani, mezi nimiž se
tého Josefa: nalézají dámy z rodů šlechtických, každo—

»Kdo by u nás vChristianii neznal denně 0 5. hodině rano vstávají a až do
několik cizích dám. postavy vážné. černě 3 9. hodiny" večer_ pracují; žadná prace
oblečené od hlavy až k patě, na prsou Ž není'jim nízkou. žádná neznamou.
veliký bílý šátek, „na hlavě černý závoj? Do Norvéžska přišly čtyry sestry
Jsou to katolické sestry sv. Josefa, jež sv. Josefa 121865., pov lány byvše zvláště
se 25 let v zemi naší zdržují. Ačkoliv k vůli chudobn'ým dítkám katolickým;
jsou katoličky, nepůsobí toliko mezi kato- Š brzy však počet jejich vzrostl na 50. Jedna
líky, jichž se u nás malý počet nalézá. z prvních jest nynější představena celé
nýbrž práce jejich i nám protestantům provincie, sestra Marie Josefa, jež roku
velmi prospívá. minulého 25leté jubileum své činnosti

Mnozí se domnívají, že sestry —- v'Norvéžsku za yelikého účastenství kato
nebo, jak je též jmenují — že jeptišky , líkův i protestantů slavila.
celý den nic jiného nedělají, nežli že se Kromě pensionátu pro chudé dítky
ustavičně modlí; ovšem že lvykonávají ! katolické, v němž několik set dětí, mezi
modlitby a jiné skutky kajicné. ty je ! nimiž bylo mnoho sirotků, vzděláni při
však od práce nezdržují. Málokterá žena | měřeného dosáhlo, maji sestry na starosti
jest tak pilná, tak praktická jako sestry ! katolickou školu dívčí a dětskou opa

(
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trovnu. Kromě předmětů školních učí se
děvčata práti, žehliti, šíti šaty atd., vůbec ,

všechněm domácím pracím. Většina kato- :
lických děti vydržuje a vyučuje se bez-_

dělníci.

Podpory dostává se sestrám 5různých
stran, a sice od katolického duchovenstva,
od katolia'kých spolků ženských, anoi
protestanti dávají často sestrám dary,
uznávajíce takto blahodárnou jejich práci;
vypomáhají jim též příbuzní & známí.
Avšak podpory tyto nejistě by nestačily,
kdyby sestry samy neobyčejnou pili a
zručností si živobytí samy nezaopatřily.
Tak na příklad sestra, kteráž řídí školu
francouzskou, každodenně privatně učí
několik protestantských mladších dám
frančtině. jiná sestra vyučuje opět vla—

pak na to do Norvežska. »Zřiďte mi
nemocnicia pravila jednoho dne, a na
poznámku, že k tomu velmi mnoho peněz

, potřebí, pravila usmívajíc se: »Mystíte,
platně; nebol"katolíci zdejší jsou chudobní Š že Pán Bůh nemá. peněz? Hleďte tyto

peníze; a při tom otevřela malou skřínku.
»jsou naším základním kapitálem; to
jsme naspořity, moje spolusestry a já
prodejem kostí, hader, papíru, poštovních
známek atd. Bůh nám jistě pomůže, při—
vede. nám dobré lidi, již mají dobrou
vůli a prostředky,—aby nám podpory
uděliti.mohli.v A netrvalo dlouho, za
koupila malý domeček vedle katolického

“,kostela, do něho čtyry postele pro ne—

štině atd. Sestry pro sebe spotřebují velmi '
málo, jsouť ony zosobněná skromnost,
někdy se jim však i nejnutnějších věcí
nedostává. ' '

Kromě škol již zmíněných zařídily
těž školu francouzskou. kterouž navště- Š

vují většinou dítky protestantské, ačkoli
se přijímají děti kteréhokoli vyznání, jež
šestý rok již překročily. Učivo školy této
jest totéž, jako na lepších školách dívčích;
hlavní-předměty jsou však řečiživé, zvláště
frančtina a němčina. Dítky, jež několik
let školu navštěvují, mluví plynně jak

francouzsky tak německy; menší pak;
aspoň rozumějí. Že frančtina. jest řečí
vyučovací, má svůj důvod; sestry jsou
většinou Francouzky, řeč sama jest pro i
nás dosti obtížná, a proto od útléhoí
mladí učíme se frančtině. Němčina na

opak jest přibuzna naši řeči. a proto se
jí za krátký čas přiučíme..

Ještě něco o ošetřování nemocných.
Nebožka Marie Jenofa, zakladatelka ne
mocnice. v celém kraji proslulé, rodem
Francouzka, byla 18 let stará, když
vstoupila do kláštera v Chambéry. Hned
po nOViciátě byla poslána do Dánska a |

mocné & přivedla s sebou čtyry sestry
k obsluze nemocných. Marie Jenofa při

svěcení nově nemocnice uspořádala malou
slavnost a pozvala jak katolíky tak prote
stanty. Tamější katol. prefekt, P. Bernard,
nemocnici posvětil a v krátké řeči upo—
zornil, že nemocnice není jen pro kato
líky, nýbrž pro každého, at' jest jakéhokoli
vyznání. Protestanti tomu jaksi nevěřili,
Marie Jenofa však nepozbyla naděje
v Boha, a jak zářila radostí, když první
protestant do nemocnice se přihlásit!
Brzy získala dva lékaře, kteří zdarma do
nemocnice docházeli. Dobrá pověst“ ne
mocnice rozšířila se po celé Christianii.
Nemocnice nestačila; Marie Jenofa při
koupila sousední. dům a zahradu, brzy
na to vedlejší dvůr a konečně dvůr na
druhé straně, tak že nemocnice dosti ve
liký prostor zaujímá; všechna stavení
byla stará a již započala Marie Jenofa
stavbu nové nemocnice, v níž jistě po
krač0vati budou sestry a dokonají dílo,
jež sama dokončiti nemohla.

Tážeme se, jak mohla slabá žena
něco takového provésti? Dovedla, že
každý, s nímž přišla do styku, se ojeji
podnik zajímal, a tak se dary jen sypaly,
zvláště když podnikla stavbu nové_ne.—
mocnice. Jedni dali cihly, druzí kamení
přiváželi, jiní zase písek a opět jiní dali
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peníze; město odpustilo nemocnici polo- '; obětováni na rozkaz krále dva muži a
vičku přirážek. Často dostala o.l bo
hatých nemocných menší obnosy. Ne
davno opět jistá paní Maribo zanechala
nemocnici 7000 korun (přes 4000 zl.).
Takové dary jsou opět podporou chudým
nemocný/in, jimž se buď zdarma nebo za
malý poplatek strava dává. Každý ne
mocný může si vzíti kteréhokoliv lékaře,
a kněze bud' katolického nebo luterán
ského dle svého vyznání. Marie .lenol'a
zemřela před 2 lety a zanechala nemoc
nici v dobrém stavu. Po její smrti zvo—
lena za představenou Vlaška-, jež také
nedbajíc drsného podnebí, sněhu a zimy,
hned na cestu se vydala. Dle všeho bude
i ona pokračovati v duchu nebožky.
V nemocnici zřídila malou kapli, v níž
se koná mše sv. pro sestry a pro kato—
líky z nemocnice; mohou tam i ostatní
nemocní choditi a svou pobožnost' vy

“konati.

Výchova mládeže a ošetřování ne'
mocných, tot?hlavní úloha sester svatého
Josefa, kterouž si nejen u katolíků,- nýbrž
i u protestantů velikých zásluh získaly.c

ZápadníAfrika.Apošt. vikářství
na pobřeží Beninu. Milánskýrodák
P. Josef Barbaglia z lyonské kongregace :
pro misie africké zaslal rodičům svým
psaní 17. ledna 1891. z něhož následující
zprávy béřeme: »Divočejší a hloupější
lidi než obyvatele království .lerubského
nelze si mysliti, _přece však „jsou pře
svědčeni, že jest Bůh. Ovšem představují
si Boha svým způsobem a ačkoliv ho
jmenují stvořitelem a pánem světa, přece
ho nijak neuctívají, nýbrž jen ďáblovi
oběti přinášejí. Jako jiní národové po—
žívají masa z obětí; celá oběť pozůstává
v tom, že krev zvířete vyliji na posvátný
strom neb kámen, ostatní pak nepotřebné
pozůstatky, jako peří, střeva, pazoury aj.
spálí.

Avšak ještě horší oběti se přinášejí,
totiž lidské. Asi před týdnem byli Opět

jedna ženská. Tři dni napřed se po celém
městě rozhlásí, že v den popravy žádný
obyvatel nesmí na ulici vyjíti; nebot“
hned ráno obcházejí otroci královi, aby

šjest Oyo. V

zabili každého, kteréhož by na ulici
potkali. Kolem 10. hodiny přijdou jiní
otroci a vykopají jámy pro nešťastné;
za poledne přijel král na náměstí. Brzy
na to přibyli též tři ubozi v těžkých
okovech; muži byli hned do jám vhození
a za živa pohřbeni; ženská však byla
ještě trápena. Modlářský kněz slíbil totiž.

.žeji třikráte vzkřísi z mrtvých. Přistoupili
k ní katani a bili ubohou železnými

pruty, až polomrtVá k zemi klesla. Na
to přikázal onen kněz, aby ji zdvíhli a
v trápení pokračovali; když pak po třetí
na zem padla, rozbil jí jeden z katanů
prutem lebku, mrtvola pak vhozena do
třetí jámy, nad níž vystavěli malou kapli,
kdež prý kněz hlas mrtvě, kdykoli chce,
slyšetí můžeš

.liná pověra jest učtíváni blesku,
jejž mají za mocného ducha. Uhodíli do
člověka, nesmí se poch0vati ; "kromě toho
musejí pozůstalí hrozné peníze platiti
knězi, aby ducha usmířil. Zapálíli blesk
obydlí, může každý vzíti co chce, ohen
nesmí nikdo hasiti, neboť jest to oheň
s nebe. Když pak všechno _shořelo, strčí
všichni hlavy své do popele a klaní se
duchu, jenž dům onen potrestal. [ v tomto
případě musí nešťastná rodina knězi blesku
peníze dáti. % Něco málo o ústavě.
Říše se jmenuje Yoruba, hlavní město

zemi vládne doživotně

z královské rodiny zvolený kral. Jen
prvorozený princ jest od vlády vyloučen,
jelikož musí zároveň s otcem svým zemříti,
avšak za živobytí otce má velikou moc,
všichni ostatníprin'COVé jsou mu poddání ;
žádný princ nesmí býti trestán, byť
se dopustil jakéhokoliv přestupku. Dcery
krále mohou si zvoliti, kolik mužů
chtějí, a třebai ženaté si vzíti. Král má
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přes 500 žen; ty, které zapudi. & které ?
nechtějí s novozvoleným králem žíti,
obývají zvláštní dům, z něhož nikdy ne
vyjdou; žádný muž, ani král, nesmí do
příbytků jejich vkročiti. Ženy, jež bydlí ,
v královském paláci, vycházejí jen na
veliké svátky a všechny pohromadě. Kdyby
se jich nějaký muž při procházce třeba
jen loktem dotkl, byl by těžce potrestán.

Kral jest pánem celého města; kdo
potřebuje pozemky, musí se přímo na
něho obrátiti; neplatí se žádné nájemné,
nýbržjen malá daň. Zdroj příjmůkrálových
jsou soudní řízení, nebot dostává jakožto
nejvyšší soudce mnoho peněz od boháěů,

14 dní, a jeli vzorný, třeba celý měsíc
prázdno. Kdyby však nějaký otrok chtěl
utéci, pak bude dlouhá léta v těžkém
žaláři. Když se však dobře chová, může
po čtyřhodinné práci povinné pole pro
sebe obdělávati, ano může tolik vydělati,

. aby si mohl koupiti dům v městě, kdež
potom žije lépe než mnohý svobodný.

Zvláštní jest též jejich posvátná
úcta před mrtvými; mrtvoly totiž bývají
pochovány v domech, zároveň se poéhovají
někteří otroci a koní, aby prý sloužili
zesnulému v podsvětí. Slavnosti pak trvají
třeba několik měsíců; všichni příbuzní
musejí plakati, a kdyby někdo třeba až

kteří se rádi soudí. Život obyvatelstva ;
jest jednoduchý. Otroctví průměrně mírné.
nebot“ zeptejte se takového otroka, jak
dlouho mu'sí denně pro svého pána
pracovati a on vám odpoví: »Čtyry
hodiny.a Kromě toho má každoročně

za několik let z ciziny domů se navrátil,
musí plakati. Po pláči nasleduje hodování
a zpěv; několik lidí pak představuje
ducha zemřelého, běhají po městě a
napodobují z'esnulého.<<

„Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.
Ze Starých Hamer v Rak. Slezsku.

Před nedávnem tak se mně rozbolely zuby, '
že kde jaký prostředek marným se byti
zdál. [ umínil jsem si konati 9denní
pobožnost' k nejsv. Srdci Páně a k sv.
Josefu. Hned bolesti ulevily. ale 9. dne
s největší prudkostí se zase vrátily. tak
že jsem myslil, že pobožnosti má byla
marnou. Ale ještě toho dne bolesti
najednou pominuly, jakoby mně ani nic
nebylo bolelo. Za toto uzdravení vzdávám
díky nejslad. Srdci Ježíše Krista. jenž
praví: »Pojd'te ke mně všichni, kteří
pracujete a obtíženi jste, a já občerstvim
váš.: Fr. R.

2 Hrubých Prosenic. Dne 6. září
vystoupila

chlapcemJosefem na sv. Hostýn, nesouc
dárek Matičcc Boží Hostýnské. »To nes-u,:
pravila, »napoděkování Hostýnské Panence
Marii, že na její přímluvu tento můj
synek uzdraven byl. Chodil jsa chromý
po sedm let na berlách a nyní jest zdrav
a vyběhne rovně a hbitě až na horu

vdova Františka Kalužova ,
z Hrubých Prosenic se svým čtrnáctiletým
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hostýnskou. Jindy bylo hůře: třikráte
bídně vybelhal se na berlách až k oltáři
Matky Páně na Hostýně, ,prosili jsme
úpěnlivě, a hle, nyni jest zdráv a silen
„jakojiní chlapci jeho věku. Dám ho učiti.
Za to zdraví děkuji přímluvám Rodičky
Boží na Hostýně, a proto jsme přišli
poděkovat se jí a dárek tento položit
u jejího svatého trůnu. Až budu míti více.
přinesu zase. Prosím, přijmětetento dárek,
dejte zprávu o uzdravení do »Šk. B.S. lic
& vzdejtédíky Bohu a Panně Marii
Hostýnské a Filipsdorfské, kteréž jsem
chlapce též cdporučila . J. 0.

Z Opavy. J. L. vroucně děkuje sv.
Antonínu Paduanskěmn za vysvobození
z trapného postavení svych dělnických
poměrůý

Z Vídně. Díky tisícerě vzdávám
božskému Srdci Páně, Panně Marii
ustavičně pomoci, sv. Josefu a sv. Janu
Křtiteli za dvoje dobrodiní, jednou, že
jsem našel práci u katolického mistra a
podruhé, žejsem byl vysvobozen z nesnáze
peněžní. celník.
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Od Přerova. Jistá rodina vzdává své!
nejvioucnější díky nejsvětějšímu Srdci
Páně, nejčistěišímu Srdci Panny Marie
sv. Josefu a sv. Antonínu za svéuzdr: íveni.
7ároveň prosí laskavé čtenáře »Skoly
B. S. P.. . aby jí byli při svých modlitbách
pamětlivi.
v modlitbách vzpomínati. v_M.

Z Přibora. Své nejvroucnější díky
vzdávám přelaskavému Srdci Páně. Panně
Marii Lurdské a sv. Josefu za vyslyšení
prosby ve velké záležitosti a v soužení.
Konala jsem 9denní pobožnosl' s úmyslem,
jestli se božské Srdce Páně nade mnou

jakož též i ona chce na ně &

smiluje &přijme pod svou ochranu, aby ,
zloba lidí nad námi nezvítězila a nás
v záhubu neuvrhla. že veřejné vzdám
jemu díky. Mocnější je 'přclaskavé Srdce
Páně, jemuž tisícerě díky bud'tež vzdány
za laskavé vedení božskou jeho Pro
zřetelností. Zároveň díky vroucí vyslovují
tímto Matce Boží a sv. Josefu za jejich
mocnou přímluvu. A. G.

Z Kelče. Tímto plním svůj slib a
vzdávám tisíceré díky božskému Srdci
Páně a blah. Panně Marii, vždy trvající
pomoci, za prokázaná dobrodiní, zvláště
za šťastnou zkoušku. A. M.

Od Zdánic. Vroucí díky vzdáváme
nejsv. Srdci Páně a nejsladšímu Srdci
Matky Boží za obdržená dobrodiní vjistých
potřebách po vykonané 9denní pobožnosti.
vědouce s jistotou, že to není pouhá
nahoda, ale vůle toho, jenž všecko dobře
řídí a spravuje. Budiž poznáno a milováno
sladké Srdce Pána Ježíše a nejčistší
Srdce Panny Marie. J.aA.

Z Klimkovic ve Slezsku. Ve velkém
zármutku se nacházejíc, utekla jsem se
prosebně k božskému Srdci Páně k nejsv.
Panně Marii a sv. Anně, a slíbila jsem.
buduli vyslyšena. že to uveřejnim. Proto
vyslovují tisíceré díky za brzkou pomoc
v zármutku mém. áendřka„Školy.“

Z Nákla. Díky vzdávám božskému
Srdci Páně a neposkvrněnému Srdci
Panny Marie a bl. Marii Elektě za šťastnou
smrt“ a za jedno uzdravení. M. N.

Z Vídně. Již jednou obrátil jsem se
v jisté důležité věci k božskému Srdci
Páně, neposkvrněnému Srdci Marie Panny
ak čistotnému panici sv. Aloisiovi. _Aejhle,

%již po osmidenní pobožnosti dosáhl jsem
pomocí. 1 po druhé jsem byl vyslyšen.
Proto vzdávám vroucí díky. A. M.

Z Prostějova. Srdečně díky vzdávám
božskému Srdci Páně, sv. Blažeji a sv.
Josefu za vyslyšení v mé nemoci krční.
Dosti dlouho jsem'otálel s poděkováním,
ale nemaje pokoje činím tak nyní. Ctěno,
chváleno a velebeno budiž na věky nejsv.
Srdce Pána Ježíše. S.

2 Charvátska. Již po mnohá léta,
jsemli v jaké tísni, vždycky jsem se svou
rodinou prosil sv. Josefa & Rodíčku Boží,
aby na přímluvu jejich přesladké Srdce
Pána Ježíše ráčilo odvrátit všeliké zlo
od nás jeli to svatá vůle jeho. A vždycky
jsme byli vyslyšení. Slíbil jsem kolikrát
že veřejně poděkuji za to ve »Skolec
ale nesplnil jsem toho. Až nyní konám
povinnost svou, když nám hrozí nové
neštěstí. Alei nyní pevně doufám v pomoc
Boží. J. M.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Dle pařížské zprávy

připravujesv. Otecnovou encykliku,
jež má za předmět rozličné formy vlády
&dokazuje. že církevjest věřitelem, nikoliv
dlužníkem mocnářství. Francouzský kon
kordát dokazuje smířlivosť papežství ve
styku s vladaři jednotlivých národů.
Novověká společnost? se napomíná, aby
se obnovila. Hnutí socialistické dokazuje,
že spor mezi kapitálem a prací může
býti vyřízen jen na půdě křesťanské
společnosti, mimo ni zůstane jen neplodnou
& zhoubnou anarchií. ——»Moniteur de

Bomex oznamuje vzhledem k novinářské
polemice mezi katolickým tiskem němec—
kým a římským stran politiky trojspolku,
že sv. Otec bez ohledu na trojspolek a
na ltalíi státi bude na svém požadavku,

aby mu byl vydán Řím — Dne 13. záříbyla otevřena v Římě slavnostním
způsobem výstava památek týkajících se
sv. Aloisia, která se pořádá na oslavu
3001eté památky úmrtí téhož andělského
světce. Výstavu zahájil vzletnou řečí
kardinál Lucido Maria Parocchi, gen. vikář
sv. Otce. ——Dne 14. září t. r. zahájen



byl ve Vicenci
vlašských. Zahájil jej vicencský biskup ;

[katolickéhOa
bylo 7 biskupův a?

msgr. de Pol, jenž jest čestným předsedou
sjezdu. Přítomno
několik se jich jcstě očekávalo: mnoho
biskupů vlašských zastoupenojest delegáty.
Návštěva sjezdu velmi četná.

Rakottsko. Světícím biskupem v Praze

Lva Xlll. domácí prelát, .leho Eminence
nejd. pana kardinála hr. Sch'onborna,
kníže-arcibiskupa pražského, tajemník.
starobylé kollegiátní kapitoly sv. Kosmy
a. Damiana ve St. Boleslavi kanovník.
skutečný kníž-arcib. konsistorní rada atd.
Nově jmenovaný světící biskup narodil
se roku 1836. v Čechách, v obci zvané
»Černý Vůl,a čtvrt hodiny od Ounštic
vzdálené. Po dokonaných studiích gymna
siálních, v nichž vyznamenával se. po

devátý sjezd katolíků :

3:1? _

S odporem a nevolí odhodlali jsme se
zaznamenati vzácné tyto projevů »také

ducha mezi zprávami
týkajících se zájmů sv. víry naši a
strážkyně její, katolické církve. Což pak
se skládá naše národní intelligence —
kdož jiný měl moc a dohled nad pracemi

atěmi — ze židů,
. - o - - . - - Í . „ šla ou ustanovení církve i pomenován ne dusto ně Šl án Monsí n r _ nohamm p , , . . :
JFerdinandJ Kaljoiils pleho %;ařosli j svátne city katolíků ?!!Jestjednání takove\, I |. \ '

: Václavské !

celý čas nelíčenou zbožností, příkladnou ;
pilností. obětavou dobročinnosti a vzor- 
nými veskrz mravy. vstoupil po odbyté
maturitní zkoušce do kníž.-arcib. semináře
v Praze r. 1862. Ze právě vzpomenutých
dobrých vlastností svých vstoupiv do
semináře nejen neumensil, nýbrž s vroucím
nadšením připravuje se k ideálu svému,
stavu duchovnímu, vždy víc a více je :
zdokonaloval, svědčí výpovědi jeho spolu
alumnů, kteří o něm říkávali: »Kalous
vpravdě kráčí v šlépějích sv. Aloisia.<<
Na kněžství vysvěcen byl dne 15. července
v bouřlivém roce válečném 1866. Dokonal
tedy letošního roku 1891. právě čtvrt“
století požehnaného svého kněž
ství, osvědčiv se vždy knězem vzorným,
obětavým v pracích a okolnostech nej
rozmanitějsích._ Třikrát navštívil město
Řím a třikrát žehnán byl od náměstků
Kristových. Jest tedy zcela oprávněna
naděje, že uprázdněný stolec světícího
biskupa v Praze zadán jest muži beze
lsti a hany, knězi podle srdce Božího a
neunavnému pracovníku na vinici Páně.

,— Dne 8. t. m., tedy na slavný den
Narození nejbl. Panny Marie. dalo české
katolické město Plzeň dlážditi nej
živější ulici, kudy se- po celý den ubírají
proudy lidu do kostela a z kostela. Téhož
dne konala se také pilně zednické. práce ;
v »Národním domě: v Olomouci. První :
zprávu přinesl katolický denník »Čechfc'
druhou čteme v brněnském »Hlasu.<

i

světí snad sobotu.

vůbec důstojnočloveka vzdělaného. jemuž
náboženství nesmí zůstati něčím vedlejším.
natož pak cizím, náležejíc k po d
statě člověka dokonalého? A
intelligence taková chce potom býti vůdcem
národa na cestě k pokroku a lepší
budoucnosti, národa, který převážnou
většinou přiznává se k víře svato

Rozumíme dobře takovému
pokroku. V neočekávaném světle jeví se
nám tu řádění a štvaní některých českých
časopisův olomouckých proti tamější dívčí
škole klášterní a stavění na pranýř českých
rodičů, kteří dítky své do školy té posílají,
jakoby prohřešovali se proti národnosti
své a hřesili na českém národu. Podo
týkáme, že na škole oné vyučují zkoušené
učitelky české i německé jazyku českému
i německému, a že-dívky, což nade vše
jest, vychovávajíse tam nábožensky
mravně. A proti této škole štvou
jm énem dobré věci lidé, kteří lhostejně
vedou si k bezpříkladnému znesvěcování
velikého svátku katolického, a poněvadž
národ náš jestkatolickým, a o Moravanech
píše se nyní, že jsou dobrými, zachovalými
katolíky, také svátku národního. Doufáme,
že několik slov těchto dostači, aby
zdravý rozum lidu našeho učinil si náležitý
úsudek o celé události, jakož i poznal,
co jest mu k dobru a pokoji.

Dle »Kath. Kirchenzeitungc jmenován
prý bude primasem uherským horlivý
biskup z Kamence, njdp. K. Hidassy.
Biskup Hidassy narodil se roku 1827.
v Komárně. l'o skončených studiích a
vysvěcení na kněze působil nějaký čas
jako kněz výpomocný, načež záhy jme
nován professorem uherského jazyka při
arcib. konviktě v Trnavě a později
ředitelem téhož ústavu. Roku 1873. stal
se kanovníkem v Ostřihomě a titul. opatem
a nedlouho na to odborným radou
v ministerstvu kultu a vyučování. Po
delším zdrahání a na naléhání svých
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příznivců svolil s těžkým srdcem státi uznáváno a jest přesvědčeno, že toto
se biskupem v Kamenci, kde za osm světové postavení ku zachování miru.
roků biskupováni svého velmi blahodárně jakož i projednávání sporných zájmů
účinkoval. Budeli zvolen Hidassy primasem národův a tříd společenských prOspěje
uherským, zmařeny budou plány vlády více, než kterákoli moc světská. Sjezd
uherské, která se namáhá dostali na první l usnesl se dále o svolaní mezinárod
kníže-arcibiskupskýstolec osobnost jí ; ního katolického kongressu,
nakloněnou. íkterýž by se zabýval znovuzřízenim

Německo. Horliv0st katolíků ně- církevního státu, pak () stoleté důstojně
meckých došla zaslouženého .uznáni již oslavě památky narozenin papeže Pia IX.
davno. Stala se všude takořka již při- dne 15. května 1897. a postavení po—
slovím. Svědčí o ní mimo jiné celá řada matka 1- Windhorstovi v Meppenacb.
velkolepých veřejných sjezdu. Nejnověji Příští sjezd katolíků německých konán
přibyl k nim sjezd v Gdansku, jenž bude r. 1892. a sice v Mohuči.
slavnostně zahájen dne 3t. srpna t. r. Nášledováni hodno. Připojujeme
Sv. Otec udělil všem účastníkům sjezdu tentokráte ku zprávám svým na naše
apoštolské požehnání. % návrhů, () nichž poměry případný a vskutku následování
dosud rochsalo se časopisectvo, povšim- hodný zjev. Ve Furlanii v italských
nutí a uznání zasluhuje návrh přijatý krčmach mají chvalitebný zvyk. V ho
sjezdem. dne 1-. září. ]. ()smatřicaté stincích totiž všude jest spatřiti tisk
shromáždění katolíků německých vy—j nutá napomenutí, aby nikdo ne—
slovuje přesvědčení. opětně těž .novej- j klel, a zároveň příčinu. proc křest'an
šimi událostmi odůvodněně a upevněné, '; nemá lháti, zvláště ne bráti jmena
že totiž obnovení territoriální *Ježíš. Maria nadarmo. Takováa
svrchovanosti sv. Stolice jest ne— to mnohdy řadně důkladná a pro arci
popíratelnou nutností pro její samo- nezvedenou začaste mládež icitelna(!)
statnost', její úplnou svobodu a neod- napomenutí nebyla hy tušime u nás
vislou správu církve a že každá Bohem věcí zbytečnou. Slýchávati zajisté —na
ustanovena moc světská jedná ve vlastním ? veřejných místech mládež třeba škole
zajmu apro obnovení porušeného občan— ještě neodrostlou s velikou opravdovostí
skěho pořádku, podporujeli účinně právní j pronášeti slova, nadávky a klení, že by
nároky sv. Stolice. ll. Dále vyslovuje se za ně ani proslulý vtom oboru
pevnou naději,že světové postaveni starý husar slyděti nemuseltl
sv. Stolicí náležející vždy vice bude

V říjnu modleme se za misii na Madagaskaru.

elmi utěšeně vzkvetla misie na ostrově Madagaskaru. jež má plochu
50.000í3 kilometrů, se 4—5 miliony obyvatelův. Ačkoli se katolickým
misionářům po mnoha marných pokusech teprve dne 16. srpna 1861
podařilo řádnou misii založili, čítá ostrov nyní 398 obcí křestanských,
112 000 věřících a 540 škol s 15 033 dítkami. Dle posledního výkazu

ročního bylo 2097 křlův odrostlých 3327 křtů dítek 308 sňatků,1()b poslednich
pomazání, 1348 biřmovanců, 85.206 zpovědí, 58.573 přijímání. Apoštolští mužové této
misie. na Madagaskaru děkují požehnání praci svých obzvláště apoštolatu modlitby.

Roku 1875. visitoval nejd. p. biskup Delannoy ze S. Denis po tři měsíce
na. velkém ostrovu Madagaskaru. Ku konci asi 8. září na slavnost Narození Panny
Marie promluvil ku “shromážděným věřícím hlavního města Tananariva asi takto:
Zdá se, že při pohledu na toto veliké město, kteréž téměř celé se nachází v moci
bludařstvi a nevěry, že na mysli klesáte, vidouce, že vás tak málo. Avšak, moji
bratři vzpomeňte na apoštola Petra. Když on druhdy přišel do světového města
Říma, byl uprostřed potomstva jediným věřícím křesťanam, obklíčen samými pohany
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a modlami. A po několika letech mohl již křesťanský spisovatel do očí říci římským
císařům: »Včerejší jsme a již naplňujeme všechno, co vám patří. vaše náměstí,
vaše soudní síně, vaše pluky; jen chrámy vaše vám necháváme.: Modlím se
k Bohu, aby také vás rozmnožil jako první křesťany, a stane se tak, vždyt“ jste
téměř všickni »apoštolě modlitby.-<

Ano, bratrstvo nejsv. Srdce Páně tuto misii odporučilo zvláštní modlitbě
apoštolátu a nespustilo ji se zřetele. Opět a opět odporučen Ostrov Madagaskar
a misie na něm apoštolům modlitby, a že prosby byly vyslyšeny. dosvědčuje
okolnost, že dne 27. března 1868 nemocná královna Rahoserina dala se pokřtili
francouzským konsulem Labordcm. Zemřela dne 30. března Misie prospívala, byla
slavně zasvěcena nejsv. Srdci Pána Ježíše, a když r. 1883. nastalo pronásledování
následkem války francouzsko-madagaskarské, byla misie dne 1. června zvláštním
slibem odevzdána pod ochranu božského Srdce Páně. A nestalo se tak nadarmo.
Křesťané madagaskarští prokázali se velikou stálosti a srdnatostí po celá tři leta,
co jejich misionáři byli vypuzeni. Přes všecky překážky trvala návštěva kostela
a školy pravidelně, pravidelně byla shromáždění v neděli, denní &týdenní modlitby
pravidelně se konaly a rovněž tak křty, křesťanské pohřby, mešní zpěvy, nešpory
a jiné odpolední pobožnosti. Což slouží ku chvale těchto věřících. Nyní pominuli
dnové kulturního boje na ostrově a nastávají bohaté žně apoštolské práce. Jsou
ovšem i nyní rozličné obtíže a překážky, zvláště cítíme nedostatek misionářův
a podpory. Za to nepřátelé mají po ruce mnoho prostředků, kterými bloudící
lákají do svých tenat. Jak snadno bychom je mohli získati Ježíši Kristu, kdyby
se nám dostávalo moci a prostředků, jako nepřátelům! Proto tuto krásnou a nadějnou
misii odporoučíme zvláštním modlitbám a ochraně nejsv. Srdce Páně. aby věřící
zůstali stálými, a bloudící aby uvedeni byli do ovčince Kristova.

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'l'y sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všelikě úmysly &myšlenky, všelikě city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.) _

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu. za
zdar a zachování misie na ostrově Madagaskaru, a na všechny úmysly, jež od
poručeny jsou na tento měsíc & natento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou &vlasť naši česko—moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlimeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za.

den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille 'a Methode. orodujte za nás!

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.

V říjnu modleme se za misie na Madagaskaru.
Ustanoven & žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

(Dne Na. slavnosť: Umysly: \

]. Sv. Remigia, bisk. (533). -— Za setrvání ve víře. Za apoštolát slova a
dobrého tisku. Za katol. biskupy a jich duchovenstvo. Za řeholnika.

2. Sv. Leodegara, bisk. m. (673). ——Za úclu nejsv. Svatosti. Za obrácení
rozkolných Slovanů. Za bohoslovecké ústavy v Čechách a na Moravě.

3. Sv. Diviše, bisk. m. (272). -— Za sv. Otce a požehnání jeho šlechetným
snahám. Za rozkvět katol. života ve vlasti naší. Za katol. učence.

4. Neděle XX. po sv. Duchu. Panny Marie Vítězné (sv.růžence).—
Za ochranu celé říšeRakouské. Za císařea krále našeho. Za růženc. bratrstva.

o. Sv. Placida & spolumuč. (ó46). -— Za ducha chudoby. Za celý řád bene
diktinský. Za benedikt. misie za mořem. Za 1—P. Placida Mathona.

6. Sv. Brunona, bisk. (1l02). — Za trpelivost. Za řeholný dům. Za nemoc
ného manžela. Za katol. misie v zemích pohanských. Za vysoké školy.

7. Sv. lustiny, p. a m. (l. stol.) — Za důvěru v Boha. Za obhájce katol. cirkve.
Za vychovávací ústavy ženské. Za mládež, by si nevinnosti vážila.

8. Sv. Brigity, vd. (1373). — Za dar učelivosti. Za křest. matky a vdovy.
Za mnoho zpustlých rodin. Za dar pravé kajicnosti mladiku. Za sestru.

9. 'Blh. Gunthera, poust. 0045). -— Za lásku k samotě. Za řád benedikt,
v Čechách a na Moravě. Za požehnání katol. podniku. Za 1- opata.

10. Sv. Františka Borg., řeh.(1572).—»Za větši úctu k nejsv. Svátosti. Za pohrdání
světem. Za tovaryšstvo Ježíšovo na Moravě. Za křest. školy a učitele.

11. Neděle XXI. po sv. Duchu. Mateřstvíblah.P.Marie.—Za stálou důvěru
k nejsv. Panně. Za jednoty mariánské. Za zvelebení poutních míst.

12. Sv. Maximiliana, bisk. m. (283) — Za pravou bázeň před hříchem. Za
vrchní pastýře naše. Za vítězství sv. církve nad nepřátely. Za rodiče.

13. Sv. Eduarda, kr. (1066) — Za sjednocení knížat křest. Za pokoj vše—
obecný. Za jistou rodinu. Za živé rodiče a přízeň. Za spolupracovníky.

14. Sv. Kalixta, pp. m. (222) — Za ducha kajicnosti. Za sv. Otce a jeho rádce.
Za obrácení 2 osob. Za vetší úctu k posv. místům. Za katol. tisk.

15. Sv. Teresie, p. 0585). — Zu úctu a důvěru k sv. Josefu. Za řád kar—
melitek. Za porozumění duchovnímu životu. Za vícero panen. Za rodinu.

16. Sv. Havla, op. (646) — Za apoštolát modlitby. Za obhájce víry. Za choro—
myslnou osobu. Za obrácení otce. Za 2 nemoc. osoby. Za sv. detstvi.

17. l Sv. Hedviky,.vevodk.(1243). — Za větši úctu sv. patronů našich. Za dobrodince
chudiny" Zu křest. rodiny. Za ducha zbožnosti ve vznešených rodinách.

18. Neděle XXII. po sv. Duchu. Posvěceníchrámů P. Sv.Lukáše,evang.
— Za úctu k domu Božímu. Za svěcení neděl a sválků. Za matku.

19. Sv. Petra z Alkant., řeh. (1562). ——Za pravou kajicnostvšem lehkomyslným.
Za obracení hříšníkův a neverců. Za odvrácení všeho pohoršení. Za sestru.

20. Sv. lana z Kentu, vyzn. (1175) -— Za ostražitost“ smyslů. Za hojné na
vrácení Angličanů do lůna církve katol. Za křest. dělnictvo. Za chudinu.

21. Sv. Uršuly &spolu p. (238). — Za srdnatosf křesťanskou. Za řad Uršulinek
v Čechách a na Moravě. Za mládež ve školách národních. Za ochranu Boží.

22. Sv. Korduly, p. a m. (238). — Za dar následovati dobré příklady. Zajednoty
panen. Za služebná v nekřest'. rodinách. Za choromyslnou osobu.

23. Sv. lana Kapistrána, i'eh. (1456) — Za horlivé rozšiřování víry katol.
Za hlasatele slova Božího. Za apoštolát tisku. Za kněžstvo česko-mor.
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24. Sv. Bafaele, archand. (Sv. Gilberta, op. ř. prem. 1152). — Za úctu k andělům
strážným. Za řád prem. Za zemřelého otce. Za návrat všech hloudících.

25. Neděle XXIII. po sv. Duchu. Sv.Krišpinaa Krišpinianav III.století.
— Za blahobyt živnostnictva křest. 7a náležité svěcení dne Páně.

26. Sv. Evarista, pp. & m. (112). — Za sv. Otce a vítězství jeho nad nepřátely.
Za návrat rozkolných do církve katol. Za obrácení otce. 7a délníctvo křesť.

27. Sv. Frumencia, bisk. ve IV. stol. -— Za biskupy česko- mor. Za rozšíření
katol. jednot. Za překažení záměrů zednářských. Za obhájce víry Kristovy.

28., Sv. Šimona a Judy, apošt. — Za pevnou naději. Za ducha apošt. všem
, kněžím česko-mor. Za hojné rozšíření katol. spisů, Za misie katolické.

29.Š Sv. Narcisa, bisk. (212) — Za horlivostí v dobrém. Za dar pravé pobož
nosti. Za šťastnou smrť. Za 2 nemocné osoby. Za dobrou volbu stavu.

30.| Sv. Alfonse Rodrig. t. ]. (1617). — Za dar modlitby. Za misie zámořské.
Za rozšíření, úcty b. Srdce Páně. Za duše v očistci. Za pokoj v domě.

31. Sv. Volfganga, biskp. (994) —_Za zachování sv. víry ve vlasti naší.
Za nalezení ostatků sv. Methoda. Za zemřelé údy katol bratrstev.

L tlilpustky 100 dní za každýdobrý skutek vykonaiiy'na tyto úmysly. J

Milí čtenářové »Školy B. S. P.: a také údové apoštolátu modlitby dočítají
se častěji o misiích katolických, o utěšených i také neblahých poměrech jejich
v zemích pohanských. Tu kolikráte srdce zaplesá, čteme—li,jak království Boží
na zemi se šíří, jak přibývá vyznavačů víry Kristovy Ale často také až slzy
prolévá oko věrného katolíka, čte-li, jak křesťané a zvláště katoličtí misionáři
pronásledováni bývají ano i usmrcováni. Tentokrát odporouěime všem apoštolům
modlitby utěšenou misii na Madagaskaru. Ostrov tento čítá 4—5 milionův obyvatel.
V krátkém čase křesťanství zapustilo tu hluboké kořeny. Od roku 1861. jest tu
398 křesťanských obcí, 112.000 věřících, 540 křesťanských škol s 15.033 dítkami.
Ostrov tento byl zasvěcen nejsv. Srdci Páně a rychlý rozkvět katolické církve
dlužno připsati jen apoštolátu modlitby. Aby misie tato utěšená zachráněna byla,
modleme se vroucně k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a neposkvrněnému Srdci
Marie Panny.

, Obětování čili úmysl denni.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdávat a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
&nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všelik—é skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za, den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda bm. 1886 č. ll.)

Obzvláště '.t'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za zdar a zachování misie na ostrově Madagaskaru a na všechny úmysly, jež
odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši. zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“naši Cesko—moravskou!
0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'lě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní.?iusIX.1852.)
Sv. Josef,e příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděla, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v listopadu! Misie v Číně (Aunam).WBCWF—
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ČLoVěČe, poMnI, že praCh jsa Ve praCh se V brzCe obrátÍŠ!
Co Však hLÍné CIzo, hLÍny neVyPVe tI Věk.

Na podzim.

eseň s tváři pochmurnou
v údolí se plouži,
haluz, roucho svlékajíc
po spánku již touží.

List za, listem s koruny
k siré padá, zemi,
pně & ratolesti čni
chudy, tichy, němy.

Jenom vichr, divý host,
v suché stromu klestí

hvízdá. píseň mrazivou,
která. zimu věsti.

Zpopadaných lupenů,
s kterými se baví,
na uvadlém pažitě
mohyly si staví

A kdo k hrobu pospícháš,
nenos jaro v duši,
černý rubáš jescně
lépe smrti sluší.

Zdaliž je to předtucha,
jež jeseni zvučí?l—
Jdeš k hrobu již blíž a blíž,
mi v uších jen hučí...

____...... ____g_____+____——_'. __(- —.

V.V
Vzpomínejte na dus1eky v očistci!Q\

(Qi i; ty jsi katolickým křesťanem, milý čtenáři, a jako takový věříš;v článek
'" „a víry o »očistci.c Víra tva tě poučuje, že jen duše úplně čisté a bez

\ " povinnosti pokání docházejí věčné blaženosti v nebi; že však jiné, které
sice těžkého hříchu nemají, avšak posud pokání na světě nenaplnily,

“ , že takové duše hned slávy věčné dojíti nemohou, nýbrž na místo »očistyc
Aíéří se dostanou, kde jako zlato v ohni zkoušeny &ode všech skvrn hříchu

čistěny bývají. V bolestech &trápení musí dušičky také tak dlouho v očistci setrvati,
až »poslední haléř zaplacen jest< a spravedlnosti a svatosti božské úplně zadost
učiněno. Útrapy ubohých duší v očistci jsou vině jejich přiměřeně, mnohdygatak
veliké, že si je ani mysliti nedovedeme. K tomu přistupuje okolnost, že dušičky.
uplně bez moci jsou, samy sobě totiž pranic pomoci nemohou, & tudíž jedině na
milosrdenství Boží'a přímluvu věřících odkázány jsou; při tom
však nepřestávají býti _ilitkami, miláčky a_přátely Božími, majíce jistou &bezpečnou
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naději na nebe. Jelikož tedy trpící duše v očistci pranic sobě pomoci nemohou, jest
svatou povinností naší, abychom se jich ujímali a všemi možnými prostředky jim ku
brzkému vysvobození z očistce pomáhali. Protož vzpomínejte na dušičky v očistci!
'l'ěžce spočívá ruka spravedlivého Boha na duších v očistci, nebot. Bůh musí i
nejmenší zlo nenáviděti a trestati. A duší těchto nebohých jest veliký počet,
nebot“ kolik pak lidí opouští tento svět ve stavu úplné milosti Boží, aby na nich
nelpěl ani nejmenší hřích, aby za všecky spáchané hříchy dostatečné pokání
již byly vykonaly!? Smrtí ukončen jest čas práce, po smrti nepomůže 'sobě žádná
duše vlastní silou, a ačkoli na zemi jediná kající slza uliti může žár pekelný,
po smrti nepomáhají celé potoky slz, nejsouce s to, aby v očistci jen poněkud
bolesti duším zmírnily. Proto volají k nám z místa trudu s Jobem (19, 21):
»Smilujte se nade mnou, smilujte se nade mnou alespoň vy,
přátelé moji, nebot ruka Páně dotekla se mne.c

Jestli tebou však, milý křestane, tento úpěnlivý hlas dušiček nehne, tu
pomyslí a uvaž,-že tyto trpící duše jsou miláčkové Boží, že mají posvěcující
milost, a ty bys je nechtěl milovali? A miluješli je, jak pak bys mohl lhostejným
byti k prosbám jejich a s nimi spolu necítili hrozné jejich útrapy? Proto ujímej se
ubohých duší v očistci!

Nejlepší příklad dává nám sv. církev katolická. sama. Sotva zavřel věřící
křesťan ve smrti oči své, již začíná církev modliti se za spásu duše jeho. Církev
dala sluhovi svému, knězi, do ruky zvláštní h odin k y za zemřelé. obětuje nejsvětější
oběť mešní netoliko za živé, nýbrž i za zemřelé, ustanovila zvláštní den památce
dušiček v očistci a končí každou církevní hodinku prosbou za pokoj duší zemřelých;
třikráte za den volá tě k modlitbě »Anděl Páně“ a po ní abys vzpomněl ubohých
dušiček. Veškerá tato péče církve svaté, Duchem Božím vedené, vyzývá tebe:
Ujímej se i ty ubohých duší v očistci!

A ty dušičky, ó jak jsou vděčné! Skutky lásky žijících věřících přinášejí
jím úlevu, přinášejí jim potěchu, ba často úplné, brzké vysvobození z muk
očistcových; mohou tyto svaté duše zapomenouti na taková dobrodiní? O nikoli,
naOpak ony budou ve slávě věčné, kamž se dostanou, prositi Boha tak. dlouho
a tak snažně, až spása dobrodinců jejich zajištěna bude. Bůh jediný to ví a na
soudu obecném se to jednou objeví, kolik duší má děkovati věčnou spásu svou
mocné přímluvě osvobozených dušiček, a tím tedy i své lásce k dušičkám v očistci.
Protož ujímej se ve vlastním prospěchu ubohých dušiček v očistci!

Nuže, jakým pak způsobem?
»Modli se,a »odříkej sex a »obětuj za ně!: Toto tré jest, co Bůh,

co církev, co vlastní spása tvá vyžaduje a čeho dušičky od tebe očekávají.
Modli se, neboť »spasitelno jest za mrtvé se modliti, aby od hříchův

osvobozeni byli.. Modli se často onu modlitbu, jíž nás sám Spasitel učil a v níž
vše obsaženo jest, čeho potřebí: modlitbu Páně »Otčenaša Říkej často a s vroucností
přímluvu: »O Pane, dej jim lehké odpočinutí, a světlo věčné ať jim svítí, at'
odpočinou v pokojilc

Jdeš často vedle kříže; pod nohama Spasitele bývá tabulka s prosbou,
abys pamatoval zemřelých; postůj a věnuj jim zbožnou, byť i kratičkou modlitbu.

Jdeš vedle pomníku, jenž vztýčen jest na místě úrazu &neštěstí; hle, zde
skončil náhle život. svůj bližní tvůj! Snad "nebyl připraven! Ú jak potřebuje přímluvy



tvé! Postup a pomodli se za něho! — Hled' získati odpustků — kde možno —
plnomocných, & v lásce nezištně obětuj je rád dušičkam, aby ukrácen byl čas
jejich utrpení.

Vyprovázíš tak často známé své na místo pokoje — na hřbitov;' tam
odpočívají i tvoji přátelé i příbuzní. O neodcházej bez vřelé modlitby za všecky.
které jí tolik potřebují!

A kladešli se večer na lůžko k odpočinku, tu pomni, že duše v očistci
nemají klidu, ač po něm baží; tu pokrop sebe i je svěcenou vodou říkaje přitom
střelnou modlitbu za zemřelé, a voda tato bude jim jako rosou ovlažující a
ochlazující, tak jako tobě jest-záštitou proti úkladům zlého ducha. Zbožným tímto
obyčejem — vodou svěcenou ——dostává se duším v očistci veliké úlevy; proto
říkej s církví: »Rosou nebeskou ovlažiž Hospodin duši tvoulx

Tak se ujímej modlitbou duší trpících.
Odříkej se jim k vůli, t. j. konej skutky odříkání se a obětuj zásluhu

svou dušičkám. Nemíním snad, abys veliké skutky odříkání se a pokání konal,
avšak něčím přece hleď jim přispívati i v ohledu tomto. Odřekni si tu a tam
nějaké vyražení, nějaký požitek, a obětuj zásluhu tuto dušičkám. Obzvláště můžeš
jim velice prospěti obětováním (lenní své práce, starostí i útrap; to nestojí tě
pranic, jen dobrý úmysl vzbuď: »Aby Hospodin odměnu, kterou by tobě zu
trpělivé'a oddané snášení útrap pozemských uděliti chtěl, duším v očistci milostivě
propůjčiti 1áčil.<

Uč se od svatých a světie Božích, kteří se velikým činům odříkání se
a sebezapirání radi podvolili z lásky k típícím duším, jimž hrdinských skutků
svých zásluhu celou věnovali. '

Konečně obětuj za duše v očistci, t. j. dávej rád almužnu v úmyslu,
aby dobrý tento skutek jim připočten byl u Boha. Almužna otvírá nebesa a přikrývá
mnoho hříchů; zde haléř vdovy stává se bohatstvím nesmírným pro duse ubohé
& chudičké. ,

Obzvláště jeden poklad máš, poklad ceny ohromné, poklad nevyčerpatelný,
jejž můžeš dušičkám otevříti, totiž poklad mše svaté. Oběť tato, v níž sám Syn
Boží se obětuje, jak to byl učinil na dřevě kříže, má cenu nesmírnou a poskytuje
úplné zadostučinění a smíření spravedlnosti Boží za všecky hříchy i všecky tresty.
Mše svatá jest nejúčinnějším prostředkem pomoci trpícím duším v očistci, nebot"
skrze oběti tuto nejlépe usmířen bývá Otec nebeský a k milosrdenství pohnut, aby
odpustil zbývající ještě trest. Protož hleď, abys často sloužiti dul mši svatou za
zemřelé své. neb alespoň s pobožnosti jí přítomen býval a na úmysl tento ji
obětoval. A přistupuješli ke stolu Páně a přijímáš chléb života, obětuj část“ milostí,
jichž účastným se stávaš ve zbožném úmyslu dušičkám trpícím.

Omiluj tedy ubohé duše, které po lásce a pomoci dychtí, miluj je láskou
účinnou! Modli se, odříkej se, obětuj za ně, a pak doufej, že i duše tvá, až v očistci
trápiti se bude, najde upřímného přítele, těšitele a pomocníka, jenž s láskou a
věrností jí se ujme. Co činíšnyní jiným, doznaš později na sobě; dobrý skutek
nezůstane bez odměny. Protož volámještě jednou: »Vzpomínej te na dušičky
v očistci!<< Boh.Hendl.
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Třiatřicet rozjímání,
uspořádaných dle 38 roků věku našeho božského Vykupitele.

V řeči českoslovanské podává kněz Mat. L. (O.)

OběťSrdce Ježíšova.
Rozvažujme 1. o Ježíši jakožto o oběti,

2. jako o obětujícím knězi.

]. Srdce Ježíšovo bylo usta—
vičnou oběti. Pro hřích stižena byla
veškerá země kletbou Nejvyššího; člověk
sám měl se státi obětí trestající spra—
vedlnosti Boží. Spravedlnosti té nemohlo
však dostiučiněno býti, než obětí ceny
nesmírné. Na Ježíši Kristu nalezl Bůh

tu oběťnesmírné ceny. Srdce jeho vpravdě
bylo oltářem obětním, či raději neskončeně
vznešenou obětí samou. A proč právě
lásky hodné Srdce Ježíšovo mělo nad
mírným utrpením jako zápalnou obětí
trestající spravedlnosti Boží býti? Aj,
srdce lidské jest jaksi zdrojem a nástrojem
„dobrého i zlého, ctnosti i neřesti. Když
tedy člověk srdce své nedaruje milému
Bohu, když nezachovává hlavní ono
přikázaní, totiž přikázaní lásky k Bohu
a k bližnímu, jež zahrnuje v sobě zákon
celý, & dle svého znění zvláště srdci
lidskému uloženo jest; když člověk raději
srdcem oddává se světu, hříchu a ne
pravosti, čímž srdce jeho sídlem a zdrojem
hříchu se stává, pak docela srovnává, se
se spravedlností, aby lidské srdce, z něhož
tolik zlého pošlo, také celou tíži hněvu
Božího neslo a všem hříchem zaviněným
trestům a trápením se podrobilo. Jelikož
pak Ježíš veškeré člověčenstvo zastupuje
a za všecky lidi dostiučiniti měl, muselo
také Srdce jeho trpěti tresty, jichž jsme
my zasluhovali, všecky muky, které jsme
my nesčetnými hříchy svými na oběť tu
nevinnou nahromadili. To s dostatek

ukazuje, co bylo Srdci Ježíšovu trpěti.
Svým utrpením jesti ono obětí za celý
svět. Obětí neustálé bylo po celý svůj
život a zůstává ji až do' této chvíle
v nejsvětější Svátosti... Ú vy, jimž

trpěti jest, pojďte a vizte! Můžešli si
ještě naříkati u pohledu na trpící to

_ Srdce? O raduj se raději, duše moje, že
dáno ti s Ježíšem trpětila »do plňo vati
to, čehož se nedostává z utrpení
Kristových na těle svém.<<(Kol.l.)
Nezapomeň na to: jedno toliko tělo
máš, jež Bohu v obět' přinésti, jed no
toliko srdce, jež jemu věnovati můžeš;
zdraví tvé, síly tvé, vlohy, čas a život
tvůj přináležejí tvému Tvůrci; všecko
jemu věnováno býti musí! _Nejsi stvořen
pro sebe, ani pro sebe nejsi živ, ne
pracuješ a neumíráš: »Žádný zajisté
z nás není sobě živ, a žádný sobě
neumírá; nebo buď žejsme živi,
Pánu jsme živi: buďže umíráme,
Pánu umíráme. Protož, buď že
jsme živi, buďže umíráme, Páně
jsm em (Řím. 14.) O přeslavný losu,
ó blahoslavený stave toho, jenž sebe i
všecko, jmenovitě své srdce Bohu docela
obětoval; blahoslavený ten, kdo i utrpením
svým obětujícímu se Srdci Ježíšovu
podoben jest v srdci svém! Avšak jak
zřídka kdy uznávají toho a zakoušejí lidé!

2. Srdce Ježíšovo ukazuje se nám
však také jako obětník. »Já život
svůj dává_m,< praví on. »Žádný ho
nebéře ode mne: aléjájej dávám
sám od sebe.< . (Jan. 10.) Ano, Ježíš
dobrovolně podroboval se všem pracím
a námahám svého skrytého i. veřejného
života, trýzním svého utrpení a všelikému
pokoření až ke smrti kříže. Vkročujé
na tento svět, řekl: »Aj, já j dul- ó můj
Otče, a obětují se tobě; a na počátku
utrpení svého řekl: »Ab y poznal
svět, že miluji Otce, &jakož mi
přikázaní dal Otec, tak činím,
vstaňte, pojďm e.a (Jan 14.) A konečně
ještě _na kříži silným hlasem volal: »Do—
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konáno jest! Otče! v ruce tve
poroučím ducha svéhole On umírá
jako oběť lásky své; Srdce jeho samo
dobrovolně Otci nebeskému přineslo tu
oběť života; on dobrovolně jako obětník
obětoval na vykoupení naše krev svou;
a by ani jediné krůpěie krve nezůstalo,
jež by za nás vylita nebyla, volil, aby
i to božské Srdce jeho kopím probodnuto
bylo. Nyníjest všecko dokonáno a plameny
lásky celou obět' ztrávily! Každý křesl'an
má jako Ježíš býti obětí a spolu
obětníkem, t. j. má sebe sama v obě't'
přinášeti. Avšak, jak mnoho obětí vy
nucených stává na zemi a jak málo
dobrovolných! Všichni musí trpěti, ale
jak málo těch, kteří by pro Boha kříže
na se brali a uměli se obětovati s Ježíšem

a tak, jako Ježíš. A přece chce Bůh
toliko dobrovolných obětí, on žádá srdce,
naši lásku. Co láskou není okořeněno,
toť se jemu líbiti nemůže. [ my máme

v

i

Bohu, jak on tomu chce, tolik převrácených
a hříšných pochutí &žádostí srdce svého

_v oběť přinésti mrtvením sebe. Mámet'
se jich dobrovolně zříci, abychom tou
měrou byli i obětníky, kteří z lásky
k Bohu a ke ctnosti srdce své celé Bohu

obětují a všecko nedovolené z neho
vypuzují. Totě život křesťana:mílovati
a trpěti. Boha nade všecko milovati a
lásce jeho všecko v obět' přinášeti. A
nyní, duše má, taž se, jeli co, co bys
v měsíci tomto Bohu nebyla obětovala?
Žádá od tebe Srdce Ježíšovo ještě něco,
čeho jemu odpíráš? Pakli tomu tak,
vejdi v sebe a ničeho neodpírej' tomu,
jenž všecko ti dal. Ježíš pro tebe se
narodil, pro tebe živ byl i umřel; bud'
živa, trp a umírej také pro něho:
nebot“ oběť pomine, ale užitky její jsou
věčné.

Čtení. Z „Následování Krista Pána.“
(Kniha lV. hlava 8 a. 9.)

Kardinál Bellarmin o sv. Aloisiovi.
(Dozvuky ku třistaleté památce jeho drahé smrtí.)

(Ostatek.)

ll.

*.? Ewympromluvím o sv. Aloisiovi,
| v jehožto životě nalézám

„*všelikou pokoru, tak že lze
,; _ Idoufati, že dosáhl onoho
nohonásobněbo povýšení, o němž jsme

právě jednali. Dříve však sdělím trojí
výsadu, jíž se mu dostalo a kteréž nám
dosíci nelze.

Prvá byla, že byl od Boha k jeho
s'lužbě povolán před první ho
dinou. Bývajíťmnozídle»podobenství
o vinic i_cv první, neb třetí, neb šestou,
neb devátou aneb jedenáctou hodinu
povoláni; t. j. za věku“ dětinneho,
mládeneckého, mužského neb kmetskeho.
Aloisius však byl téměř jako nemluvně
povolán ke službě Boží, jelikož v sedmém

L .

roce věku svého, kterýmž končí léta
nedospělého dětínství, byl přiveden do
konalému životu. Říkávalt' mi (t. j. kar—
dinálu Bellarminovi), že zmíněný rok
byl rokem jeho obrácení, nebot“ ještě
v předcházejícím roce jal se mysliti na
vojenskou slávu; ale sedmého roku
zvláštní milostí“ Boží pohnut, počal od
říkati se všech žádostí světských a
oddávati se životu dokonalému. 'l'oto

jeho smýšlení _a snažení nebylo lichým
aneb dětským, nýbrž zcela vážným a
dospělým, jak z toho patrno, že v něm
rostl a až do smrti setrval.

2. Druhá výsada byla: zvláštní
dar čistoty. Byl čist od všelikěskvrny
tělesné i duševní; totiž: nejen ve skutcích,
ale i v myšlenkách. Jakkoli jest v církvi
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Boží mnoho panen i mnoho takových,
kteří byli po dlouhý čas čistí, nicméně '
neznám žádného z nich, který by byl
prost ostnů těla jako tento svatý mládenec ;
snad jest několik takových, ale mně jsou
nepovědomi. Tato výsada jest znamenitá
a mnohem větší, nežli dar odolati po
kušením, což i z toho vysvítá, že Kristus
Pán, chtěje býti ďáblem pokoušen, přece
nechtěl v této věci býti zkoušen, cítiti
vnitřní ponoukání tělesných žádostí; ani
nepřipustil, abyjeho nejsvětější Matka byla
znepokojována necudnými myšlenkami a
ostnem těla. Rekneš snad: Kdo necítí
takových pokušení, tomu se za to ne
dostane koruny vítězství. Jest pravda;
avšak, jeli milost“ a láska odjinud roz
hojněna, dostává se za onu ztrátu šťastné
náhrady. Zajisté i Kristu Pánu a jeho
panenské Matce nedostávalo se daru a ,
zásluhy pokání, avšak nedostatek takový '
jest šťastný, jelikož nahrazuje se darem
nevinnosti a větší milosti.

3. Třetí výsada záležela v tom, že
v modlitbách svých nebýval roz
tržité mysli. Jaký to dar, vědívšichni,
kteří často a mnoho se modlívají; nebot“
nic není trapnějšího, nic častějšíhonež
roztržitost' v modlitbách !. Sv. Augustin
v žalmu 85. praví, že Bůh proto sluje
dobrosrdečným, poněvadž snáší tolik
roztržitých myšlenek, které ve svých
modlitbách míváme. Sám David řka:
»lnvenit cor suum servus tuus,
nt oraret te,c dosti zřetelněna rozum
dává, žet nesnadno míti stále srdce
obráceno k modlitbám, jelikož jest velice
těkavým. Když jsem se ho jednou otázal,
kterak může tak sebranou myslí na
modlitbách trvati, tak že po celičkou
hodinu ducha od nich neodvrací, od—
pověděl:»Divím se,jak může člověk,
který před Bohem stojí, myšlenky
svéjinam obrátiti.: Jakotedykolena
sv. Aloisia nepohnutě klečela na zemi,
když se modlil, tak i srdce jeho bylo

neustále obráceno k Bohu, jehož v duchu
tak přítomného viděl, že po celý ten čas
nezpozoroval, co v pokoji se dělo, zdali
někdo vchází nebo vychází. Dle řeholních
stanov totiž chodí často někdo prohledat
pokojů, zdali každý v určitý čas koná
modlitby; avšak Aloisius nepozoroval
nikdy, že byl navštíven.

4. _Než zanechejme těchto věcí,
kterých nápodobiti nemůžeme a raději
přikročme ku ctnostem, které ve slově
»pokorac jsou obsaženy, jak již svrchu
bylo řečeno. Přikroěme ke ctnostem
těmto, abychom se od dokonalého tohoto
jinocha my nedokonálí starci učili, která
cesta k životu věčnému vede. Ne

ostýchejmež se poučenu býti od mládence,
_ jehož rozum předčil rozum starců!

První z těchto ctností jest víra,
()které jsme řekli, že jest pokora rozumu.
Kterak Aloisius touto ctností vynikal,
dovíme se ze dvou příkladů. Na nedělní
svaté přijímání se tak pilně připravoval,
že na to vynakládal celý týden; každého
dne konal jisté pobožnosti, jimiž duši
svou buď čistil, buď zdobil, aby byla
příbytkem důstojným nebeského hostě.
Takováto příprava jest nejbezpečnější
důkaz jeho veliké & pevné víry, kterou
měl v přítomnost. Páně ve velebné Svatosti,
jakož naopak příprava nedbalá bývá
znamením malé víry. Co svatý apoštol
praví o těch, kteří vyznávají, že
znají Krista, ale skutkem zapírají:
tot' svědčí obzvláště těm, kdo nehodné
přijímají nejsvětější Svátost; neboť jak
může někdo pevně věřiti, že velebnost'
Boží opravdu jest přítomna ve Svátosti
oltářní a přece beze vší přípravy ke stolu
Páně přistupovati, roztržitě a chladně
s tímto tajemstvím zacházeti?

5. Druhý příklad, jímž Aloisius ukázal
svou víru, jest: že pohrdal všemi
pozemskými věcmi. — Jenom ten
vpravdě opovrhuje přítomnými věcmi,
kdo dokonale věří ve věci budoucí. Kdyby
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se řeklo, že někde skryt jest ohromný
poklad, a přece mnozí, slyšíce to,
nespěchali by hledati jej, vyjmouc velmi
málo lidí, kteří by ustavičně tam chvátali
ho kopat: zajisté bychom soudili, že
onino nevěřili na onen skrytý poklad,
tito pak věřili. Podobně: kdo nesnaží se
dosáhnouti věčného života, aneb dokonce
naň nepomýšlí, nezdá se věřiti, aneb
jistě ne valně věří, ne skutečně a ne
opravdu věří, že po tomto životě nastane
jiný, nade vše pomyšlení šťastnější život.
Kdo- tedy opustívše všecko. jak svatý
apoštolpraví, »všeho se zdržují; a
všemi silami se snaží, aby se Bohu líbili
a »ktěm věcem, kteréjsou s předu
íisilně chvátajíce, k uloženěmu
cili, k odplatě svrchovaného po—
volání Božího běžía (kFi|.3,13—14.):

čemu katolická víra o blahoslaveném

životě nebešt'anův a o věčných mukách
zavržencův učí. Jak výtečně si v tom
svatý Aloisius vedl, jest patrno z toho,
že zanechav časného knížectví a všeho,
co s ním spojeno bylo:, bohatství,
hodností a'rozkoše, vyvolil sobě chudý
a opovržený život.- Na tomto mu však
ještě nebylo dosti: aby opustiv světské
knížectví nemohl dychtiti po nějakém
duchovním knížectví; on vyvolil sobě
takový řád, ve kterém není přístupu
k církevním hodnostem, leda by poslu—
šenství k tomu donutilo, což zřídka se děje.

6. Aloisius velmi také vynikal ne
důvěrou v sebea důvěrou v Boha.
Jakkoli slynul znamenitým darem čistoty,
jak svrchu podotčeno, nicméně neopovažil
se vydati nižádnému nebezpečí. Ano tak
přísně nakládal se svým tělem, postě se
a konaje skutky kajicné, že se zdálo,
jakoby takových přísnosti potřeboval
k potlačování chtíčů tělesných; ba tak
bedlivě střežil smyslů svych, zvláště očí,
v obcování s druhým pohlavím, že se
ani neodvážil hleděti matce své do tváře.

Konečně jsa v poslední své nemoci ode
mne vybidnut, aby Boha o prodloužení
života prosil, zdráhal se tak učiniti,
poněvadž prý neví, zdaliž by v dobrém
setrval, kdyby déle žil; tak málo spoléhal
na své sny!

7. Svatý Aloisius velice vynikal
také třetím způsobem pokory: to jest:
poslušnosti na lásce Boží se zaklá
dající. Předně zachoval přikázání Boží i
církevní po celý svůj život tak zevrubně,
že dle úsudku duchovních vůdců, znichžtn
já jsem také jeden, nikdy se nedopustil
těžkého přestupku a tudíž nezrušil žádného
předpisu. Také došel všech stupňů
dokonalé poslušnosti řeholní; po celý čas
vespolného našeho obcování nespatří!
jsem jej pro rozkazy představených se

: rmoutiti aneb odmlouvati; leč když mu ne
ti a takoví lidé vpravdě ukazují, že věří, dovolili vyžádaný kajicný skutek, tu někdy

činil skromné námitky, žádaje naléhavěji
pokání

8. Což mám teprve říci o jeho
trpělivosti, která též jest způsob
pokory? Po dlouhý čas bolela ho hlava,
což snášel s takou trpělivostí, že nikdy
si nenařikal. Nebohým v nemocnici sloužil
s takovou horlivostí a tak se namáhal,
že sám podiviv se tomu, krátce před
svou poslední nemocí mi řekl, že cítí
nastávající smrt“ svou, a proto Bůh mu
vnuká tak velikou touhu trpětí a pracovali
pro nemocné, poněvadž mu zbývá již
málo času, aby mohl. v tomto časném
životě Bohu sloužiti a býti účasten
kalichu utrpení Kristova. Konečně dával
také ve své dlouhé nemocí nejkrásnější
příklad trpělivosti. Ač tělo jeho, jsouc
sama kosť a kůže, brzy se proleželo,
nicméně byv otázán, jak se mu vede,
s veselou tváří odpověděl, že dobře.

9. Ještě zbývá podotknouti, jak
znamenitěse cvičilve vlastní pokoře.
Volil sobě poslední místo, davaje i bratřím
laikům (nekněžím) v řádě přednost; těm,
kteří ve světě sotva mohli byli jeho
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služebníky, popouštěl přednější místo,
když po městě se procházeli. Viděl jsem
ho jednou po levé straně jistého bratra
laikajíti po ulici, ajako jsem se obdivoval
jeho pokoře, tak jsem potom bratry
soukromě na jejich povinnost upozornil.
'I'ent' jest toliko jeden příklad z mnohých
jiných, neb všechen život jeho byl samá
pokora. Přál sobě, by nikdo nevěděl o
jeho vysokém rodu; přál sobě nositi
nejchatrnější oděv; žádal sobě konati
nejnižší úřady, zvláště ty, jimž se jiní
vyhýbali, jako: vyučovati děti v nejnižší
třídě a p. A toho si vyhledával upřímně,
takže bylo znali, kterak si přeje býti
pohrdánu, nikolivza pokorného vyhlášenu.

10. Kromě těchto ctností měl ne—

obyčejnou touhu po životě v nebi, a to
z pouhe lasky Boží. Byv jednou ode mne
žádán, jak svrchu řečeno, aby o delší
život prosil, poněvadž jsem myslil, že
bude velmi užitečným četné té mládeži,
kterou v koleji máme, odpověděl: »Otče,
Bůh nedává lidem větší milosti, leč volaje
je z tohoto světa, když právě jsou ve
stavu milosti. Ja pak maje skrze jeho
nevýslovnou milost“ velikou naději, že
budu spasen, umruli nyní: kterak mohu
prositi, abych déle zadržán byl na tomto
světě, kdejest tolik nebezpečí a pokušení ?.
Za tou příčinou také rád mluvíval o
budoucím životě blahoslavencův, a když
ode mne uslyšel, že může přímou cestou
po smrti k Bohu se odebrati, byl na
sledující noci takou radostí naplněn, že
když po dlouhoudobu o blahoslaveném
životě rozjímal, domníval se, že to bylo
jen velmi krátké rozjímání a divil se
nemalo, poznav, že celou noc jím strávil.

11. Proto konečně smrtí se nelekal.

Když jsem ho prosil, aby připomenul, =

kdy se mají pošlední modlitby před jeho i
skonáním říkati, zcela klidně upozornil.
Já pak pronášel

odporučovali. Což divu, že' duše tak čistá,
která od útlého dětství tak pobožně Bohu
sloužila, při smrti veselou byla; že se
nebála umříti a toužila býti s Kristem?
Vskutku můžeme věřiti, že ten, který se
tolik pokořil pod mocnou rukou Boží,
povýšen byl v den navštívení, to jest při
soudu soukromém, a že opět bude povýšen
achválen před veškerým světemvden vše
obecného navštívení, při posledním soudu.

12. Že skutečně na nebe byl povýšen
a v počet blahoslavených duchů vřaděn,
o tom svědčí nejen jeho svatý život,
ale také nesčíslné zazraky. kterými po
celém oboru zemském oslaven byl. Po
našem svatém Otci lgnaciovi a svatém
Otci Františku Xav. nemame žádného

jiného, kterého by Bůh v Tovaryšstvu
Ježíšově lak Oslavil, jako tohoto svatého
jinocha. a přece bylo v tomto řádu pře
mnoho dokonalých mužů, ano i slavných
mučeníků. Pán Bůh však zalíbil si ve

svém služebníku Aloisiovi: jako ho ráčil
od narození sobě zasvětití, tak i po
smrti ráčil jej povýšili. Nikdo nemůže
Bohu říci': »Proč takto činíš?c Snad

ráčil ho proto nad jiné povýšili, aby
četná mládež, která nejen v Tovaryšstva
žije, ale také jeho školy navštěvuje,

* povzbuzena byla k dokonalosti a věděla,
že není žádného věku, jenž by nemohl
Bohu býti zasvěcen, a že i mládenci ku
všelikě dokonalosti dospěti mohou.

13. Na konci nám nicjiného nezbývá,
než abychom Bohu předně děkovali, že
za našich dnů dal vzejití tak výtečnému
světlu, abychom, k němu majíce zřetel
svůj ustavičně obrácený, po temné cestě
života našeho ho následovali; posléze
abychom nábožně jej vzývali, obzvláště
my, kteří máme jeho Svaté ostatky a
s nim živi jsme byli, abychom jeho
přímluvou'tam došli, kam on nás předešel.

všecky předepsané %Amen. (Takto mluvil Bellarmin 17 let
modlitby, kdežto on na vše odpovídal, ! po smrti svatého Aloisia.)

__jako bychom duši některého jiného Bohu Podává F. X. Zimmerhackel T. J.
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Jak se hájí rázný katolík.
Podává Boh. .Hendl. (Č. (l.)

Námitka 39.
„Jediným pramenem viry jest písmo

svaté.“

outo větou, kterou proslovili
*tak zvaní »reí'ormátoři,c stavíš

:se proti učení církve katolické,
_____ „„ i která učí: »Dv0jí jest plamen
víry: písmo sv. a ústní podání. .
Těší mne síce velice, že uznáváš božskou
vážnost písma sv., jinak bys je za pramen
víry nevydával, těší mne to tím více, že
jsou mnozí, kteří vážnost a pravdivost“
písma sv. vůbec neuznávají, pravice buď,
že není »pravéc nebo že obsah jeho
mezi »báchorky- patří."l'ím, že písmo
svaté za pramen víry uznáváš, stojíš
ještě na půdě víry »kladne',c a proto
doufám, že dáš se poučiti & uznáš po
důvodech, které ti uvedu, že mimo písmo
svatejinýještějest, ba býti musípramen
víry, a že tímto druhým pramenem jest
dle učení katolického ústní "podání.
Poslyš tedy a uvažuj s myslí klidnou
následující:

Písmo sv. neobsahuje celé evan
gelium, celé učení Ježíše Krista, Spa
sitele světa. Že však Vykupítel náš celé
své učení nám zanechali chtěl, kdo by o
tom pochybovatí směl bez urážky božské
moudrosti, všemohoucnosti a lásky? O
ano, moudrost“ Boží znala příhodné %
prostředky, aby tento klenot věčné pravdy
zachován byl lidem, pro něž s nebe pří
nesen byl. Všemohoucnost' Boží
mohla toho dokázati, a láska Boží ne
mohla připustiti, aby dobro tak vele
potřebné lidstvu se ztratilo. Ani čest
Páně nemohla připustiti, aby dílo, sOtva
započaté„zase se rozpadlo, a světlo
víry, s hůry rozžaté, zase tmou nevěry
zapuzeno bylo. Proti těmto vývodům ne
můžeš zajisté ničeho namítati; ale tu se
tě ptám: Jakým způsobem chtěl Pán nám

i celé svaté učení sve zachovati? K tomu

“ učil,

odpovídá nám církev katolická: »Ne
toliko písmem svatým, nýbrž i
ústním podáním, t. j. živým slo
vem učítelký církve Páně.<<

Důkazy tohoto tvrzení jsou:
1. Slova a činy samého Spa

sitele. Kdyby byl chtěl Spasitel naš
jenom pouhým písmem sv. zachovati
učení sve lidstvu, zdaž by byl sám se
nechopil péra a nesepsal učení své dle
božské své moudrosti? Aneb alespon by

„ nám musil býti znám přísný rozkaz .le
aby apoštolé všecko, čemukolív

bedlivě a svědomitě zaznamenali.

Avšak ztoho ze všeho nenalezáme pra—
ničeho; ani písmo sv., které protestanté
za jediný pramen víry vydávají, nepraví
otom slovu. Ba naopak vypravuje nám,
že Spasitel po zemi židovské chodil,
všude káže a dobře _číně. Ani toho nej
menšího sám nesepsal. aniž apoštolům
svým psáti_rozkázal, nýbrž vysýlajeje,
poručíl jim: »Jděte do veškerého světa
& učte všecky národym Ovšem mohli
svatí apoštolé i písmem učití, avšak
hlavním prostředkem viru sv. rozšiřovatí
a uchovávatí bylo vždy slovo živé,
t.j. káza ní. 'l'o uznávají i někteří učení
protestanté: tak na př. vyznává Lessing:
»Ústní podání jest skalou, na níž církev
vzdělána jest, a ne písm0.c Podobně po
dotýká protestant Semler: »Nejeví se
v tom nic jiného, nežli neznalost? dějin,

žíšův,

jestli se křesťanské náboženství s biblí
stotožňuje, jakoby nebylo křesťanů již
tehdy, když ještě bible nebylo.:

2. Pozoruje'meli jednání sv. apoštolů,
v ohledu tomto, vidíme i zde nauku
církve katolické potvrzenu. Kdyby byli
chtěli jenom písmem rozšířovatísv.
nauku, byli by zajisté některé k tomu
určili, aby celé učení“ Mistrovo řádně a
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pečlivě sepsali. ničeho neopomenouce. ? svatí apoštolé hlavní těžiště kladli na
Čtein'é však někde o takovém usnešení?

Nikde! Naopak dočítáine se ve spisech
jejich, že mnohdy jeden psal nevěda o
druhém, bud' aby zanechal pamatku na
kážaní svá posluchačům, buď aby poučil =
je v rozličných pochybnostech, bud' aby
posiloval ve víře a dobrých mravcch,
aneb aby hříšniky trestal atd. Kde že
zde nějaká úmluva, kde jednotná osnova,
kde úmysl, všecko bedlivě v písmě ulo—
žiti? Uvážímeli dále plodný, činů plný
život Ježíše Krista, jeho bezpříkladnou
horlivost v učení, jeho uslavičnou píli a
péči o spásu lidstva, a na druhé straně
krátká ona čtyry evangelia v písmě sv.
zachovaná, která mimo to skoro totéž
vypravují: nemusíme uznati, že není
možno, aby na těchto skr0vných písem
ních památkách vše obsaženo bylo, čemu _
Kristus Pán učil a co činil? Ostatně

měloli dle vůle Páně písmo svaté býti
jediným jen pramenem víry, kterak bylo
možno. že obce křesťanské již v život
vešly, dle víry Kristovy se řídily, kdy
ještě o bibli ani památky nebylo, nebot
tato nepovstala najednou, "nýbrž během
času a dle naléhavé potřeby. Jak bychom
si také vysvětliti mohli okolnost, že ně
kteří sv. apoštolé, ba většina jich, pranic
písemného nám nezůstavili? Z toho vy
plývá, že nechtěli, aby písmo jediným
bylo pramenem víry.

3. Jestliže však z tohoto_jednání
sv. apoštolů ještě dosti zřejmě nepo
znáváš úmysl jejich v ohledu tomto, tu
odkazuji tě na slova jejich. která zřejmě
dokazují učení církve. Sv. apoštol Pavel
táže se v listě svém k Římanům (10, 14):
»Kterak uvěří v toho (Ježíše Krista), o
němž neslyšeli? A kterak uslyší bez
kazatele? A kterak budou kázati,
nebudou-li posláni?< Ajindepraví
tentýž apoštol (l. Kor. 1, 17): »Nebotí ne—
poslal mne Kristus křtíti, ale evangelium

kázati.: Nevysvítá ze slov těchto, že.

kazaní, na »ústní podáníc?
Sv. apoštol Jan nad to zřejmě praví,

že nechtěli všecko učení a skutky Kristovy
v písmech uložiti, nýbrž ústně je roz
šiřovati. Praví totiž v druhém listě svém

(verš 12.) takto: »Maje vám více psáti,
nechtěl jsem skrze list a černidlo; neboť
mám naději, že budu u vás a ústy
k ústům mluviti budu, aby radostí vaše
byla plná.< A chcemeli věděti, jaký byl
úmysl sv. apoštolův ohledně rozšiřování
víry, tu slyšme sv. Pavla, napomínajícího
milého svého 'l'imothea (ll. Tim. 2, 2): »A
co jsi slyšel ode mne před mnohými
svědky, to zase svěřuj věrným lidem,
kteří způsobni budou i jiné učiti.—

Má tedy každý nástupce apoštolů
jako hlasatel víry Kristovy sobě vychová
vati a cvičiti učně, kteří by po něm pak
slovo Boží v čistotě zachovávali a jiným
hlásali.

'A by k úřadu tomuto tím schopněj
šími byli, přislíbuje jim sv. Pavel pomoc
a milost? Ducha sv., řka: »Mějž příklad
zdravých slov, která jsi slyšel ode mne
u víře a v milování v Kristu Ježíši. Toho

dobrého skladu ostříhej skrze Ducha sv.,
kterýž přebývá v nás.: (ll. Tim. ], 13.)

'Pomíjím mnohé výroky sv. apoštolů
sem se hodící a uvádím jenom jeden
ještě, jenž zvláštní má zde důležitost.
Sv. Jan, miláček Páně, psal své evangelium
v době, kdy všichni ostatní apoštolé již
v Pánu odpočívali a kdy již ostatní knihy
písma sv. Nového Zákona hotovy byly.
Jeho sv. evangelium je tedy poslední dle
času psanou knihou písma sv. A hle, za
jisté ne bez zvláštního vnuknutí Ducha
svatého končí sv. Jan evangelium své
slovy: »Jestiť pak i mnoho jiných
věcí, které učinil Ježíš; i kteréž
kdyby měly každá obzvláště
psány býti, mám za to, že by ani
svět nemohl obsáhnouti těch
knih,kteréž by mělypsány býti.:
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Slovy těmito ohražuje se zajisté svatý
apoštol a skrze něho Duch sv. proti mí
nění pozdějších bludařů, jakoby písmo
svaté obsahovalo celé svaté evangelium
Kristovo, a proto jediným bylo pra
menem víry.

4. Jiný důkaz pro tvrzení církve
katolickéleží v souhlasném učení j
svatých otců. Tito svatí, pro pravdu
učení Kristova nadšení mužové, kteří i
život svůj za přesvědčení své obětovali,
jsou dobou života svého Kristu i apo
štolům velice blízcí, a tito učí nás právě
tak, jako za dnů našich svatá církev
katolická.

.liž sv. Polykarp, učeník sv. Jana,
'napomíná křesťany obce Filippenske:
»Upustfme od klamného a falešného učení
mnohých a vraťme se žase k mé nauce,
která nám od počátku dána“ jest.c

Sv. biskup lyonský lrenaeus (+ 202)
dosvědčuje: »Mnozí národové věřív Krista
bez papíru a inkoustu, jelikožve
dením Ducha sv. slovo spásy zapsali do
srdcí svých a staré podání věrně
zachovávají.: '

Veliký biskup konstantinopolitánský
sv. Chrysostom (1- 407) praví: »Zřejmo
jest, že apoštolé ne všecko písemně,
nýbrž mnohé i ústně vyřizovali; ale
právě tak věrohodné jest toto jak ono.
Proto držmei podání církveza pravé!:

Kterak církev od dob nejstarších i
podaní se držela, ví každý, kdo dějiny
církevní zevrubněji zná. Starým kře
sťanům byly spisy sv. Otců tak vzácné
a milé, že předčítány bývaly u veřejném
shromáždění při bohoslužbě. Proč to.
jakkoli písmo sv. celou nauku víry v sobě
obsahuje? Svatí učitelé církve vydávají
mnohé věci, které nejsou v písmě sv.
obsažené, ve spisech svých za učení
Kristovo; není z toho zřejmo, že měli
ještě jiný pramen, z něhož nauku Kri
stovu čerpali, a sice ústní podání? A
ačkoli za dob tehdejších obhájci čisté

víry proti všem statečné bojovali, kdož
se odvažovali lidské mínění za nauku

božskou vydávati, přece přijímali díla
sv. Otců s úctou, ba užíVali jich jako

zbrane proti btudným a _podvratnýtn
naukam. 'l'ak nečinili toliko jednotlivci,
nýbrž vsichni biskupové po všecka sta
letí až po doby naše, kdykoli se v synodách
anebo na sněmech obecných shromažďují,
aby blud od pravdy rozlišovali, vedoucé
důkazy z ústního podání pro pravdu a
proti bludům.. Kdo tedy ústní podani za
vrhuje, staví se v rozpor se všemi biskupy,
kněžími a pravověrnými katolíky, s celou
církví od počátku až na doby naše a
tone očividně v bludu.

5. l sama povaha písma sv. vyžaduje
nutnéjiný pramen víry, ústní podání.
Vždyť jest písmo sv. mrtvá litera, která
teprve oživuje dobrým a pravdivým vý
kladem. Nad to sepsano jest písmo sv.

, v řečích nám neznámých, v dobách daleko
zašlých, přišlo k nám z míst vzdálených
a vzalo počátek za okoanStí nám úplně
cizích. Mnohdy jsou v něm tajemství pře—
důležitá jen tak mimochodem uvedená,
smysl slov jest přečasto velmi temný a
mnohá místa připouštějí několikero vý
kladů. Teprve světlem slova živého na
bývame pravého porozumění. Mnohdy
namanou se nam čtoucím nějakou statí
z písma sv. rozličné otázky, týkající se
těch nejdůležitějších pravd víry a mravů,
po nichž marně bychom v písmě sv.
pátrali a jichž věděti přece velenutno
jest pro život; tu nám jen ústní podaní
světla podává. ] sami protestanté. kteří
přece ústní podání jako pramen víry za—
vrhují, nuceni bývají k němu útočiště
bráti. Uvedu příklad. Protestantétakjako
my katolíci učí: ty. a ty knihy patří
k písmu sv. Starého a Nového Zákona.
Že však jen tyto knihy a jiné ne a jen
právě tolik k písmu sv. patří, kde lze
se toho v písmě dočísti? Důkazy lze
vésti jen z ústního podání. Dale křtí i
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protestanté nemluvňata, a přece v písmě
svatém o takovémto křtu nemluvňátek

není ani slova. Proč pak nesvěti sobotu
se židy, proč světí s námi neděli? Vždyť
v písmě sv. jen () sobotě jako dni svá
tečním jest řeč, neděle zavedena jen
ústním podáním. Ve Skutcích apoštol
ských stojí zřejmě psáno (15, 20), že se
křesťané mají zdržovati požívání »k rve
a udáveného.- Proč nezachovávají
protestanté příkaz ten? Odkud asi vědí,
že nemá již platnosti? 7, písma sv. to
věděti nemohou, toliko z ústního podání.

Z toho vidno, že protestantismus
sám sebou v odporu jest a chtěj nechtěj
svědectví vydává pravdivé nauce katolické.

Ústní podání, druhý to & závažný
pramen víry naší. bylo však záhy uklá
dáno ve spisech, a sice ve spisech sv.
Otcův a učitelů církevních prv
ních století křesťanských. Dle
příkladu sv. apoštolů hleděli i nástupcové
jejich, biskupové a kněží, i učení laikové
víry pevné, spoluvěrce své buď ve víře
utvrzovati, buď k dobrému povzbuzovati,
buď bludy vyvraceti nebo víru Kristovu
před nájezdy židův a pohanův obhajo
vati, což se dělo buď ústně nebo pí
semně. Ve spisech těchto, jichž valný
počet až na naše doby došel, nalézáme
tedy velikou část“ ústního podání. Tak
mámedva překrásné listy sv. Kle
menta, papeže římského, žáka a ná—
stupcesv.Petra,sedm listů sv.Ignáce,
mučeníka a biskupa antiochenského,
jeden list sv. Polykarpa, biskupa
smyrnenského (oba tito mučeníci byli
žáky sv. apoštolaJana), jeden list ne
jmenovaného žáka sv. apoštolů k Di
ognetovia knihu lleimasovu, která
oplývá tajemstvími. Všecky tyto knihy
pocházejí již z prvního století po Kristu,
o pozdějších daleko četnějších se ne
zmiňují. Ve všech těchto spisech slyšíme
hlas svatých oněch mužův, osvícených
láskou k Bohu, plných víry a důvěry,

0

hlas, kterýmž nás poučují, povzbuzují,
těší a do hlubin křesťanské pravdy a
moudrosti uvádějí. Čtouce spisy těchto
našich sv. Otců vidíme je před sebou a
nasloucháme slovům jejich jako děti, a
s úctou a obdivem hledíme na tyto hrdiny
víry naší, kteří raději vše i život svůj
obětovali, nežli by jediný článek víry sv.
byli zapřeli. Kdo pozorně čte krásné tyto
spisy, musí až k slzám pohnut býti a
ve víře své ještě více se utvrditi.

'i'ážeš se mne snad, kterak lze
pouze lidské mínění rozeznatiod
ústního podání? Tu odpovídámti
slovy sv. Ireneje (1- 202): »To musí
býti pravým učením Kristovým,
co nejstarší církve založené sv.
apoštu vždy a všude pevně
věřily.: Nebo s 'l'ertulliánem (1'240).:
»V čem všickni souhlasí, není
blud, nýbrž podání.: Nebo slyšsv.
Augustina a Vincence Lerinského: »To h o
se držme, co vždy, všude ode
všech věřeno bylo; neboť to jest
pravdivé a katolické.c

Shledameli tedy jedno a totéž učení,
jehož se drží rozličné církve východní a
západní, tu musíme uznati, že učení to
jest učením pravým, pošlým z jednoho
pramene, z Krista, prostřednictvím sv.
apoštolů. Kdo by () takovémto pochy
boval, pochyboval by o pravdymilovnosti
všech biskupův a kněží, všech věřících,
pochyboval by o nadpřirozené pomoci
Ducha sv., jejž přece Spasitel církvi své
byl přislíbil. _

Poslední a neomylný rozsudek, zdaž
něco pravým jest ústním podáním, vy
naší nejvyšší učitelská stolice církve,
papež římský, za obzvláštního přispění
a osvícení Ducha sv. Tak máme v církvi

své jed no oko, které nemylně rozlišuje
a rozeznává dílo lidské od díla Božího,
slovo lidské od slova Božího — oko
Ducha svatého. Proto mylný jest
náhled, jakoby písmo sv. a podání sobě



odporovaly; vždyť jeden mají původ,
jeden mají obsah, čisté totiž evangelium
Kristovo, jen že podání doplňuje a vy
světluje, cokoli v písmě sv. obsaženo jest.
Kdo tedy vykládá písmo sv. tak, že výklad
odporuje ústnímu podání a neomylnému
výkladu církve. ten vez, že v bludu vězí
& že výklad jeho není taký, jak Duch
svatý žádá, nýbrž že jest krátkozraký,
falešný, a proto že dle pravítka ústního
podání opraven býti musí.

Ústní podání jest onen živý pramen
pravdy, který vyšel z úst Kristových &
řine se neustále až na konec času, z něhož
všickni, kdož pravdu poznati chtějí a
skrze pravdu dojíti spásy, vodu sv. víry
čerpati mohou.

Přitom ovšem ani ve snu nás ne
napadásnižovati písmo svaté nebo
mu na vážnosti ubírati. l my ka—
tolíci vážíme si pisma sv. na výsost, my
vidíme v něm snůšku spisů, muži svatými
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&pod zvláštní ochranou a pomocí Ducha Š
svatého sepsaných, &proto uznáváme je
rádi za pramen víry naší, ovšem dle
neomylného výkladu církve Páně. Svo

bodné bádání v písmě sv., které si do
volili »retoi'mátoí'i,a nevede k pravdě,
nýbrž k bludu, nebot kolik hlav, tolik
rozličných výkladů, mnohdy sobě na
prosto odporujících. Pravda však jest jen
jedna, a tu stanoviti může jen ten, jemuž
přislíbenajest obzvláštní, neomylná pomoc
Ducha sv., totiž církev katolická, & v té
nejvyšší učitelský úřad — papež.

Zaviihovati ústní podání jako pramen
víry značí bráti písmu sv. světlo, ba
vážnost písma sv. samu v šanc vydávali
a dílo Ducha sv. činiti míčem vášní

lidských, slovo pravdy vrhali na pospas
nesčetným svárům a hádkám. Takový
osud zažilo písmo sv. mimo církev ka
tolickou, nebot? odtrženo bylo od druhé,
nutné své polovice ústního podání.

Nuže, uvážíšli všecko toto a shrnešlí
v jedno, uznáš, že není pravdivá věta
tvoje: »Pismo svaté jest jediným
pramenem víry,: nýbrž že držetise
musíš učení církve katolické: »Dvojí
jest pramen poznání a víry:
pismo svaté a ústní podání.

(Příště dále.)

.;<. \, ." ,
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Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (9.)

Na slavnosť Všech svatých.

ohleď, synu, nad oblaka,
duchem víry pohleď tam,
jakým plesem zaznívá. dues
nebeský ten hvězdný chrám.

Kůry vojska andělského,
apoštolů slavný sbor,
mučeníků zástup stkvčlý,
lilijový panen chor:

Vše to chválí Tvůrce Boha
v neskonaléín plesání . . .
Chvalte Boha v jeho svatých —
zvonky stále vyzvání.

Na neděli 24. po sv. Duchu.

Stébllu trávy život lidský
nápadně se podobá,
kteréž vadne, co se zatím
střídá časův obdoba.

Plynou léta. řeky vlnou,
plyne celé století,
než se nadáš, poslední den
světa toho přiletí.

Nuže, nes ted', synu milý,
dobrých skutků hojný plod,
připraven pak čekať můžeš
velký onen lidstva svod.



Na den Všech věrných dušiček.

Žalné tóny s vížky štíhlé
zvou nás k svaté oběti
za dušičky, jež se trápí
ve plamenném podsvětí.

Na náhrobcích ovčnčených
svítí množství svíčiček,
na, klášteře truchle zvoní,
že dnes Věrných dušiček.

Mně se zdá, že píseň zvučí:
Odpočiňte v pokoji,
světlo věčné ať vám svítí,
věrné duše,-po boji.

Na den Obětování Panny Marie.

Útlé mládí, Panno zbožná,
vzdala's Bohu obětí,
příkladem tak jsouc i tomu
nevinnému roběti.
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Se zálibou patříš s hůry,
kdy své ručky rozpíná.
ku modlitbě za matiěku
dětská duše nevinná.

I vy, velcí, dětmi buďte
v prostotě a. zbožnosti,
byste byli svaté církvi,
matce vaší, k radosti.

Na |. neděli adventní.

Což dnes zvonky na klášteře,
což dnes tklivě vyzvání?
Neslyšíte v žalné písni:
„Čiňte, čiňte pokání“?

Rozumíte tajným zvukům,
dojemně jak žebroní,
ať se naše vůle, mysl
ku zlému víc nekloni?

Pamatujte na poslední
čtyry věci člověka.,
at' se Božího kdys soudu
mysl vaše ncleká.

Obšírnějs
!
1 zpráva

o mešním spolku k uctění nejblahosl. & neposkvrněné Panny & Matky Boží Marie

v Ingolstadtě zřízeném
(Ostatek.)

Doslov.

dožkoli přečetl pozorně tyto
řádky, musí vyznati, že účel

_ _ nad jiné šlechetný & svatý;
rozmnožuječest“ a chválu Boží jakož

'i oslavuMariePanny, spásu bližního
jakoži vlastní spasení každéhoúda.

1. Hlavní závazek všech členů totiž

jest obstarati jednou v roce mši svatou
v ustanovený den.

A zdali nejsme my všickni lidé jako
tvorové Boží především povinni Slvořiteli
svému největší čest a chválu? My bychom
však nikdy nebyli s to, bychom Bohu po
vinnou a Boha důstojnou poctu vzdali,
kdybychom neměli obět' mše svaté,
kteráž jediná jest tak čistou a vzácnou
obětí, jakou velebnost' Boží požaduje.

Neboť vlastní obětí, již Bohu ve mši sv.
podáváme, jest náš Pán a Spasitel, sám
Ježíš Kristus, nejmilejší Syn Otce nebe
ského, jemnž také ve všem roven jest.
Obětí touto přinášíme nebeskému Otci
všelikou čest, již mu sám Kristus Pán
byl přinesl. Proto se jedinou mši svatou
Pánu' Bohu větší čest vzdává, než mu
všickni andělé a svatí svými chválami a
všemi svými zásluhami prokázati mohou.

Ovšem veliká jest sláva a čest, jižto
všickni nebešťané Bohu svému vzdávají.
Tu Serafíni láskou cele hoří, tu Cherubíni
v prachu se koří velebnosti Boží, “tu
trůnové se uctivé sklánějí, mocnosti chvějí
se a třesou, panstva se klání, archandělé
vonné kadidlo zapalují, andělé prozpěvují
své líbezné a věčně: »Svatý, svatý, svatýlc
Tu sypou panny sněhobílá své lilie a mu—
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čeníci nevadnoucí své palmy před Boží
trůn, tu apoštolové splétají koruny, patri
archové na harfy libozvuěné hrají, proroci
pějí chvaIOZpěvy, předchůdce Páně uka—
zuje na Beránka Božího, i sama nejblah.
Panna Maria oslavuje požehnaný plod
života svého! O jaká to sláva, jaka to
ěest' pro Boha nebeského, an sedí na
trůnu věčnosti, slyší z tolika úst chválu
svou od věků na věky! Ale kdyby uprostřed
jásajících těch nebeštfanň mohl kněz ko
nati oběť mše sv., () tu by po celém nebi
v okamžení zavládlo úplné ztišení, všickni j
ti blahoslavených duchů řádové umlkli by
v úžasu nad posvátným tím výkonem a
kořili by se pokorně svaté hostii v rukou
kněze vyznávajíce radostně, že ona jediná
Bohu větší čest“ podává než veškerého
nebe spojení chvály a,boldování!

Ano, všecka díla Boží a všickni
tvorové na světě zvěstují hlasitě chválu
Boží — »nebesa i země vypravují divy
Boží,: — ale žádné dílo způsobem ta
kovým, jak ono nejvznešenější dílo jeho
lasky, jež se ustavičně na oltářích obno
vuje, oběť mše svaté. Neboťona jest
prazřídlem všeliké milosti, původem vší
svatosti, chlebem vyvolených, vínem, jež
panny zplozuje!

Č) jak nesmírnou vinu uvalují na
sebe ti, kteří mši sv. bez pobožnosti buď
konají nebo bez pozornosti jí obcují,
anit Boha zneuctívají právě v tom nej—
světějším úkonu, který mu k největší cti
a slávě má sloužiti! O budiž tedy každému
katolíku nejvzácnější ona chvíle, kdy mu
p0přáno slyšeti mši svatou! Jsoutě zajisté
chvíle tyto, jež strávíme před oltářem,
na němž se Syn Boží v lajůplné lásce
ustavičně Otci nebeskému obětuje, nej
svatějšimi okamžiky našeho života zde
na zemi, a Bohu samému nejmilejší poctou.

2. Ale mešní spolek ingolstadtský má
za první účel uctívání nejblahoslavenější
a neposkvrněné Panny a Matky Boží;
proto také mše sv., již udové v ustano

vený sobě den slouží nebo sloužiti dávají.
má býti v první řadě obětována na
počest? Marie Panny, t. j. mše sv.
obětuje se Bohu na poděkování za ve
liké milosti, jež Matce Boží byl udělil a
podnes uděluje tím. že prosby její za nás
slyší a vyslyší; nebo, abych užil slov
koncilu tridentského, »kněz prosí při mši
svaté za její ochranu, aby orodovala v nebi
za nás, jižto pamatku její konáme zde
na zemix

A zajisté na Marii Panně máme
Matku nás upřímně milující, která vždy
ochotnou jest nám přispěti' ku pomoci,
ale zároveň také Matku, která má velikou
moc nad Srdcem božského Syna svého,
tak že vším právem zovou ji sv. Otcové
»všemohoucnost na kolenou klečícíc nebo

»všemohoucnosť v nebi orodující.: Ano,
Mai-iajest tou »paní silnou,“ »ženou sta
tečnou,c jejímuž mateřskému žezlu nebe
i země jsou podrobeny. ()na jest bez
odporu mocnou ochranitelkou, kteráž
svými milostmi, zásluhamí a svou slávou
nebeskou duše k ní se utíkající jako
mocným naspem obepíná a v tělesných
i duchovních nebezpečích, strastech a
úzkostech jako hvězda mořská před uto—
nutím jc chrání. Ano, před štítem její
mateřské ochrany prchají veškeří ne
přátelé věrných její služebníků. Chrá—
něnci její utekóu šťastně síti pekelného
hada jakož i všelikým nastral'íam lstivých
svůdců; nad nimi zkvete lilijový věnec
nevinnosti a zatřpytí se koruna svatosti!
Ba ani Otec nebeský není s to, aby ně
čeho odepřel, zavzníli z úst Marie Panny
sladká prosba: »Čiň dobře, () Pane, těm,
kteří doufají ve mne, jichžto úmysl jest
číst a prosby jejich jen k věčnému spa
sení duší se nesoulc

.A právě důvěřujíce v tuto velikou
moc Rodičky Boží voláme my nuzné &
hříšné dítky její 'k ní o pomoc, a to
obzvláště v těžké a hrozně hodince na

šeho skonání, &bychom ochrany té sobě
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zabezpečili, obětujeme výroční mši—sv.
na počest“ naší nebeské Ochrankyně!

3. Členové mešního spolku ingol
stadtského jsou však také pečlivi i o
své bližní; milujít' po zákonu Božím
bližní své a dle příkladu milosrdného

Samaritána poznávají v každém nu'zném !
a trpícím člověku bližního svého. Nikdy
však nenalézá se člověk ve větší nouzi,
než v poslední své hodince, jsa blízek
smrti, nebo trpíli jako ubohá duše vočistci.
A hle, tu je zase v obojím případě vy
datnou pomocí a záchranou obět' mše sv.

Alfons Albuquerque, muž rodem i
šlechetností mravů znamenitý, plavil se
r. 1505. s celým válečným loďstvem po
moři, když se tu strhla tak zuřívá bouře,
že ani nejzkušenější plavci nic jiného již
neočekávali, než jistou smrt“ ve vlnách.
V tomto největším nebezpečí chopil Alfons
Albuquerque malé, nevinné pacholatko
do svých rukou a pozdvihnuv je k nebi
takto se modlil: »Všemohoucí na“ nebi,
jestliže my pro hříchy naše v tomto ne
bezpečí zahynoutí máme, () vzhlédni
aspoň na toto nevinné dítě! 0 Pane,
nenech nás zahynouti, zachraň nás pro
nevinné dítko toto!<< A hle, pokorná mo
dlitba vůdcova & pohled na dítko bez
hříchu pohnuly Boha na nebi. Bouře
ztichla a na místo strachu a zděšení na
plnila radost' a vděčnost duše zachrá
něných.

“A podobně tone i umírající v nej
větším nebezpečí ztratit život věčný;
hůře než zuřivé vlny mořské obklopují
jej pokušení ďábelská, hříchy minulé děsí *
jej a naplňují duši strachem a úzkostí
před přísným soudem Božím. Má tu
ubožák zoufati ? Nikoliv! Členové mešního
spolku obětují v týž den, snad v téže
chvíli za umírajícího bratra svého Otci
nebeskému ve mši sv. božské děťátko

a volají: »Pane, hřešil sice bratr náš,
ale shlédni na lásku nevinného, jedno
rozeného Syna svého! O budiž mu mi

lostiv a popřej mu pokojného a šťastného
zesnutíh '

4. Když pak dokonal poutník po
zemskou svou pout', duše jeho však pro
pozůstalé některé časné tresty nebo pro
neodpustěné dosud všední hříchy nemůže
býti ještě přijata k blaženému patření
tváře Boží, hle, tu zase mešní spolek po
máhávydatněduši v očistci trpící
velikým počtem mší sv., jež se každo—
denně slouží za údy spolku v Pánu ze
snulé. Jest pak učením svaté církve, že
se obětováním mše sv. ubohým duším
v očistci co nejvydatněji napomáhá, a
svatí Otcové jsou toho náhledu, že ne
smírné zásluhy mše sv. trpícím duším
p0skytují velikou útěchu a nevýslovnou
úlevu v mukách jejich. Ano, domnívají se
se sv. .leronymem, že po celý čas, kdy
se mše sv. koná,. ona duše, za níž se
obětuje, ničeho netrpí, a že právě mezi
sv. obětí bývají duše z očistce vykoupeny!
Povážímeli tedy, že již nyní každodenně
průměrně se slouží 1370 mší svatých na
úmysl mešního spolku ingolstadtského a
že zásluhy každé mše sv. jsou k pro
spěchu posledně. zemřelému spoluúdu:
zdaž nepodává nám toto vědomí blaženou
naději, že krev Ježíše Krista v-den úmrtí
našeho tolikráte ve mši svaté k našemu

očistění obětovaná co nejdříve duši naši
z muk očistcových vysvobodí?! A ta
jistota: býti i po smrti účastnu zásluh
tolika mší sv., jest zajisté potěšitelna pro
každého člena, obzvláště pro chud'asa,

, jenž nemůže doufati, že někdo jiný dá
sloužiti mši s'v. za duši jeho!

5. Konečně pak přispívá tento mešní
spolekiku vlastnímu posvěcení
údů; nebot“ rozumí se samo sebou, že
ovoce oné mše sv., již každý člen nechává
jednou v roce sloužiti, obzvláště jemu
samému ku prospěchu slouží; ano, že
jako úd podílu béře na ovoci všech mší
svatých, jež se po celý rok na úmysl
spolku slouží (nyní 500.000!), a že láska,



již tímto umírajícím a zemřelým spolu
údům prokazuje, pohne zajisté Boha
nebeského, aby i jemu jedenkráte lásku
svou a hojně milosrdenství prokázal.
Mimo to však má ještě každý člen i po
dílu na modlitbách, dobrých skutcích a
zásluhách veškerých spoluúdů. Poněvadž
pak každým dobrým skutkem se roz
množuje budoucí blaženost a sláva v nebe
sích, zdaž ledy neslouží účastenství v ta
kovém velikém spolku k posvěcení kaž
dého úda? Vedle toho jsou však ještě
četné a rozsáhlé odpustky, jichž údově
spolku mešního snadno mohou získati;
nebot? náleží spolek ten k oněm bratr
stvům, jimžto neskonalý poklad zásluh
Kristových a jeho svatých co nejštědřeji
se otvírá přečetnými odpustky plno
mocnými i neplnomocnými, z nichž mnohé
_ivícekráte za den lze získati. Používáli
člen spolku pilně těchto milostí duchovních,
může se sprostiti časných trestů tohoto
života iočistcových útrap, jež by ho po
smrti čekaly. Mimo to však může od
pustky ty i ubohým duším v očistci při
vlastniti, a tak mnohým trpícím duším
sám k požívání nebeské blaženosti do
pomoci. Tento jediný dobrý skutek pak
postačuje člověka svatým učiniti dle vlast
ních slov sv. Alfonse Liguoriho, jenž
praví: »Aby se člověk svatým stal, není
ničeho již potřebí, než aby hleděl získati
všech odpustků, jichž jen získati může.: A
sv. Ignác dokládá: Těm, kteří lásku Boží a
nebe hledají, jsou odpustky neocenitelným
pokladem a převzácným di'ahokamem.a
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Nechť tedy kratičká tato úvaha po
vzbudí všechny již stávající spoluúdy
»Mešního spolku Marianskélíos k tomu,
aby závazek spolkový svědomitě plnili a
každoročně v určitý den jednu mši sv.
obstarali, aby tak nesmírných pokladů
duchovních jsouce účastni v životě i také
v poslední hodince své se kojiti mohli
blahou nadějí, že již v okamžení jejich
úmrtí obětuje se za ně mše svatá a po
jejich smrti každoročně 500.000 mší sv.
za pokoj duše jejich!

Nechat pak i ostatní zbožní čtená
řové, jimž řádky tyto do rukou se do
stanou, cítí se povzbuzeni přistoupiti
k jednotě tak blahodárné a milostiplné;
ano, nechat isvým milým příbuzným &
známým přátelům, kteří o mešní této
jednotě dosud ničeho neví, dopřejí účasti
v takových neocenitelných milostech.

Ten jediný byl účel článku tohoto.
Ku členství této jednoty mešní vy

žaduje se nutně zápis v bratrské hlavní
knize v lngolstadtě. Kdo tedy přistoupiti
chceš, napiš na lístek své jméno a při
jmění, stav a bydliště. vlož. 1 zl. 60 kr.
jakožto doživotní obět', asi 10 nebo 20 kr.
zápisného a 10 kr. známku poštovní na
odpověď, a zašli vyplacené na adressu (lépe
německy): Důstojný P. Valerian, quardián
v klášteře františkánském v lngolstadtě
(Bavorsko).

P 0 z n 15.m k &.Pro účastníky ze západních

Čech sprostředkuje ochotně zápis Fr. Herzog,

fund. kaplan v Plzni.

Hora Kalvarie v Jaroměřicíeh u Jevíčka.
(Ostatek.)

' ravá stavba chrámu Páně na

hoře Kalvarii stala se od dě
_ _ * dice svob. pána Frant. Julia

a Šubíře, od syna jeho Fran
tiška Michaele. Zdědil panství po otci,
zdědil však i pobožnost po něm. Za man

Škola B. s. r. 1891.

želku si vzal Konstancií roz. Sackovou
z Bohuňovic, paní řídké důvěry a odda
nosti v Pána Boha a lásky ku bližnímu.
Zbožná paní modlívala se s lidem svatý
růženec po celý měsíc březen ve Iiliálním
chrámu Páně jaroměřickém; ve svátek

22
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Všech svatých podělovala vždy 100 že
bráků všemi potřebami. Těmto dvěma
manželům tedy děkuje nynější chrám
Pane za původ svůj. Podnět k tomu a
příčina byl opět slib, a to zvlášť urozené
paní Konstancie. Byla v požehnaném
stavu a po tři dny ve strašných bolestech.
Když všecka pomoc lidská marná byla,
utekla se v_trápení svém k božskému
lékaři Pánu Ježíši, aby jí pomohl, a III"
divši se s chotěm svým, učinila slib, že,
budeli jí pomoženo,
rozšíří kapli nejsv.
Vykupitele, dosud po

stavenou na hořejaro
měřickéNatošl'astně

porodila. Příslušné
zaznamenání a stvr

zení v knize pamětní
o tom vypravuje:

»Já Johanna Kon

stancie Šubířová, ro
zená Sackova z Hohuv

novic, nalézajíc se v
očitém nebezpečen—
ství smrti, ana jsem
nemohla poroditi, z
Božího vnuknutí u

činila jsem slib, že,
porodímlišt'astně,roz—
šířím kapli na hoře se
nacházející ku slávě
sv. kříže a hořkého

utrpení a smrti Krista
Ježíše. Sotva že jsem slih učinila, po
žehnal mi Bůh šťastným porodem dce
rušky. Manžel můj vida božskou pomoc,
ihned se přičinil, aby byl slib splněn.
Že tomu tak a ne jinak jest, dosvědčují
svým dobrým svědomím ke cti a slávě
Boží a hořkého utrpení Spasitelova.

Actum 12. září 1736.
Johanna Konstancie.:

(Místo pečeti.)
Urození manželé pamětlivi učiněného

slibu, ujednali, že vystaví chram po způ

llllllllllllll “Mill lllllllllllllllllllHLH lllllllllllllllllllllllllll *

Obraz nejsv. Vykupitele nad oltářem.

sobu chrámu Páně v Jerusalémě. Za tou
příčinou pozvali P. Jarolíma Veitha, kněze
z řádu sv. Františka, jenž'před tím po
dlouhý čas dlel v Jerusalémě. Pozvali
ho, aby zvěděl vše na kopci jaroměřickém
a rozměřil cestu od filiálního chrámu

Páně jaroměřického až na horu pro
jednotlivá zastavení křížové cesty v po
měru a shodě k jednotlivým zastavením
jerusalémské cesty křížové. Učinil tak _a
určil místo také pro chrám, jakož i pro

ostatní tajemství u
mučení Páně. Roku

1712. (když byl kar
dinálem olomouckým
pan W . ze Sohn-atten
bachů) položen dne
4. května základní

kámen k nynějšímu
chrámu Páně. Za

velké slávy kladen u
přítomnosti celé ro
diny Šuhířů a ne
sčíslneho počtu lidí.
Co stavěn byl chrám
Páně, pracovalo se o
to. aby chram Páně
byl připojen ku kapli
na hoře »Sancta
Sanctorumc v Ríměa

zaroveň aby mu byly
uděleny výsady, od—
pustky, milosti atd.
jako kapli »Sancta

Sanctorum.: Vroucí a zbožné žádosti

bylo vyhověno a i bratrstvo »Nejsvětěj
šího Vykupitelex zavedeno. Z-Říma do
ručen byl i obraz »Sv. hlava Vykupitele
Ježíše Krista.c Zároveň však udány pod
mínky, za jakých chrám Páně-může se
těšiti odpustkům. Jenom když podmínky
ty vyplněny budou, bude míti chrám
Páně, hlavně totiž křížová cesta, milosti,
odpustky. Obraz, jenž malován podle
originálu, visí ve chrámu Páně nad
hlavním oltářem. Spasitel patří vážným
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a přece milým okem na všechny poutníky.
V září r. 1713. zavznělo slavné >Te Deumc

na poděkování Pánu Bohu dobrotivému,
že šťastně stavba dokonána. Dne 14. září

téhož roku byl slavně vysvěcen chrám
Páně za přítomnosti mnohých vznešených
a urozených pánův a nepřehledného davu
lidstva od Vojt. Liebštejnského, hraběte
Kolovrata, děkana kapituly olomoucké.
Od té doby jmenována jest hora jaro
měřická horou »Kalvariíc s dovolením p.
kardinála Wolfganga
ze Schrattenbachů,
biskupaolomouckého.

Ze zázraků, jež se
staly před tím, než
postaven chrám Páně,
uvedli jsme první a
nejdůležitější. Zázrak
dosvědčen samou za

kladatelkou, dobro
tivou paní Konstancií
ze Šubířů.c'íKromě to.

hoto jsou ještě jiné,
jež se udály i ten
kráte, když chrám sv.
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Konstancie, zaklada
tel chrámu Páně, Fr.
MíchaelzeSubířů,dne *
12. září 1736 dotvr

zuje ve vlastnoruční
listině ze dne 12. září 1736 podobný
zázrak. Býval často a nebezpečné ne
mocen a od lékařů docela již opuštěn, ale,
jak sám praví, uteklli se k sv. Salvatora,
byl vždy vysvobozen ze smrtelné nemoci.
Nelze si představiti, když čteme slova
vznešených dobrodinců, vznešené rodiny

_ze Šubířů, že by něco snadno nebo lehko
byli uznali za zázrak. Svědomitě vše,
proti všem pochybnostem věrohodně,
slovy upřímnými dosvědčují. — Kromě
těchto jsou i jiná věrohodná svědectví
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Na hore olívetské.

o zázračném působení a milostech vnitř
ních, jež obdrželi upřímní křesťané na
hoře Kalvarii. Zázraky ty ovšem jak se
v době udály, tak časem roznesly se do
světa, a proto podíválí se někdo do knihy
pamětní, podiví se velkému počtu lidí,
kteří na hoře Kalvarii přijímali sv. svá
tosti, zvláště spasitelnou svátost pokání
aživou nejsv. Svátost oltářní, chléb, kterýž
s nebe sestoupil, vodu živou. U sv. při
jímání bylo na př. r. 1727. 22.800 lidí,

12.1732. 24.500 a r.
1736. 29.0001idí.'/,a

jisté že věřící pře
svědčeni býti museli
oúěincíchzázračných
modliteb na sv. místě

konaných. Hlavně
mnohé odpustky do
sáhli po sv. zpovědi
& sv. přijímání.

Ale po této době
největšího rozkvětu
následovaly neblahé
poměry, které sesla
bily velmi návštěvu
sv. místa Kalvarie.

Hlavně ve známých
letech 1780—1790,

.a—»-_

gif,—..,..
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„lLLLl'll'lllllll za nichž chrám Páně
ll“ zbaven sveho vlast—

ního jmění.
Chrám Páně zůstal

státi ise svými vzác
nými památkami. Co bylo vystavěno,
stojí podnes, ale čas ubírá kráse a uka—
zuje čím dále více potřeby. Stojí pa
mátky zanechaně: chrám Páně, jenž jest
zároveň chrámem farním. Stojí přední
část s hlavním oltářem a s uměleckým
obrazem sv. Salvatora. Po bocích oltáře

visí velké obrazy, představující poslední
zastavení křížové cesty, uměleckou rukou
pracované., Stojí zahrada gethsemanská,
vní-oltář druhý, nad oltářem pak modrá
zář &Ježíš Kristus klečící, modle se před

22*
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svou smrtí v trojnásobné úzkosti smrtelné.
Jest i krásně uchována představa svatých
apoštolů, zemdlených' zármutkem, po
nořených v občerstvující spánek. »Spětež
již a odpočívejtela tak psano nad pře
krásným obrazem, jenž naznačuje ob
zvláštní hrůzyplnou náladu sv. apoštolů.
Vedle jest ve stěně zasazený umělecký
obraz neposkvrněné Královny nebes Panny
Marie, jak vstupuje na nebesa. Stojí na
dvoří s kapličkami dokola učiněnými.
Jest i kaple loretánská jako byla dříve.
Vše stojí, jak vystavěno bylo upřímnými
křesl'any, ctihodnými dobrodincí, ze slibu
a lasky vše učiněno. 'l'ak každý, kdož
ěteš, můžeš viděti a pozříti na skutky
pravých křesťanů, vznešených pánů ze
Šubířů.

Ale jakobyčejně vše do času a jen
Pán Bůh na věky, při veškerém pohledu
a obdivu na krásné a úctyhodné pamatky
vola vše ve přítomném stavu o pomoc
a obnovu nejnutnějšího, aby to, co jest
drahého, vzácného a krásného, nezhy
nulo, nýbrž z rumu a zanikání obnoveno
bylo. K tomu všemu potřebí na prvním
místě obživení víry svaté, víry živě v srdci
všech pravých křesťanů. K tomu tohoto
potřebí více nežli peněz. Neboť i dnes
jsou rodiny vznešené a statky oplývající,
aproto i dnes by bylo možna totéž, co
bylo před několika lety. Třeba jen obži
vení pravé víry zvláště v srdci těch, jimž

Divy Pána Je
|_________.__\. “i;

'cího na Kalvarii

vlv
ZlSB V

možno hmotně skutky ukazovali, co věří
v srdci. Ano, potřebí toho nejdříve, aby
vzpomněl nejsv. Vykupitel sám a dobré
opět vzbuzoval k hojné návštěvě a při
spění a žehnal brzké opravě.

Kdo čteš, vykonej si pouť na místo
z dávné doby zname, na »Kalvarií.:
zvláště našemu milému lidu slováckému

přesvaté. Lid slovácký ještě nejvíce spěchá
a ukazuje, jak váží si místa tohoto jako
jiných, poněvadž jejich otcové a matky
jim sv. víru ke Kristu vštípili, a s tímto
darem také zbožnost k místům svatým
a milým Pánu Bohu zasadili v srdce
prosté, avšak upřímné. A to'věru v nás
vzbuzuje velikou naději. že tyto cesty
nebudou nadarmo a že vyslyšeti musí
Všemohoucí modlitby želaně lidu spěchají

a vzbudili musí dříve

nebo později přítele domu lšožího, „jenž
by Kalvarii opravil, zvelebil a snad do—
konal. Tot“ ovšem daleký cíl, ale možný,
že by nádvoří a nynější chram Páně jako
jeden velebný chram postaven byl. Kdo
znáš přátely pravdy, krasy, velebnosli,
sprostředkuj takové dobrodince místu
svatému, a tím prospěješ dosti. 'I'akto
časem, když bychom obnovili opět jedno
místo na Moravě, našim otcům drahé,
zbudujeme vlasti své opět pomník, vy
kopame drahou pamatku, jež zůstane
drahou & svatou naším potomkům.

Vden sv. Otců Cyrilla a Methoda1891.
Dolňamky'.

Lúrdech.

_lvlaště podivuhodné skutky, které již po 32 let se přihazejí v Lúrdech.
' i způsobené od neposkvrněné Panny,

'Špl'l tože trinmfy milosrdenství Panny Marie splétají se tam s tríumf_\
__l Pana Ježíše. Ejhle, jak se přihodil počátek. Roku 1888. napadla vůdce

od tří let dostavaji nový tvar,

[rancOu—zskénárodní pouti smiřovací myšlenka, zaříditi veliký průvod k poctě
nejsv. Svatosti, jež by aspoň poněkud nahradilo Panu Ježíši křivdy, kterých se
mu dostalo po celé Francii zákazem veřejných procesí o Božím Těle. Navrh jeho
byl s _jasotcm přijat. Dne 22. srpna poprvé nesena byla nejsv. Svatost, provázena
6000 poutníků se svícemi, korouhvemi a prapory z basiliky po prostranném schodišti
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nového kostela přesvatého růžence a přecházela před jeskyní, kdež okamžitě
uzdraveno bylo všech osm nemocných, kteří v různých polohách tam očekávali,
aby se Pánu Ježíši klaněli a za milost žádali.- Vypsati výkřiky, jež se po tomto
zázraku odevšad k nebi vznesly, není snadno. Volání »Hosannaix nepřestalo, dokud
průvod nevstoupil do chrámu, za to však rozšířilo se přesvědčení, že od té chvíle
v jeskyni lúrdské ku slávě milostné Matičky Páně přídruží se islava všemohoucího
jejího Syna.

Abyste mohli, laskaví čtenáři, si představiti velikost těchto skutků, přineseme
částečně několik zpráv z časopisu »Civiltá cattolica,a jež tam uveřejněny byly
z delšího d'opísu očitého svědka o událostech roku následujícího, t._1889.

Dne 21. srpna odpoledne počalo se řaditi nesmírné procesí. Více tisíc
duchovních předcházelo nádherná nebesa, pod nimiž biskup obřadu řeckého,
Msgr. Potokof, apoštolský vikář z Bulharska, nesl nejsv. Svátost. Tato uprostřed
skoro neproniknutelných věřících nesena se nepřiblížila ještě k jeskyní, když tu
množství,; nenadání propuklo ve výkřiky: »Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nad
námi! O Pane, neustaneme volati stále více, smiluj se nad námíla

Celý prostor před jeskyní a u rybníčků naplněn byl neméně než 1200
nemocných. Nikdy ještě město Lurdy nevidělo takové množství. V obličeji nemocných
zřítí bylo stopy nemocí; jední leželi na nosítkách, jíní seděli na židlích s kolečky.
Kolem nich kupílo se 15 až 20 tisíc poutníků, volajících hlasitě: »Pane, chcešli,
můžeš je uzdravitil Uzdrav tyto nemocnélc 'l'oto divadlo plnilo srdce city nevy
slovitelnýmí. Viděli jsme tam jako v dlouhé chodbě veliké nemocnice jakýsi druh
všeobecné výstavy veškerých běd lidských, jež přenesena byla z Paříže do Lúrdíí,
z města radovánek do údolí zázraků na břehy Gava, k úpatí jeskyně před očí
Panny neposkvrněné, aby nemocným dostalo se uzdravení od Královny nebeské,
Uzdravení nemocných, když pyšná věda našich dnů prohlásila se za nedostatečnou
jim pomoci. Jakmile biskup nesa v rukou nejsv. Svátost“ vkročil s duchovenstvem
do jeskyně a uložil monstranci na oltář, tu prosby a vzývání lidu se zdvojilo.
Muži, ženy, dětí, kněží, nemocní i umírající rozohněni týmž svatým zápalem víry
opětují stále: »Pane Ježíši, věříme v Tebe, klaníme se Tobě, doufáme v Tebe;
Pane Ježíši, Ty jsi Kristus, Syn Boha živého!—

Jest nemožno vypsati účinek těchto krátkých výkřiků, které “vycházely
zvučné ztolíka tisíc hrudí, jako střely lásky vypuštěné k Srdci Božímu. Slyšeli je
opětovány hlasem stále silnějším vzbuzovalo posvátný odpor: odevšad slyšeny
vzdechy, z očí všech viděti slzy něžného dojmu. Jaká rozmluva nevyslovitelná
mezi tímto lidem a jeho Králem, mezi nemocnými a lékařem všemohoucím, mezi
tvory a jich Bohem! Kdo nebyl přítomen, nikdy neučiní si pravého pojmu.

Když nastalo požehnání, měl jsem po levicí těsně u sebe čtyři nemocné,
ležící na nosítkách, pokryté bílými vlněnými pokrývkami. Řekli byste, že to jsou
čtyři náhrobní kameny z bílého mramoru. Pří požehnání kloně svou svící, aby
nekapala na pokrývku nemocné mně nejbližší, vidím, že se hýbe, sedá na lůžku
a praví k sobě: »O jest to pravda!— Hned odhazuje přikrývku, skáče na zem
a dere se mezi řady duchovních, křičíc: »Jsem uzdravenal Jsem uzdravenaic
A byla by běžela obejmout monstranci, kdyby od lidu nebyla zadržena. Klečící
množství se zdvihne a počne pravou bouři: »Sláva Bohu! Sláva Pánu Ježíši!
Sláva božskému Srdci! Hosa-nnalc — bouře, která provází nejsv. Svatost“ z jeskyně
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Obětování Panny Marie.
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až k rybníčkům, a kterouž udílí se požehnání mnohým nemocným, kteří nalézají se
u vchodů. — V tomto okamžiku jiná nemocná, mrtvicí raněná, pojednou vstává
se židle 0 kolečkách, kde byla takořka přibita, přidružuje se ke družce nedávno
uzdravené & pospolu za nebesy podávají si ruce a následují pevným krokem,
vytrženy v p0eitu vděčnosti, Boha, vítěze nad nemocí i smrti. Tento druhý zázrak
tak vzbuzuje pohnutí a nadšenost množství, že nikdo/nedovede vypsati vznešený
nepořádek a směs.' Pláč, vzdechy, výkřiky nekončí. Průvod jest obstoupen vlnou
věřících, kteří jej obklopují a zastavují. Každý se chce přiblížiti k nejsv. Svátosti,
pokloniti se Pánu Ježíši, oslavovati ho a diviti se dvojí kořisti vítězné, které za
sebou táhne. Z této husté tlačenice byl jsem zanesen až pod nebesa, a hledě na
Mnsgra. Potokofa, jenž v rukou tiskl předrahý poklad, maje čelo poseté perlami
potu a obočí porosené slzami zbožnosti. Ještě průvod nemohl pokračovati, když nové
výkřiky ozývají se odjinud. Slepá dívka nabyla nenadále zraku. Nebyl jsem svědkem
při skutku tom, ale za nedlouho zpozoroval jsem ji za řadou duchovenstva tak
jásající, že byla skoro bez sebe, a kdyby nebyla bývala přinucena sestoupiti,
byla by se vmísila mezi duchovenstvo & přivedena do presbytáře basiliky.

Zdá se mi, že ji ještě vidim s okem tak se divíeím a jasným, čerstva ve
tváři a v prostém oděvu venkovanky. Přibliživ se k ní učinil jsem tento malý
výslech: »Dceruško, odkud jsi?a — »Z Alenconu, panelu -— ».lak se jmenujesíh —
»Maria Luisa Moreau.: — »Kolik je ti let?: — »Devateuact.a — ».lest to pravda,
že's byla slepa?š — »Anolc ——»Jak dlouho?: — »Dvě lela.<<— »A nyní vidíš?: ——
»Ano, zcela dobřelc — Laskavý kněz z její vísky, jenž jí stál po boku, podotkl:
»Vysvědčení lékařovo, jenž ji léčil, dosvědčuje, že poranění jest v ústrojí samém,
a proto slepota nezhojitelna.c

Krátký výslech byl výmlhvný. Dověděl jsem se později od lékařů, kteří
mají povinnost“ rozhodovati o nemocech, že uzdravení této dívky z Alenconu bylo
jedním z nejpodivnějších a zároveň z nejlépe dotvrzených z těch, která se v Lurdech
stala. Ale radostný obličej dívky, zrak poněkud podivný, nevinný podiv, s jakým
hledíc na klenutí chrámové, jakoby byla přišla z jiného světa, divila se lesku basiliky,
dobře dosvědčovaly pravdu události. Dle mého zdá-ní umělec, jenž by chtěl představili
postavu v podivu nic jiného nečině, než vypodobně obličej této dívky, vykonal by dílo
mistrovské. Večer setkav se s biskupem řeckým, jenž ve průvodu nesl nejsv. Svátost,
řekl jsem mu: »Monsignore, to byl obřad, na který budete dlouho ještě pamatovati la
-— »Ano,< odvětil se slzami v očích, »kdybych- staletí žil, nikdy naň nezapomenu.
Netoliko nikdy jsem neviděl, ale ani nepomyslil na podobné události. .lsouf to
věci k neuvěření! O jaká víra jest ještě ve Franciilc

Když druhého dne setkal jsem se s lékařem, baronem Sain-Maelou,
předsedou úřadu a tak znamenitým svou moudrosti a vědomostmi, a otázal jsem se
ho na uzdravení dne předešlého. »Co mohu říci,x řekl s laskavou jednoduchostí, »jest
pouze, že včera se přihodila tři uzdravení, dle mého soudu hodná, aby byla předložena
kongregaci posvátných obřadů ku procesu svatořečenía (Tento sbor kardinálů, jimž
rozhodovati sluší o zázracích některého svatehofpočíná si totiž s takovou přísnosti
a obezřetností, že neuzná událost? nějakou za zázrak, dokud nevyhoví všem po—
žadavkům církve sv. měrou nejhojnější. Jednou předloženy byly Angličanu nekatolíkovi
spisy o činu za zázrak považovaném, po jichž přečtení pravil: »Pak věřím, že se dějou
skutečně ZáZI'ilkY-t/Apřece právě tato událost zázrakem nebyla uznána.)

———-— (Ostatek příště.)
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Slovo () věrných zemřelých.
(Ke dni 2. listopadu.) V řeči mateřské podává. Placidus B.

* '“ašeho sv. náboženství pravdy

k okamžiku, kdy bude jeden
_, ovčinec a jeden pastýř, dělí

se ve tři veliké zástupy, které dohromady
jednu rodinutvoří: v církev bojující,
to jest, v shromáždění všech pravo
věrných křesťanů, kteří pod praporem
božského Mistra & Pána v tuhé zkoušce

věrnosti v boji zde na světě trvají, —
v církev vítěznou, to jest, v shro
máždění všech duchů blažených, kteří
po přestalé zkoušce a dobytém vítězství
koruny života věčného dosáhli, &s Ježíšem
Kristem v nebi-spojeni jsouce v blaženosti
neskonalé kralují, — a konečně v církev
trpící, již rozumí se shromážděnívšech
věrných zemřelých, kteří pozemskou pout'
svou v spravedlnosti dokončivše klidně
v Panu sice zesnulí, k patření na Boha
do nebe však dříve připuštěni nebudou,
dokud každou, byt' i sebe menší skvrnu
duše své utrpením v očistci nesmyjí a
všechny dluhy, s nimiž duše jejich na
onen svět odešly, do posledního halíře'
Spravedlnosti božské nesplatí. Poněvadž
pak Ježíš králem a vrchní hlavou říše
této jest, a všichni, kteří v něj věří,
věřili a věřiti budou, ve spojení s ním
jedno duchovní tělo tvoří, trvají andělé
a blažení duchové nebeští netoliko s námi

pozemšťany, nýbrž také s dušemi věrných
zemřelých v očistci se nalézajícími v nej
užším spojení. Že poměr tento ubohým
těm duším, jak jsme je nazývati uvykli,
pramenem nevýslovné radosti býti musí,
poznáme a vycítíme jasně z úvahy
o stavu jejich v mukách očistcových,
jakož i k objasnění poměru našeho
k nim.

Nepochybnou jistotou jest dle zásad
sv. víry naší, že duše věrných zemřelých
v očistci ve stavu utrpení se nalézají,

trest podstupujice za své těžké hříchy,

lučí nás, že říše Boží až které sice dle viny jim odpuštěny byly,
za něž však pokáním a láskou v tomto
životě dosti neučinily; také menší neodpu

»

i štčné ještěviny a poklesky musejí mukami
očistcovými, jichž míru a často dlouho
leté trvání Spravedlnosť božská určuje
a vyžaduje, až do nejmenší maličkosti
jimi odpykany býti. — Jisto jest, že po
čas pobytu svého v mukách očistcových
vyloučeny jsou z patření na Boha, že štěstí
nesmírné z patření toho vyplývající znají
a po něm nejvroucnější touhou baží;—
jisto jest, jak svatí Otcové jednomyslně
tvrdí, že útrapy jejichvočistci neskonale
převyšují všechny tělesné i duševní bolesti,
jež člověku na tomto světě snášeti jest,
a že muky tyto, třeba s dokonalou
trpělivostí & odevzdaností do vůle Boží
podstupované, zásluhy zemřelých nijak
zvýšiti nemohou, že postrádají tedy bla—
živé té naděje, která nám živoucím každý
bol a každé utrpení oslazuje a snesi
telným činí; _ jisto jest i neklamným
výrokem církve na sněmu tridentském
potvrzeno, že my křesťané, — členové
církve bojující, ubohým těm duším
modlitbou, almužnami, dobrými skutky,
obětováním za ně odpustků dosažených
zvláště pak nejsv. obětí mše svaté'po
máhati a u Milosrdnosti božské vysvo
bození iuspíšení prominutí trestu vymoci
můžeme; — konečně také spojení církve
bojující" s vítěznou, s anděly a svatými
v nebi, žádné pochybnosti nepodléhá.

Pohlížíme-li tedy na milé zemřelé
okem víry, nezdají se nám býti tak ne
šťastnými, jelikož všichni, kteří s Bohem
smíření z tohoto života vykročili a nyní
ohněm očistcovým očišťování jsou, z úst
Ježíše Krista, soudce živých i mrtvých,
uslyšeli oblažující cnen výrok, že nebe
jistě bude jednou jejich domovem, a



jelikož z té příčiny v nejužším spojení
s vůlí lšoží trvajíce, klidné a pokojně
všechny bolesti snášejí, ano ani nechtějí
opustili dříve sžírající plameny očistcové,
dokud uplně očištěni před tvař Boží
předstoupili moci nebudou;
všechnu tu jistotu jednou blaženosti ne
skonale požívati, zůstáva stavjejich nad
všeliké pomyšlení ubohým, zvláště po—
vážímeli, že utrpení jejich dlouho, snad
deset nebo dvacet nebo dokonce sto let

ano idéle potrvati může. '.l'ato okolnost
naplňuje zajisté srdce milující soUstrastí
nejhlubší.

Jak veliké, jak nevýslovné jsou
jejich _muky, 'znázorniž nam několik
obrazů, na něž okem duchovním po—
zírati chceme.

Viz tu dítě maličké, opuštěně a bez
pomoci. .lest to sirotek, nema již otce
ani matky; žádného srdce není, které
by mu pomoci a útěchy poskytlo. .liž
myšlenka na takového ubohého tvoru
hluboce nás dojímá. Ještě v pokroči
lejším věku trpce pocit'uje člověk ztrátu
matky dobré neb otce drahého; tím
bolestnějším jest to pro ubohé, útlé
ještě dítě, již v jaře života svého
odloučenu býti od těch, které nejvíce
milovalo a jichž srdce také navzajem
s nejupřímnější láskou k němu se nesla.
Přece však zůstává mu alespoň útěcha,
kterou víra sv. podává: »Otec a matka
mne opustili, Pan však ujal se mne.c
Mluví Bůh ústy proroka svého: »Neplač,
dítě mé, já budu otcem tvým i matkou
tvou, já pečovati budu o tebe a slzy
s očí tvých stíratim

Ach takovému ubohému dítku po
dobna jest dušev očistci. Ježíš byl na zemi
jejím otcem, Maria Panna její matkou.
Nyní odtržena jest od těch, které nej
více avnejsrdečněji milovala. 'Otec jest
v nebi, rovněž i matka, ubohý sirotek
však trápí se v očistci. Překročitelna
sice propast“ jest m/éži nimi, avšak pokud

ale přes .
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ta není vyrovnána v cestu sehůdnou,
žadna touha, žadná laska nepřenese
duši tam, kde otci tváří v tvář patřili
a matce své v náruč láskyplnou skles
nouti může.

. .liný obraz. Uboha duše podobá se
uvězněnému zajatci. () jak krutý to úděl,
od vši společnosti lidské odloučonu býti!
Stokrát ubohý, jemuž usouzeno jest ve
vězení stradati, bez svobody, bez světlu,
beze vší činnosti! Žádné srdce proň ne
bije, nikdo ííecítí soustrasti s ním, nikdo
neslyší vzdechů jeho, nikdo neví o něm.
Sám číta dny i hodiny. které celou
věčnosti se mu jeví. — Vypravuje se
o muži jednom, který v naději na blízké
osvobození, z velmi známého vězení na
sledující slova napsal vysoce postavené
dame, jejíž slovo mnoho zmohlo <na
dvoře knížecím: »Urozena paní, pet
advacalého due tohoto měsíce r. 1760.

jest tomu jedenkrát sto tisíc hodin, co
již ve vězení stí-adam, a ještě dvakrát
sto tisíc hodin zbývá, než útrapy moje
se ukončí.“ — Zda možno vystihnouti
slovy naladu uvězněného, který hodiny
osamělosti své počíta? Zda může ještě
hlouběji dojati srdce lidské? Ach, co
říkají teprve ti vězňové na onom světě
neviditelném, kde neměří se čas ručičkami
hodinovými, kde hodina stává se dnem
a den ve staletí se proměňuje!

Jako třetí obraz objevuje se oku
našemu hořící dům. Rodina, jej obývající,
jest zachráněna. Otec i matka úzkostlivě
čítají své milé. Ach, jedno dítě schází
a dům jest již v jednom plameni.
Schody se sřítily, žadného východu již
není. Jak hrozný to okamžik! Kolkolem
moře plamenův a uprostřed ubohé dítě.

Vypravuje se o jednom biskupovi
francouzském, že nalézaje se v podobném
případě mezi hasícími a vida hořící dům,
v němž ještě dítě jedno se nalézalo, zvolal:
»Pětadvaeet luisdorů tomu, kdo dítě to
zachranílx Nepřihlásil se však nikdo.
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Izvolal opětně: »Padesát luisdorůla Opět
však neozval se nikdo. 'l'u sám chopil
se žebříku, vniknul oknem do domu, a
zachrániv šťastně dítko z plamenů, řekl:
»Vyzískal jsem padesát luisdorů, daruji
ti jela — V takové tísni jsou ubohé duše.
lloří v plamenech, avšak neshoří. Plamen
ten pálí zajisté, avšak neztravuje svých
obětí, které v něm toliko se očisl'ují,
jako zlato ohněm pozemským tříbeno bývá.

.Snesitelnější a ne tak hrozný jest
obraz vyhnance, ač velmi trpce pociťuje
ušlechtilé srdce i toto neštěstí. Vyhnanství
odnímá člověku vše, co miluje, vlasť,
přátely, rodinu -—'vůbec celé jeho štěstí
životní.

O krásné nebe! ty jsi pravou vlasti
dúší našich, & z rozkošné vlasti této“
jsou ubohé duše vyloučeny; tam jsou
radosti života věčného, tam bydlí Ježíš,
předmět lásky jejich, a touha po patření
na Boha, touha po společnosti Ježíše,
Mariei všechSvatých, touha po radostech
nebeských a blaženosti věčné trápí věrné
zemřelé více než jakákoli muka.

Sv. biskupu Malachiáši zjevila se
jednou duše zemřelé jeho sestry úpěn
livě volajíc: »Hladovím, hladovímlc —
Tak lačnějí a žíznějí ubohé duše po
vlasti nebeské, nemohouce nijak trap
ného hladu a žízně palčivé ukojití, ne
vyvede-li je ruka pomocná z místa
opuštěnosti jejich a útrap.

Co však kromě strasti, několika
obrazy právě naznačených, neobyčejně
také věrně zemřelé soužití musí, bude
u mnohých zajisté ta ,okolnost, že opu
štění jsou od všech & že nepamatují
na ně ani ti, které za živobytí svého
nejvíce milovali. Ach, s pláčem trvají
dítky u lože umírajících rodičů svých,
věrná chot' naposled horoucně líbá chlad
noucí ruku milovaného manžela, slibují-c
nikdy na něj nezapomněti; chudí slzíce
volají za umírajícím dobrodincem svým:
»Památka tvá potrvá od věků na věky.:

Než duch lidský tak snadno zaujat
bývá událostmi novými, tak lehko strh
nouti se dává v proud okolností právě
přítomných! Srdce lidské tak rychle mění
náklonnosti své, že ani nevyrostla ještě
tráva na lovu drahého zesnulého, již
chladne znenáhla vroucí upomínka naň
a po roce, po desíti, dvaceti letech ani
již malinkou vzpomínku nevěnují lidé
tomu, jemuž věčné vzpomínky přislibo
vali a na konec i postava jeho, život
ano snad i jméno zapomenuto jest na
vždy! Mnohdy ozve se sice hlas v srdci
jakoby z onoho světa přicházel: »Dítě,
příteli, družko života mého! Když na
smrtelné pOSteli loučil jsem se s vámi,
slibovali jste věčně na mne pamatovati,
a vizte! Již deset let trápím se vhrozných
mukách a vy jste na mne zapomněli.
O smilujte se a podejte ruky pomocné,
umírněte bolesti, jež trpím. ——Než, říci
dlužno, bývá hlas tento vždy vyslyšen?
— O Bože, jen srdce církve katolické
zůstává nám věrným až za hrob. 'I'a
na nikoho nezapomíná, i po stu letech
vzpomíná na každé dítko své. Mateřské
srdce její bije pro všechny; každodenně
modlí se a přináší oběti za ně, a tento
upřímný soucit s trpícími dušemi na
věky z ní nevymizí. —

Z prostého líčení tohoto patrno, že
stav věrných zemřelých, pokud v očistci,
v tomto předdomí nebeském, okamžik
úplného očištění svého očekávají, jest
nade “vše pomyšlení trapný a politování
hodný. Věřící zde na zemi ještě meška—
jící mohou dle výslovného učení církve
svaté pomáhali ubohým těm bratrům
svým trpícím, kterým nelze vlastním
přičiněním žádoucího vysvobození dosíci,
modlitbami, dobrými skutky na jejich
úmysl konanýmí, a konečné nejdražší
obětí mše svaté. Totéž ano ještě u vyšší
míře platiti musí i o církvi vítězné,
o andělích a Svatých v nebi.

Kdo osmělil by se tedy tvrdíti, že
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tento poměr duchů blažených k trpícím.
duším pro tyto není pramenem nevýslovné
blaženosti? Jeli útěchou a radostí milu

jícímu srdci, můžcli přímluvou u panov—
níka milost' zločinci a pomoc nešťastníku
vyprositi — jakou rozkoší jest asi Marii
Panně a Svatým v nebi zapřisahnmiti
Boha trojjediného při drahocenné krvi
a zásluhách Ježíše Krista a vymoci takto
milost“ a prominutí duším v očistci strá—
dajicím'?

A jaké radosti v pravdě rajské za—_
kusí teprve, když buď na Královnu nebes,
buď na' anděla strážného nebo jiného.
některého svatého vložen bude úkol,
'odebrati se do vězení onoho, kde stra
dají členové církve trpící, a zvěstovati

S jakou radostí vyvedou ubohou duši
z míst utrpení a hrůzy a doprovodí do
říše věčné slávy a blaženosti! Jaká radost
vzejde andělům a Svatým, až ve sbor jich
zavzní hlasy nového zástupu bratří a
sester jasavé hymny chvály a díků pro
zpěvujicích Bohu Slitovniku?

Nebeská tato radost“ dá se poněkud
alespoň porovnati s city milujícího srdce,
jimiž toto ovládáno jest ve chvíli, kdy
uvadí zajatce na svobodu, sirotka do
kruhu rodinného, bratra nebo sestru
zachraňuje ze zhoubných plamenů nebo
vyhnance zpět do drahé vlasti vede.

.lak oblažujícím jest ten svazek svaté
lásky, který církev vítěznou a bojující
s církví trpící, který nás s drahými

jim omilostňující výrok lásky božské! | v Pánu zesnulými spojuje a trvale poutá!

Zprávy z misií katolických.
Východní Afrika. Ma d a g a s k a r.

|). Cadet píše o visitační cestě apoštol
ského vikáře:

»Začátkem května r. 1890. nastoupil
apoštolský vikář msgr. Cazet v průvodu
l). 'l'a'íxa svou visitační cestu. První místo,
kde se zdržel, bylo Ambosilra, hlavní
město malé provincie. Ačkoliv Amhositra
svým skrovným kostelem žádného ne
upouta, a škola, jež pro 100 chovanců
je zřízena, pro nedostatek učitelův a
příspěvků jen 20 žáků čítá, přece předčí
ostatní města tím, že má guvernérem
katolíka, a sice dobrého katolíka, jemuž
ani protivníci úcty upříti nemohou. Když
byl jmenován, mysleli protestanti. že
budou od něho pronásledováni 'a utlačo
váni; obava však byla marnou; ponechal
je úplně při starém právu a nikdy nedal
podnětu k nějaké stížnosti. Přece však
ho někteří protestanti osočovali; ale jemu
žaloby jejich neuškodily, naopak před
nedávnem byl opět.povýšen. Na slavnost
Nanebevstoupení lPáně přišel guvernér

se svou manželkou ke sv. zpovědi a pak
přistoupil s ostatními věřícími ke stolu
Páně.

-V Alarobii Befelě nemohl se msgr.
Cazet zdržeti, jelikož právě vypukla na—
kažlivá nemoc, a proto odebral se do
osady Natao, kde 58 dospělým svátost
sv. křtu, 178 svátost, biřmování udělil a
30 přijalo poprvé Svátost oltářní. V ne
děli dorazil do Fianarantzoy, hlavního
města provincie. Asi na půl hodiny cesty
vyšli svému představenému vstříc misio
náři, školní dítky, dlouhé procesí kře
sťanů jakož i mnoho zvědavýcli pohanů.
Ve svatodušní svátky udělil apoštolský
vikář 138 osobám z města a 139 z ven—

kova svátosti biřmování a sloužil pontifi
kální mši svatou. Odpoledne pak bylo
procesí, jehož se sííěastnilo 3000——4()O()
katolíků.

Následující týden pak navštívil P.
Cazct opět jiné osady a biřmoval asi
187 katolíků v Ambalavau, kdež islavil
svátek nejsvětějšiho Srdce Pána Ježíše.



Cestou velmi nebezpečnou, kolem svatého
kopce Ambondrombe, v jehož hlubokých
lesích prý sídlí duše zemřelých, vrátil
se opět (lo Fiunaranlzoy, odkud podnikal
kratší cesty, na nichž udělil 190 osobam
svátost“ biřmování. Největší radost' mu
způsobili v Ambohitrandrazaně, csadě,
kteráž leží při vchodu do krásného
íu'odného urloli. '/. Fianarantzoy musime
přejití tři za sebou vystupující kopce,
pak přebroditi nebezpečnou řeku Sandru
& konečně vystoupiti na kopec. l'řed
nami rozkládají se zříceniny Anlsungi a
dále obydlí Amlmhitrandrazany. Když
1. července apoštolský vikář na poslední 3
kopec vystoupil., viděl asi 1/2 hodiny
daleko, mnoho vojáků, hudebníků, školní
mládež, kteříž tvořili jaksi přední stráž
celé osady. Když k nim došel. pozdravil
křesťany & katechumcny, a pravil jim,
že ještě nikde tolik křesťanů v takovém

pořádku neviděl. Na druhý den pak
udělil 38 dorostlým sv. biřmování a

_57 dítkam svátost sv. křtu, načež se vrátil
-opět do Fianarantzoy a dále do Ambositry,
pokřtiv na cestě 36 osob a uděliv svatost

biřmování 127 osobam. Když navštívil
okolní vesnice, odebral se na severozápad
do krajiny Vakinankaratraů; koněiny tyto
maji malo obyvatelstva. Po dvoudenni
cestě dorazil do Amlmhimandšaky, jejiž
tři brany každý večer se zavírají, tak že
nemožno dědinu tuto přepadnouti. Oby
vatelstvo jest nadané a jemných mravů,
& nesmíme je míti za divochy, když se
před Evropanem dají na útěk; neboť
staří se bojí bělochův, aby jim nei-arovali,

'a dítky myslí, že běloši je uloupi a snědi,
v této domněnce je upevňují vpády

,Svkalavů, kteří i 200 lidí odvedou a do
otroctví prodaji. _

Poslední stanice, kterou nejdůst.
l.). Cazet navštívil, bylo Belafo, kdež
udělil 39 osobam svatost sv. křtu a 71
sv. biřmování. Dne 30. července vratil

- se opět do 'l'arianariva. Na celé apoštolské
cestě udělil 264 svatost? sv. křtu a
1120 svatost biřmování. Až dosud ne

pracovali tedy misionáři nadarmo, a kdyby
jich bylo desetkrate tolik, ještě by jich
bylo málo pro tak veliký ostrov.“

„Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.
Od Božího kopce v Prusku. Vzdávám

božskému Srdci Páně, i'leposkvrněn'ému
Srdci Panny Marie, sv. Josefu, příteli
nejsv. Srdce, a sv. Janu Křtite'li vroucí
díky za vyslyšení prosby v důležité zá
ležitosti a v nemoci. Pochvaleno &zvele

beno budiž nejsv. Srdce Pana Ježíše a
nejčistší Srdce Panny Marie! W.S.

Z Jilemnice. Jistá zbožná paní vzdává
vroucí dík-y Panu Bohu a nejblah. Panně
Marii, že na přímluvu sv. Josefa, sv.
Františka a sv. Antonína byla vyslyšena
a na novo v ochranu těchto světců ve

mnohých křižich se nalézajíc se odpo—
roučí, a prosí za vroucí modlitbu pro
své milé & drahé. AP.

Z Olšovce. Dle učiněného slibu vzdá

vám tímto veřejně vroucí díky nejsv. Srdci
Pana Ježíše, Panně Marii Filipsdorfské a
sv. Josefu, pomocníku ve všech potřebách,
za vyslyšení prosby v jisté záležitosti. M.B.

Z Turnova. Jistý otec děkuje nejsv;
Srdci Páně za vyslyšení prosby v důle
žité záležitosti ve příčině volby stavu
dcery jeho. Po dobrém a křesťanském
vychovaní dostala se do kláštera a složila
slavně sliby. . RR.

Od Rajhradu. „Jistá rodina-děkuje za
vyslyšení prosby své nejsv. Srdci Páně,
neposkvrněnemu Srdci Panny Marie a
jiným svatým a mocným přímluvčim u
Boha.
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ZVÍdně. ,Plníc tímto slib svůj vzdá
vám nejvroucnější díky božskému Srdci
Páně, neposkvrněnému Srdci Panny Marie ;
a sv. Josefu za odvrácení ncduhu po vy- !
konání dvojí devítidenní pobožnosti. O
božské Srdce Ježíšovo, dejž, at“ 'l'ě miluji
vždy více! Jedna služebná.

Z Moravy. Před šesti lety slíbil jsem
Panně Marii, že, pomůželi mi tento rok
z bídy a nesnáze, do níž mne přivedla

“nemoc oční, a pomůželí mi vůbec někdy
od krční skrofulosy, že to veřejně ozná—
mím. Dlouho jsem otálel slib splnili;
teprve asi před třemi lety jsem tak učinil,
ale, pokud se pamatuji, jen z části:
zmínil jsem se pouze, že mi nemoc oční
pominula. Dodávám tedy bohužel teprve
nyní, že mi Panna Maria pomohla nejen
od nemoci oční, nýbrž mne ochránila
i zlých následků této nemoci, jež mohly
pro studenta před přijímací zkouškou na

jiný ustav pevstati. Mimo to i skrofulosa
již před lety ustála a'mala po ní zbyla
stopa. Prohlížeje denník z onoho roku,
znova jsem byl upozorněn na svou po
vinnosti. Konání ji k úctě Matky vždy
trvající pomoci, aby i jiní v ni důvěřovali.

Od Král. Hradce. Po celý měsíc byla
jsem velmi důležitou věcí hrozně sklíčena.
l vzala jsem útočiště k devítidenní po
božnosti k božskému Srdci Páně, k ne
poskvrněnému Srdci Panny Marie a s ve
likou důvěrou utíkala jsem se k sv. Josefu.
'l'éž jsem slibila, budeli prosbu má vyslý
šena, že to uveřejním ve »SkolelLS. P.:
A hle, nejen že při této pobožnosti na
plněna byla duše má nevýslovnou útěchou,
nýbrž již osmý den dostala jsem zprávu
nad mé očekávání velice příznivou, ano
ještě více jsem obdržela, nežli jsem si
žádala. A proto plním svůj slib.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím a Italie. V druhé polovici zaří

zavítali do Říma poutníci francouzští
v počtu přečetném. Zástup čítající na
2000 hlav přijat byl sv. Otcem dne
19. září v hořejším vestibulu chrámu
svatopetrskeho. Po nadšeném
nejvyšší hlavy církve předčítány dvě
adressy. v nichž se pravilo, že 20.000
francouzských dělníků přichází projeviti
svoji vděčnost? papeži, jehož hlas od
národa k národu se bude rozléhati &

dokáže světu délniekému, že třeba zraky
obrátití k'papeži, poněvadž v jeho slovech
je spása. Rozřešení otázky sociální bez
spolupůsobení církve prohlašovaly obě
adressy za holou nemožnost. Z pozoru
hodně odpovědi sv. Otce vyjímáme hlavně
následující:»Jest jisto, že sociální
dělnickou otázku nikdy nebude
lzerozřešiti občanskými zákony,
byt'i byly nejlepšími. Řešeníotázky

l

l

l

l

uvítání ž

této vyhraženo jest předpisům de'- .
konalé spravedlnosti, která žádá, aby
mzda prací byla přiměřena. Zákono
dárství lidské, které hledí bezprostředně
jen k zevnějšímu jednání člověka, ne
může pojati v sebe výkon svědomí.
Otázka ta vyžaduje také spolupůsobení

hasky k bližnímu, která jde dále než
spravedlnost. Náboženství samo se svými
zjevenými _dogmaty & božským učením
má právo uložiti svědomí úplnou spra—
vedanst a lásku k bližnímu s celou její
oddaností. Musí se tedy tajemství kaž
dého sociálního problému hledati v akci
církve spojené s pomocí veřejné moci
a v lidské moudrosti.c Zvláště pak
odporučujeme kruhům dělnickým vlastí
naší drahocenné rady, které připojila
nejvyšší hlava církve k řeči svě slovy:
»Používejte svobody a klidu, kterých
vám vaši zaměstnavatele přejí, k plnění
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náboženských povinností.Vpráci
buďte pilni a učelivi, vyhybejte se
bezbožným, kteří zvláště vystu
pují pod jménem socialistů, aby
sociální pořádek k vaší škodě
zvrátili. Utvořte pod patronátem bi
skupů spolky, v kterých jako v druhé
rodině řádnou zábavu, světlo v těž
kostech, sílu v boji, podporu v chorobě
a stáří naleznete. Vychovejte dítky své
mravně křesťansky, pojistěte jim mou
drými úsporami pokojnou budoucnost,
a řekněte jim po svém návratu do krásné
vašivlasti,že srdce papežovo stále
jest s opuštěnými a trpícími!
Tak 'mluví hlava církve, tak mile otcovsky
a se snahou upřímnou, skutečně,
trvale a platně prospěli dělníctvua
všem strádajícím. Čím může se naproti
tomu vykázati podvratná internacionála,
čím odůvodniti a ospravedlniti podlé a
nestydaté útočení na veškeru autoritu
a náboženství? Kdyby nic jiného ne
znamenala první tato pout dělnická
k Otci křesťanstva — ač význam její
jest dalekosáhlý — již jako pouhý
protest proti podvratněmu působení inter
nacionály hodna by byla povšimnutí a
zaznamenání zvláštního! Rušivě zasahuje
ve významu pouti právě popisované
událost a jí v zápětí následující výtržnosti,
kterou zavinili nerozvážní tři mladí

poutníci. Vepsali totiž do pamětní knihy
vyložené u náhrobku Viktora Emanuela
v Pantheonu místo podpisu slova: »At
žije král papežlc (Uvádějí se sice ještě
slova: »Pryč s Viktorem Emanuelem!
Smrt králi Humbertovilc () čemž však

každý list jinak píše, tak že oprávněno
jest pochybovati o nich.) . Skutek jejich ,
byl prý hned poznán a oni zatčeni.
Nastala ohromná vřava, francouzští pout—
níci po ulicích luzou přepadáni & až
do krve stlučeni. Hlučné a divoké

demonstrace proti sv. Otci & poutníkům
prováděny do noci měslem. Katolické

listy chlapecké jednání oněch tří mla
díků vesměs odsuzují, a s nimi zajisté
každý rozvážný a rozumný člověk.
Divoké ony demonstrace však proti pa
peži namířené nedají se omluviti nijak.
Zvláště na resoluce, které brzy na to
přijaty byly mnoha spolky, v nichž žádá
se za zrušení garančního zákona, bez
toho chatrnou ochranu sv. Otci po
skytujícího, a za odstranění ná
boženství katolického (kteréjest
náboženstvím státním), poněvadž prý
obé odporuje právu národnímu. Jest
pochOpitelno, že postavení sv. Stolice
stalo se za takových okolností ještě
nesnesitelnějším nežli dosud bylo. ——
Proslýchá se, že sv. Otec zamýšlí založili
v Římě na Prati di Castello velký prů—
myslový závod pro mnoho tisíc
dělníkův, aby ukázal tak i skutkem,
jak mají křesťané zacházeli s dělníky.
Továrna má zůstati majetkem Vatikánu.
»—Zmínky zasluhuje ještě list sv. Otce
o souboji, kterým rozhodně vyjádřila se
hlava církve proti nelidskému, ničím
neodůvodněnému a na převrácených ná
zorech spočívajícímu zvyku, na vlastní
pěst hleděti si získati dostiučinění a cti.
Souboj zakazuje již přirozený zákon a
neméně positivní zákon Boží.

Francie. Nepřátelství liberální obecní
rady pařížské ku .všemu, co katolického,
je známo. Odstranilot z nemocnic i oše
třovatelky, jež byly členy řádů katolických,
ale jaký toho následek? Žádný jiný.
nežli ten, že za to musejí pykati po
platníci obecní velikými daněmi. Ale
nejtížeji postiženi vypuzením řeholnic
ošetřovatelek z městských nemocnic ne
mocní sami, poněvadž nalézají u »vědecky
vzdělaných: ošetřovatelek spíše všecko
jiné nežli péči obětavoua oddanost lásky
plnou. Kdežto byly dříve nemocnice ty
přeplněny, jsou nyní celé jejich ložnice
prázdny, póněvadž nemocní obávají se
ústrkův a nátisků všelikých. A přece
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musí městská chudobinská správa platiti
nyní na nemocnice 18 milionů fr. ročně,
kdežto platila roku 1875. jen 9 milionů
franků. — \

Anglie. Dne 26. září položil biskup
southoartský základní kámen k novému
chrámu v jižní části Londýna. Biskup
kráčel ve slavném průvodu s mitrou a
berlou biskupskou ulicemi města až ku

dobného těžký trest. Dotčený zákon je
sice posud ještě v platnosti, nevykonává
se však nikdy. Hned po zavedení. refor
mace stanovena smrť na tak těžký
»zločin- a ještě před 5 lety obžalován
jistý kněz irské obce v Poplaru proto,
že »vedlkatolický-průvod veřejnou silnicí.c
Byl pokutován na penězích a dostal
rozkaz, »mír po šest měsíců nerušitb

staveništi. Druhdy položen na něco po

lí listopadu modleme se za misii v Annamu.

louho trvalo pronásledování křesťanů za císařů římských, všeliká muka
_ vymyšlena pro křesťany, aby jméno jejich vyhlazeno bylo se země;
„ ale marně hledáme tak hrozné muky v dějinách (,Ílk\ e, jaké jest ti pěti

—__ ., křestanům v 'longkingu (časti Annamu), aby stálost“ jejich u víře zlomena
byla. Jako diuhdy pravil 'leitullián, že krev mučeníku jest. semenem
křesťanů, tak i nyní naplnilo se v dalekých od nás zemích. Annam ma desetkrát
méně obyvatelů než nesmírná říše čínská, ale za to počíta daleko více křesťanů.
Zprávy z misií katolických praví: »Dějiny církve v Tongkingu jsou skvělou hvězdou
v dějinách církevních netoliko v době novější, nýbrž i v době utrpení a pronásledování,
jakých kdy církev Kristova zakusila. Více než dvoustalelé pronásledování největší
a nejprohnanější ukrutnosti slavně přetrváno, sta, ba tisíce křest'anův obětují
s radostí za víru 'statky i životy, žalářem a mečem ztenčeně řady neustále se
doplňují, tak mocně působí příklad mučenikův a milosť Boží přes všecko úsilí
pohanů ——toť palmy vítězné, tot? nevadnoucí věnce, kterými se nyní církev
v 'l'ongkingu vykázati může a pronásledované církvi za první doby dobře přirovnati
se může. Po lidsku řečeno. všecko bylo připraveno církev v 'l'ongkingu tak zničiti,
jako v Japonsku. Vzteklosť a rozhořčenosť pronásledujícíeh králův, ukrutnosf.
mandarinův i katů, hrůza a nelidskosť bolestí a muk, d'ahelská vynalézavost nových
a nových muk — to všecko vytrpěla církev v Tongkingu jako v Japonsku. Všelikým
způsobem mělo tam křesťanství zničeno býti. Obyvatelé Tongkingu jsou již od
přírody slabí, bázlivi a nestálí, a proto zbývala malá. naděje na zachování křesťanstva.
Dobrotivý Bůh však nedopustil, aby půda potem a krví tak mnoha mučeníků
zůstala neúrodnou; dal jim domácí kněze plné horlivosti a síly v utrpení i apoštolské
práci. Vzbudil jim celou řadu biskupů pověsti svaté, kteří po dvě století byli
požehnáním a hlavní oporou křesťanstva. Portugalsko, Italie, Španělsko a také
Německo poslalo obětavé misionáře, aby hlásali tam víru Kristovu.

Zuřivé pronásledování trvalo až do našeho století. Člověk myslí, že slyší
hlas zuřivého blázna, když přečte rozkaz tyrana Minh-Manga jeho mandarinům:
»Bijte bez milosrdenství, mučte je a zabijte všecky, kteří nechtějí kříž nohama
šlapati. Vězte, že takové zdráhání jest již velezrádou. Chopte se sekery nebo
šavle, nebo čehokoliv a zničte tyto zatvrzelé zločince, aby ani jeden neuniknulx,
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Marný hněv, marná zuřivost'! Křesťané zmužílostí svou překonávají všecek hněv
pronásledovatelů. Pří smrtí Minh-Manga r. 1841. bylo křesťanství mohutnější než
dříve. Následovnící tyrana nedosáhli žádných větších úspěchů.

Neslýchané ukrutností na křest'anech páchané přiměly vládu Francie, že
se ujala pronásledovaliých. Vydobyla Cochínchínu a usadila se také v ',l'ongkíngu.
Tím byla vzteklost? nepřítele ještě větší, kterou dali cítit všude, kam moc Francie
nesáhala. Opet bylo 40.000 křestanův &později 50 000 usmrceno nebo neslýchanou
bídou utrápeno. I to nepomohlo. Dnes jest tam více než 620.000 křest'anův, a
»kdyhyehom měli dostatečnou pomoc a podporu, mohli bychom ročně v mém
vikářství 20.000 pohanů pokřtíti,-<<tak dí misionář msgr. Poginíer, odporouceje
misii svou modlitbám naším. .lako druhdy pronásledování, tak nyní náboženská
lhostejnost“ překáží rozšíření se křest'anstva v Annamu; také překáží mnoho zlý
příklad Evropanů. K pohanům přidávají se zednáři, kteří jak u nás tak všude
církev Kristovu nenávidí a protiví se učení jejímu. Ale doufejme a modleme se,

'aby tyto překážky brzy odstraněny byly, _aby církev v Annamu za všelikých
bouří víc a více rostla. kvetla & hojně přinesla ovoce.

Obětování čili úmysl denní.

Pane .ležíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až' do skonání světa. obětují Tobě po celý dnešní
den, aní sebe menší částky jeho nevyjímaje(íe), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky-, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Díec. kurenda. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ochranu a zachování misie v Annamu, & na všechny úmysly, jež odporučeny jsou
na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastříž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast?naší česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych 'l'ě miloval(a) víc a více. .Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky pluomocné. Pius IX.

26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždéodp. 300 dní. Pius IX. 1852)

S.V-Joseíe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za
den. Pius IX. 1874.)

S\. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille &Methode. orodujte za nás!

Tiskem benediktinské knilítiskíu'ny v Brně.



Úmysly apoštotátu modlitby.
V listopadu modleme se za misii v Annamu (Čína).

Ustanoven a zahnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Úno \ Na Íislavnosť: Úmysly : \

1.

3.

Neděle XXIV. po sv. Duchu. Všech Svatých.*— Za důvěruve
přímluvu Svatých. Za obrácení 2 Osob. Za živou víru v obcování Svatých.

Památka všech věrných zemřelých. -— Za lásku k duším v očistci. Za
nejvíce opuštěné duše. Za 1-olce a bratry. Za úctu ku křest. hřbitovům.

Sv. Malachiáše, bisk. (1.148) — Za trpelivost. Za domácí mír a pokoj.
Za křesr. zvedenost' studující mládeže. Za duchovenstvo svétské i řeholní.

Sv. Karla Borrom, bisk. (1584) — Za lásku a oddanost“ k církvi svaté.
Za obnovení ducha křest. ve společnostech. Za jistou obec. Za kněze.

Sv. luty, hrab. a poust. -— Za ducha právé zbožnosti. Za vznešené rodiny.
Za lásku k samotě. Za uzdravení 2 osob. Za 4 zemřelé osoby.

Sv. Leonarda, poust. (559) — Za odloučení se od sveta. Za napravení
opilce. Za pokoj v jisté rodině. Za všecky utiskované a pronásledované.

Sv. Engelberta, bisk. m. (1225) — Za lásku ke spravedlnosti. Za vrchní
pastýře naše. Za obrácení nevércův a hříšníků. Za odvrácení pokušení.

Neděle XXV. po sv. Duchu. Sv. Bohumíra,řeh.(1118) — Za dar časté
upomínky na nebe. Za bázeň Boží v jednom domě. Za horlivého kněze.

Sv. Theodora, voj. (306) — Za císaře a krále našeho. Za ducha křest.
v našem vojsku. Za jednotu a svornosti mezi národy. Za kat. duchovenstvo.

Sv. Ondřeje Avel. řeh. (1608) — Za dar bázně Boží. Za ponížení nepřátel
ctnosti. Za obrácení zpustlého muže. Za katol. misie mezi pohany.

Sv. Martina, bisk. (400) — Za lásku k chudobny'm. Za dobročinné ústavy.
Za spolek sv. Vincence. Za bohoslovce české koleje v Římě. Za mládež.

Sv. Kristina a spolum. patr. morav. (1005) ——Za úctu sv. patronů našich.
Za ponížení nepřátel církve svaté. Za spolubratra. Za katol. jednoty.

Všech Svatých řádu benedikta premon—Za stálost ve víře. Za ducho—
venstvo řeholné. Za dar osvícení Ducha sv. Za studujícího. Za přátely.

Sv. losaphata, bisk. m. (1623) — Za ducha obětavosti. Za návrat roz
kolníků do církve katolické. Za šťastné nalezení ostatků sv. Methoda.

18.

19.

20.

21.

Neděle XX V1. po sv. Duchu. Sv.Leopolda,markr. (1136) — Za panov
nickou rodinu. Za blaho katolictva. Za křest. školy. Za výchovu mládeže.

Sv. Otmara, op. (759) — Za lásku k nevinnosti. Za představené řádu.
Za jistou obec. Za apoštolát tisku. Za odvrácení všeho zlého. Za rodinu.

Sv. Gertrudy, abat. p. (1292) — Za vroucí lásku kSrdci Pane. Za ženské
kláštery. Za panenské jednoty. Aby si mládež vážila nevinnosti a ctnosti.

Sv. Odona, biskp. — Za spolek k vysvobození duší z očistce. Za dar kajicnosli.
Na poděkování za mnohá dobrodiní a za ochranu Boží. Za manžela.

Sv. Alžběty, vdovy (1234) — Za dar skromnosti. Za řad Alžbětinek. Za
jednotu sv. Alžběty. Za dobrodince chudých. Za více rodin. Za otce.

Sv. Felixa z Val. (1212) — Za dar pohrdati světem. Za obrácení 2 osob.
Za rozšíření dobrého čtení. Za domácí mír a pokoj. Za obrácení otce.

Obětováni blah. Panny Marie. — Za dar'obétovati se Bohu. Za bratrstva
růžencová. Za zvelebení poutních míst mariánských. Za uzdravení 2 osob.

22.

23.

Neděle XXVII. po sv. Duchu. Sv.Cecilie,p. a m. (230) — Za lásku
ke chvále Boží. Za jednoty pro zvelebení posvátného zpěvu. Za více osob.

Sv. Klementa, pp. a m. (110) — Za sv. Otce a vítězství jeho. Za křest.
zvedenost studující mládeže. Za uzdravení 2 osob. Za bohosl. ústavy.

odpustky 100 dní za každý dobrý skutek vykonaný na tyto úmysly. J



\
Dne Na. slavností: Úmysly:

24. Sv. Jana z Kříže, řeh. (1591). ——-Za dar trpělivosti. Za řády karmel. Za
údy bratrstva sv. škapulíře. Za 4 zemřelé osoby. Za křest. školy a učitele.

25. Sv. Kateřiny, p. m. (307). — Za dar umění. Za vysoké školy a právě
křest. ducha. Za vychovávací ústavy ženské. Za odvrácení pokušení.

26. Sv. Konráda, bisk. (976). Za vrchní pastýře naše. Za bázeň Boží vjednom
domě. Za náležitě svěcení neděle &svátků. Za horlivost ve službách Božích.

27. SV. Virgilia, bisk. (784). — Za horlivosťv dobrém. Za napravení zpustlého
muže. Za poníženínepřátel ctnosti. Za katol. spisovatele a obhájce,

28. Sv. Štěpána, op. (768) — Za sv. Otce & jeho rádce. Za ponížení nepřátel
církve svaté. Za neohrožené vyznání víry. Za obrácení hříšníků.

29. Neděle 1. adventní. Sv. Saturnina, bisk., m. (GF)).——Za touhu po
spáse duší. Za dar kajicnosti v čase adventním. Za touhu po nebi.

30. Sv. Ondřeje, apošt. (62.) — Za lásku k sv. kříži. Za ducha apoštolského.
Za studujícího. Za zemřelé údy katol. bratrstev. Za duše v očistci.

L (klpustky100 dní zit—každydobrýskutek vykonanýna tyto úmysly. J

Tentokráte obracíme pozornost čtenářů svých, zvláště pak apoštolů
modlitby, na Východní Indií na misii v Annamu (Čína), kdež od založení misie
křesťané mnoho pronásledování vytrpěli, snad ještě více než první křesťané za
císařů pohanských. Přes to všecko počet křesťanů rostl očividně, tak že i zde
lze říci s Tertulianem: Krev mučeníků jest símě křesťanů. Mimo pronásledování
od pohanů musejí mnoho trpěti od zednářův, úhlavních nepřátel všeho křesťanského.
r['ím a pak zlým příkladem Evropanů mohli by snad ochabnouti ve vyznávání
víry a tudíž potřebuji pomoci Boží. Té pak se jim dostane, budeme-li za ně
prositi nejsvětější Srdce Pána Ježíše a neposkvrněné Srdce Panny Marie, aby
misie ta tolik zkoušená netoliko zachována byla, ale ještě více království Boží
po celé Číně rozšířeno bylo.

Obětování čili úmysl (lenní.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na

zemi nejsv. Srdcem svým-Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují 'l'obě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
&nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Iudulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
za ochranu a zachování misie v Annamu, a na všechny úmysly. jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko—moravskou!
O sladké Srdce meho Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se to dané, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou
za. den. Pius IX. 1874.)

Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!
Úmysl v prosinci: Misie v Africe.WWF—

Tiskem a nákladem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Vítej k náM, Vítej, kVéte náš, V jesLÍCh JezuLátko, Lepší stan V erCI
upPaVený sI Vyber!

Ježíšek.
“' ežíšek přijde, — * Což my, my velcí?

v ručince malé ' Na jitřní záhy
jablíčka sladká, ! vítat Tč spějem,
oříšky zralé. ' Ježíšku drahý.

( Přijde a zlehka
k okénku kročí,
popatří dovnitř,

kabelku zočí. |

Pohlédne v seznam,
jsouli tu hodni,
otevře tiše i
otvírku spodní. .“

Vzrušené, srdce

* vznášíme k Tobě:
* nalož nam, nalož,

přesvaté robě!

Nalož nám, nalož
oříšky zlaté —
odvěčné pravdy
tajemstvím spjaté.

S úsměvem štědře

v kabelku Vloží * Jadro jich sladké
nebeské dary nechat nás sílí
robátko Boží. mrazivou poutí

* * k rajskému cíli.*

Zb.;dl ;; Éltkgšž) Nalož nam sladký
o n u „*.' mls lásky svojí,

radosť mu zár. ať vábí duši

“3 *““ "ěžl' _ k věčnému zdroji.
Vybírá., jásá, ' _ , _

do klínku skládá, * Mllost. hanou
vděkem se plní ; v památném čase
dušinka mladá.: * očisť nás hříchův,

, ! obrod' nás zase; 
„— Však budu hodny,

Ježíšku malý, Nechat' i my dnes*

uhlídaš, budu —“ * smíme se skvíti

statně se chválí. * znovuzrození:š:a: k novému žití ;

Nevinné s Tebou
zplesame děti,
hodny Ti chvály
u jeslí pěti. P. Š. Smicky'.ššlš— 23

:
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$uer natus est nobis, filius datus
' est nobis ——Maličký narodil

se nám, Syn dán jest mam.cz
_ (15.9, 6.) Témito slovy svatého
proroka Isaiáše začíná "třetímše sv.

% slavného hodu Božího vánočního a

& následují ihned slova žalmisty Páně:
* »Cantate Domino canticum novum,

quia mirabilia fecit ——Zpívejte Ho—

Il__jesliček Kristových.
spodinu píseň novou; nebot? jest divné
věci učinilla (Žalm 97, l.) Právem veru
pozývá nás církev svatá, bychom o slav
nostech vánočních radostné zpívali písně,
abychom svatým veselím se radovali;
vždyt: i sborové andélští oslavovali na
rození “Páně, prozpěvujíce nad nivami
betléms'kými překrásné, přeněžné »Gloria
in excelsis Deo et in terra pax hominihus

““M““"nm'mnnmwl mmmnlaium
“Wim imunuumum

_ n'- *

— _ .\\"\'<„ .'.
, . ““

Vnitřek chrámu narozeni Páně.

bonae voluntatis — Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůlelc
Právem věru pozývá nás církev svatá,
bychom radostné zpívali písně, abychom
svatým veselím se radovali; vždyt“se nám
narodil Spasitel, jenž jest Kristus Pán,
v Betlémě. v městě Davidově; vždyť
»Verbum caro facto est et habitavit in

nobis — Slovo tělem učiněno jest a pře—
bývalo mezi námi.:

Který jazyk lidský vysvětlí toto pře

l

' tuto přezážračnou událost? Veliký to byl
zajisté zázrak, když slunce na prosbu
Josuovu nezapadalo; avšak o vánocích
zříme věčné Slunce spravedlnosti, jedno
rozeného Syna Božího, s nebe na zemi
sestupovatř, vidíme jej v chudičkém chlévě
betlémském v jesličkách spočívati. Veliký
to byl zajisté zázrak, když Mojžíš u hory
Horebu vidél keř, an hoří a přece ne
shoří ; avšak o vánocích zříme Pannu_
Marii, ana jako Matka Syna Božího po

zázračné tajemství? Které péro vylíčí i rodila a přece pannou zůstala. Veliký to
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byl zajisté zazrak, když se prut Aronův
zazelenal, vyrostl, vypučel květ, přinesl
ovoce; avšak o vánocích z kořene Jesse
vzešel Spasitel, po němž tak vroucně byli
toužili spravedlivi Starého Zákona, volajíce
stále a vroucně vzdychajíce: »Rorate coeli
desuper —--Rosu dejte nebesa. s hůry a
oblakové deštěte Spravedlivého; rozpukni
se země avypuč Spasiteleh Ký div tedy,
že nám zaznamenal sv. Lukáš: »l divili

se všichni, kteří slyšeli: — co se stalo
v Betlémě. l my se divime, i my jsme
jali svatým podivením. A že nedOstatečen

jest jazyk naš, abychom sami vylíčili
tajemství vánoční, pojďme v duchu do
betlémského chléva, poklekněme u jesliček
Kristových a poslechněme, co nám božské
Pacholatko svým pouhým zjevem praví.

Především zajisté připadají nam slova
sv. apoštola národů: »Kristus Ježíš sebe
samého žmařil, přijav způsobu služebníka,

,k podobenství lidí učiněn a ve způsobě
nalezen jako člověk. Ponížilt' sebe sa
mého.<< (Filip. 2, 7. B.)

Jaká to pokora, jaké to ponížení!
Pán Bůh, jenž pouhým slovem svým

Vnitřek kaple v basilicc betlémské.

stvořil veškeren svět, jenž všecko vše
mohoucí vůlí svou zachovává, všecko co
nejmoudřeji řídí _a spravuje, tento Král
věčné slávy, jemuž miliony duchů nebe
ských slouží, jej cti a velebí prozpěvujíce
neustale zpěv nebeský: »Svatý, svatý,
svatý Pán Bůh zastupů, plna jsou nebesa
i země slávy a velebnosti jeho: — jedno
rozený Syn Boží, Soudce věčný, stal se
člověkem, přijal přirozenost“ lidskou. Kdo
jest člověk? Kdo jsme my proti veleb
nosti Boží? Dobře praví starozákonní
trpítel Job: »Člověk narozený ze ženy,

krátký živ jsa čas, naplněn býva mno
hými bídami; Kterýžto vychází jako květ,
a setřen bývá, a utíká jako stín, a nikdy
v témže stavé nezůstává.: (Job 14, 1. 2.)
Dobře praví sv. prorok Isaiaš: »Všeliké
tělo jako tráva, a všeliká slava jako květ
polní. Uschla tráva a spadl květ, protože
duch Hospodinův povanul na něj.: (ls.
40, 6. 7.) A ejhle, tuto tak zuboženou,
tolika strastmi stíženou přirozenost lidskou
ráčil přijati jednorozený Syn Boží. Jaká
to pokora, jaká poníženosť!

První Adam, praotec hříšného po
23*
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kolení lidského, vyšel z rukou Stvořite- ,
lových jako dospělý muž, všecek silen
a mocen; druhý však Adam, Pan Ježíš,
praotec spravedlivého pokolení lidského,
ráčil přljlti do tohoto slzavěho údolí jako
slabé, mdlé, nepatrné děťátko, jemuž bylo ,
potřebí všelíké péče nejsvětější Matky, ':
blahosl. Panny Marie, všelikého ošetřo
vání dobrotivého pěstouna, sv. Josefa.
Bylt' i božský Spasitel jako jiné dítko
lidské plenkami ovinut., & že místo ve
příbytku lidském v chudičkém chlévě se
narodil, v jesličky položen.

»Hospodine, Pane náš, jak předivno
jest jméno 'l'vé' po vší zemi! Což jest
člověk, že .jsi naň pamětliv? nebo syn
člověka, že jej navštěvuješ?c diví se
žalmista Páně (Žalm 8, 2. 5), pozoruje,
kterak se Pán Bůh člověku zjevuje, jemu
dobrodiní prokazuje. Aj, jak by se byl
divil tento královský pěvec, David, kdyby

- mu bylo dopřáno klečeti u jesliček betlém“
ských, viděti v nich Pana nebes i země
v přepokorné podobě lidské, v podobě
dítka, dítka prachudiěkěhol Zde
leží Pan, o němž týž svatý David pěl:
.Hospodinova jest země i plnost její,
okrsek země, i všichni, kteří přebývají
na něm.: (Žalm 23, 1.) »On do vlastního
přišel, a vlastní ho nepoznalim (Jan 1, II.) 
Betlémští nedopřáli noclehu nejsvětější
rodině; »lišky mají doupata & ptactvo
nebeské hnízda; ale Syn člověka, božský
Spasitel, nemá, kde by hlavu sklonila
(Mat. 8, 20.) Příbytkem Boha nejvyššího,
Pana nejdobrotivějšího jest bídný, chatrný
chlév, jeho kolébkou sešlé jesle; zde
spočívá na skrovničké slámě, vetchými
plénkamiovinut; zde se mu koří panenská
Matka a zbožný pěstoun, oba bohatí
ctnostmi, ale chudi, prachudi, co se týče
statků pozemských.

Uvažuje tuto chudobu, pokoru, po
níženost' novorozeného Spasitele, praví

Karel Boromejský: »Přenáramným
nákladem zbudoval Šalomoun chrám je
SV.

rusalémský; a když pomněl zaslíbení, že
Bůh v tom chrámě chce přebývati, zvolal
pln úžasu: Hospodine, Bože Israelský!
Což tedy máme se domnívali, že vpravdě
Bůh bydlí na zemi? Nehot' jestližeAnebe
a nebesa nebes *obsahnouti tebe ne

'mohou, čím méně dům tento, který jsem
vystavěl? (m. Král. 8.'27.) Co by byl
řekl Šalomoun, kdyby byl viděl Hospodina
— ne v převelebném chrámě, „jenž se
zlatem. stříbrem, drahokamy, slonovou
kostí jen stkvěl, nýbrž v bídném, pustém
chlévě; kdyby ho byl viděl v podobě
lidské, v podobě pl'ačícího pacholátka?
Aj, tot? zázrak, tu oněmi jazyk našla

Tato tedy nevystihlá pokora naroze
ného Spasitele učí nas, abychom se
i my ochotně a rádi pokořovali. Jak pak
by také slavil svaté vánoce člověk vy
pínavý, hrdý, nezanechali své pýchy, své
hrdosti? Jak pak se může vůbec člověk
opovážiti býti pyšným. chlubivým, své—
volným, pánovítým? Jak se může ho
nositi, vychloubati svým majetkem, svými
důstojnostmi, svými vědomostmi, když
vidí jednorozeného Syna Božího, an
v největším sebezapření, v největší bídě,
chudobě, poníženosti leží ve chlévě v chu
dičkých jesliěkách?

Proto nahlédneme u jesliček Kri
stových do srdce svého, a shledameli
tam třebas jen nějaké zárodky pýchy,
vytrhněme je, vrzme od sebe, a vštipme
místo nich svatou pokoru, svatou po—

_ níženost'; pyšným se Bůh protiví, ale po—
korným dává svou milost. Tuto pak svou
pokoru ukážeme vzhledem k Bohu tím,
že budeme ochotně plniti všecka jeho
svatá přikázaní, jakož i přikázaní nevěsty
Kristovy, církve svaté; jsmet?právě proto
na svět posláni, abychom plnili vůli Otce
nebeského. 'l'ato vůle Boží jest nám ozná- .
mena v přikázaních Božích icírkevních;
jest oznámena všem, bohatým i chudým,
urozeným i prostým, učeným i neučeným,
starým i mladým; všem bez rozdílu platí
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slovo Páně: »Ne každý, kdož mi říká:
Pane, Pane. vejde do království nebe
ského, ale kdož činí vůli Otcc mého, jenž
v nebesích jest, ten vejde do království
nebeskéhoa (Mat. 7, 21.)

'I'ímto slovem božského Spasitele
věrně se řídili všichni svatí a světice

Boží, timto slovem máme se i my říditi.
Dne 1. listop. 1890 zemřel v Mnichově

po delší nemoci slovutný učenec a věrný
katolík, šlechtic Dr. Jan Nep. Nussbaum,

gene 'a'tlní lékař armady bavorské a pro-'
fessor chirurgie na universitě mnichovské.
Zemřel maje 61 let věku svého. Cel-;
jeho život byl zasvěcen službě Boží a
službě trpícího lidstva. Pro svou obě
lavosť, jakoži pro svou činnost: spiso
vatelskou byl různými vyznamenáními
& řady téměř zasypán; na tom si však
nezakládal, tím se nechlubil. Ženat nebyl.
ale jako pravý otec pečoval o nesčíslné
chudé studující, podporoval je, platil za

Betlém.

ně stravu, byt; mnozí jenom jemu mají
děkovati, že se domohli čestných úřadů, ?
vzácných důstojenství. Tisíce chudých
nemocných léčil zdarma, léky, oděv, po
travu i peníze jim dával. Po poslední

válce dala vláda Nussbaumovi 40.000 zl.
čestné odměny; celou tu summu věnoval
spolku invalidů. Vždy a všude rozdával
plnýma rukama, aby si takto jako hodný
křesťan nashromáždil pokladů nebeských
podle rozkazu Páně: »Neskládejte sobě

pokladů na zemi, kdežto rez &mol kazí,
a kde zloději vykopávají a kradou; ale
skládejte sobě — totiž dobrými skutky
milosrdenství ——poklady v nebi, kdežto
ani rez. ani mol nekazí, a kdežto zloději
nevykopavají, aniž kradou.: (Mat. 6.) Bylť
Nussbaum přes všelikou svou učenost' a
slávu upřímným, věrným katolíkem, &
lišil se takto od mnohých »tak zvaných
učenců: naší doby, kteří jen pohrdavě
a s jízlivým úsměškem hledí na církev
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svatou a jeji zákony. Nussbaum obcovál
den ze dne 0 6. hod. mši sv. v kostele

sv. Kajetána, často se zpovídal, často
Tělo Páně přijímal. Ve své nemoci modlil
se často růženec, s rukóu ho ani ne
spouštěje, a k duševní posile přijal ně
kolikrát nejsv. Svátost oltářní. Jeho po
slední slovo bylo: »Pochválen buď Ježíš
Kristuslc To pověděl, a skonal.

Ejhle, tak žil, tak umřel slavný muž!
Ten jistě pochopil pokoru a poníženosl'
jednorozeného Syna Božího, ten vpravdě
porozuměl, že cesta pokory, poslušnosti
k Bohu jest ta zlatá cesta, jež vede do
nebe. Že se pokořoval před Bohem, po
kořoval se i před svým bližním, miloval
svého bližního jako sebe samého, po
máhal mu, ujímal se ho. Protož i my
se pokořujme!

Čemu pak nás ještě učí pokora, po
níženost', chudoba narozeného Spasitele?

Sv. Tomáš Akvinský praví: »Kristus
přišel, aby lidi v pozemské věci pohřížené
od země odvrátil a k Bohu obrátil.: Čím

pak mohl tuto svou úlohu lépe zaěíti,
čím nám mohl lépe ukázati, že nejsme
zde na světě pro statky pozemské, pro
rozkoše tělesné, pro radosti a zábavy
světské, než tím, že se narodil v největší
poníženosti, bídě a nouzi?

Všichni-chceme býti šťastni; to však

právě jest mnohdy naše největší neštěstí,
že hledáme svého štěstí místo ve Stvo

řiteli ve stvořených věcech. Smutné to
zajisté divadlo, jež se skýtá zrakům za
našich dnů. Jedni spěchají dodivadel,
druzí ke slavnostem, na výlety, třetí ke
hře a tanci, jiní hoví hříšnému tělu,
páchajíce hříchy nečistoty, jež by se dle '
sv. Pavla mezi křesťany neměly ani jmeno
vati; druzí oddávají se nestřídmosti, jiní ,
otročí jiným hříchům. Po těchto ne
šťastných cestách chtějí dojíti svého štěstí.
0 toho bludu, toho klamu, té zaslepenosti!

Kéž by poznali lidé tito, že zblou
dili, kéž by se vzpamatovali a vrátili se

ke studnici pravého štěstí, pravé blaže
nosti; kéž by roztrhali ve svatosti po
kání pouta hříchu, kéž—bynasylili srdce
své nejsvětější Svátosti oltářní, aby pak
vtom srdci milý Pán Ježíš tak milostivě
spočíval, jako spočívá v jesličkách be—
tlémskýchl

Konečně pozdravme milého Spasitele
slovy dávné “písně vánoční:

Zaplesej každý země tvor,
jak plesů. svatých druhů sbor:
Přeslavný nastal světu den, .
Pán Kristus jesti narozen.

Syn Boží s nebe přichází,
sbor andělů bo provází
tam ku betlémským krajinám;
tam nebe snížilo se k nám.

A s nebe v bídné jesličky
životem svaté Rodičky
předivné dítě přišlo sem,
by oblažilo naši zem.

Aj Tvůrce —- v tvorů podobě,
aj Poklad leží v chudobě,
aj Světlo — v noční mrákotě,
aj andělů Pán— v samotě.

A není v celé krajině,
kdož by přijal to Nevinně;
jen Josef, tesař prostičký,
ostříhá jeho jesličky.

Jen Matka jeho spanilá
chudobná pleny podstýlá,
a v mech a měkké kytičky
ukrývá slabé údičky.

Aj, s nebo světlo zasvítá,
k pastýřům anděl zavítá,
a hlásá. v širou krajinu
podivnou tuto novinu:

„Teď narodil se Kristus Pán,
již světu Spasitel je'dan;
česť Bohu v nebes výšině,
buď pokoj lidské rodině!

Betlémskou chudou jeskyni
za svou si zvolil svatyni,
na místě slávy stolice
tam vyvolil si jesliee.“

Tož pastýři hned k Betlému
běželi k Pánu milému,
a vítali to Pachole
v slzavém světa údole.



A divna hvězda z východu
vybízí krále k pochodu.
I vzali ze svých pokladů,
šli hledat Krále k západu.

Tak od pastýřův, od králů
svou první chtěl miť pochvalu
Ten, který s nebe přišel sem,
by Králem byl a Pastýřem.
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Tak, dítky, pojďme k Dítěti,
a vděčně mějme v paměti,
jak Bůh se pro nás ponížil,
člověčenstvím sc obtížil.

A prosme, ať duch pokoje
k nám z jeslí jeho zavěje;
ať zpiva Kristu slávu, vděk
tvor každý po všeliký věk.

Fr. Janovský.

Ukončení jubilea 3001eté památky sv. Aloisia.
0 úctě sv. Aloisia.

\ otva že sv. Alois v pověsti
svatosti zemřel, začala se
jeho úcta šířiti nejen mezi

Žjeho přátely. ale ímezi všemi,
kam pověst ojeho svatosti došla. Nedlouho
po jeho svaté smrti začali lidé navštěvovati
jeho hrob ve chrámu Páně sv. Ignáce
v Římě a zvláště, když ho Bůh sám na
jeho hrobě oslavoval zazraky rozmanitými.
Sv. Aloisse stal brzo mocným orodovníkem
svých ctitelů ve všech záležitostech jak
časných, tak ještě více věčných. Abychom
více ctitelů s pomocí Boží sv. Aloisiu
získali, vyložíme tu některé zazraky na
jeho přímluvu učiněné. A pak vyložíme
v krátkosti, jakých milostí ctitelé jeho
letošího roku a vůbec vždycky, když ho
ctíti budou, získati mohou.

Antonín Urbion, krejčí ze Sieny,
16 let star, měl takové bolení hlavy, že
mu až oči opuchly, a nemohl ani vzduchu
ani světla snésti; ke všemu tomu dostal
ještě horkou nemoc. Již trpěl více než
měsíc a léky mu nic nepomahaIy, naopak
ještě větší bolení mu způsobily, že ubohý
od nesmírné bolesti neustale plakal a
zuby skřípal. Na levém oku měl bělmo
a zhola ničeho na ně neviděl; již se
obával, že i na druhé viděti nebude.
Jednoho dne, když se už o uzdravení
docela pochybovalo, spatřil strýc jeho
náhodou u svého přítele papírový obrazek
sv. Aloisia a prosil ho, aby mu něco

o životě toho světce vyložil, víli něco
o něm. Přítel věděl o rozmanitých za
zracích, které se na přímluvu toho svatého
staly, a když mu o některých zázracích
pověděl, radil mu, aby svého bratrovce
na hrobě sv. Aloisia zaslíbíl. Rada jeho
se mu líbila; iumínil si, že bude hledati
pomoci u toho, u kterého již tolik lidí
pomoci došlo. ] kázal své sestře, aby
onen obrazek nemocnému donesla, a by
se nemocný ochraně sv. Aloisia odporučil.
Jakmile ona žena obrazek spatřila, hned
pojala velikou důvěru ke sv. Aloisiu a
pevně věřila,že přímluvou jeho se nemocný
jistě uzdraví. ano i zdálo se jí, jakoby
jí COsi říkalo, že z té nemoci docela
vykřeje. Tak tedy přinesla nemocnému
obrazek již pozdě na večer, vyložila mu
zazraky, které se na přímluvu svatého
Aloisia staly, a radila mu, aby se jemu
odporučil. Nemocný béře pobožně obrázek
a hned povstává v něm naděje, že se
na přímluvu sv. Aloisia uzdraví; s tou
živou důvěrou v jeho pomoc kleka na
lůžku a drže“ obrazek v ruce slibuje. že
se bude ke cti Svatého každého dne po
celé živobytí své modliti pět Otčenášů
a Zdrávasů, jestliže se mu jeho přímluvou
ztracený zrak navrátí. Ihned pomodlit
se též pět Otčenašů a s věrou v pomoc
skrze jeho zásluhy se třikrate tím obrazem
pokřížoval, daval si ho na hlavu a za
chvíli usnul. Ve snu se mu zdálo, že
se uzdravil a že se zase dal do svého
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dřívějšího řemesla. Po tom snu se probudil
a poněvadž žádné bolesti v očích necítil, ;
myslel, že se již uzdravil, ale protože *
ležel ve tmavé světnici, nemohl se o tom
přesvědčíti. Zavolal tedy z postele na
strýce a pravil jemu: »Strýčku, mně se
zdá, že jsem zdrav, už necítím žádné
bolesti v očích.: Když se rozednilo,
poznal Antonín, že se mu opravdu zrak
navrátil, i zavolal vesele na přicházející
tetičku: »Tetičko, už vidím, už vidím,
jsem Bohu díky zdravia Strýc a teta se
na něho podívali, ale jak se podivilí,
když viděli, že oči jeho jsou docela čistě,
po opuchlině ani památky, a blána, která
zřítelnici zastírala, se na levou stranu
oka posunula! l sdělali ji beze vší obtíže
a beze vší bolesti. A hned za tolikou
milost Svatému velice děkovali. Ale i

mládenec, který před tím ani vzduchu
ani světla slunečního nemohl snesli, vstal
docela zdráv, silen a ku práci docela
schopen. První jeho cesta byla do kostela,
kdež byl na mši svaté, na poděkování
za obdržené dobrodiní. Tento zázrak byl
úředně prozkoumán od arcibiskupského
církevního soudu v Sieně a mnoho lékařů

potvrdilo přísahou, že se to uzdravení
mohlo státi jen zázračným způsobem.

Jan Fllippíni v Římě měl 'synáčka
Františka, kterého po celý rok horečka
nesmírně trápila. K té horečce přidalo
se ještě jiné trápení. Vyrazily se mu
na celém těle vředy. Ubožák vypadal jako
nějaký málomocný a dostal tak prudkou
běhavku, že se lékařidocela vzdali veškeré
naděje na uzdravení. Vida otec, že lidská
pomoc je marná, hledal pomoci u Svatých
Božích a zvláště u sv. Aloisia. Měl u

sebe zub svatého Aloisia, vzal ho s velikou
uctivostí a zavěsil ho nemocnému na
krk. Od toho dne nastala v nemoci změna;
dítě počalojisti, opuchlína na prsou opadla,
horečka pominula, a dítě k velikému
podivení lékařů ozdravělo.

Avšak Bůh ukázal na tom dítěti

ještě více moc sv. Aloisia. Onen chlapeček
dostal po dvou měsících ještě prudší
horečku, opuchl mu krk a na zádech se
mu udělaly pod koží dva vředy. Jakmile
to lékař všecko seznal, tvrdil, že dítě
nemůže vyžíti, a kladl matce na srdce,
aby dala pozor, že takové vředy jsou
tak nákažlivy, že i nejsilnějšího člověka
sklátí do hrobu. Otec však přece ne
zoufal. Hledal znova u sv. Aloisia po—
moci. Učinil se svou manželkou ke cti

sv. Aloisia slib a položil na dítě jeho
svaté ostatky. Ráno přišel lékař, ale
shledal, jakoby dítě ani nebylo nemocno.
Všecek udiven pravil: »Už .mne nepo
třebujetee Na poděkování za ten zázrak
přivedli uzdraveně dítko ke hrobu svatého
Aloisia a pověsil tam děkovací tabulku.
Tento zázrak potvrdili dva lékaři.

Málokdo ctil tak sv. Aloisia a tolik

od něho milostí obdržel jako Jindřiška
Attissimi v Tivoli. Podle její výpovědi
dala by se o tom napsati celá kniha.
Když' se r. 1608. na svátek sv. Aloisia
modlila, zdálo se jí, jak je sv. Alois ve

:; veliké slávě v nebi a jak prosby svých
svěřenců Bohu přednáší. Ano,„ slyšela i
to, jak se Bohu jeho přímluva líbila, a

Ačastěji ho ujišt'oval: »Tvá prosba ješt
vyslyšena.“ Jsouc takto v důvěře ke
sv. Aloisiu posilněna, dostávala víc a více 
důkazů jeho .lásky a moci, a vyprosila
'mnohým nadobyčejná uzdravení v roz
ličných nemocech. Největší však milost“
jí sv. Alois vyprosil, že velice litovala
a oplakávala svých hříchů. Když se totiž
r. 1611, v říjnu před oltářem téhož světce
na sv. přijímání připravovala, rozpome
nula se na ony slzy, které sv. Alois při
sv. přijímání prolěval, a prosila ho, aby
jí udělil aspoň část? té bolesti, kterou
přisv. přijímání cítil. Prosba její vyslyšena.
Cítila takovou bolest, že se jí zdálo, že
jí srdce žalem pukne, a v té úzkosti
volala: -»Již dosti. milý sv. Aloisi, již
dosti na té bolesti.< Ale zaslechla slova:
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»Ale tva bolest,“jest ještě malá, tvé hříchy
jsou daleko větší.c A taková bolest?sevřela
její srdce, že upadla do mdlob. Tu zase
viděla sv. Aloisia, jak jí olejem, který
před jeho oltářem v lampě hořel, mazal
tepny a spánek, a tím se probudila ze
mdlob. Milost lítosti a dar slz byl tak
hojný. že jí oči od pláče velice bolívály.
Ale i v tom utrpení _jí sv. Alois velice
pomáhal. 'l'ěšil ji a povzbuzoval k důvěřc
v Boha & chránil ji před nástrahami
ďáblovými, který ji pokoušel, aby už svých
hříchů nelitovala. Po několika dnech totiž

dne 11. listopadu měla silnou horečku
a nesmírné bolesti; avšak svatý Aloisjí ;
ukázal bolesti zatracenců v pekle &muky
dusí v očistci a pravil: »Hleď. jak málo
trpíš ; srovnejjenom táto trápení s bolestmi
tvýmilcj Nad tím se Jindřiška velice za
styděla/ a od té chvíle velice toužila po
utrpení, aby si něco za své hříchy odkála.

Nemůžeme též nepodati zprávy, jak
sv. Alois pomohl v bídě jedomu krejčímu
&jak se ujal jednoho velice slabého žáka.
V městě Neapoli žil r. 1653. krejčí,
který měl zaplatiti dluh 40 dukátů a 2
nemohl nijak ony peníze sebrati. Již měl
seděli za to v žaláři, nezaplatíli jich;

šel k soudu, zastavil se v kostele otců
'lfovaryšstvaJežišova. Přitáhl ho tam obraz,
který na dveřích chrámových visel. U
onoho obrazu se zastavil, velice ho ona

postava mladičkého světce na onom obraze
dojímala, ale nevěděl, který svatý by to
byl. Nicméně pohnut důvěrou k onomu
svatému, takto se modlí: »Přesličný
mládenečku, co by ti to udělalo, kdybys
můj dluh za mne zaplatil?c A pak šel
svou cestou dále. Na druhý den jde do
chudinské pokladny, kde měl zaplatiti
svůj dluh.- Najednou ho potkají dva známí,
kteří o jeho dluhu věděli a pravili mu,
že už tam nemusí choditi, že tam byli,
a přišel tam jakýsi mladý jesuita a za
platil místo něho onen dluh. Všecek udiven

' jehož obraz
nad tím táže se, kdo to byl ten světec,

na dveřích chrámových
visel a ho o zaplacení onoho dluhu prosil.
Když se dověděl, že to sv. Alois, začal
ho vroucně uctivati. Než světec mu však

pomohl i po druhé z bídy. A když byl
zase po třetí ve veliké nouzi, taková
zoufalosť se ho zmocnila, že si chtěl
udělatí smrt'. Ale ani tenkráte neopustil
ho sv. Alois. Ukázal se mu a pravil jemu:
»Neposlouchej ďábla, já jsem Alois, po—
mohl jsem ti už dvakráte, neopustím tě
ani teď, bud' zbožný a bohabojný, konej
vždycky své povinnosti &modlí se každého
dne pět Otčenášů a pět Zdrávasů k pěti
ranám Krista Pána.<<— V jednom ústavě
v Římě byl jeden mládenec, který se
nemohl ničemu naučiti. Když dostali ve
škole úlohy. a přinesl je učitel nazpět, byl
vždycky posledním. Atak říkávali pokaždé
jeho spolužáci: »Kdo bude prvním nevíme,
ale posledním bude ten...<€ Ubohého
chlapce to již velice bolcl-i. Šol ve svém
zármutku ke hrobu sv. Aloisia, poklekl
si tam a prosil svatého mládence, aby
se ho zastal, aby mu pomohl, aby se
mohl dobře učili. Alo nastojte! Jak byli

, velice jeho spolužáci překvapeni, když
mělo to býti po svátku sv. Aloisia. Než %učitel donesl úlohy, a ten byl prvním!

Od té doby se mu již nevysmívali. Vždycky
se dobře učíval. — Moc sv. Aloisia se

i za našich dob na jeho ctitelích vydatnou
ukazuje. Tuk uzdravil roku 1863. jistou
Rosu de Carolis v Umbrii a téhož roku

Donnu Marii Casale' v Římě. Ke zprávě
() uzdraveních podaných v minulém
čísle doplňujeme, že svatý Alois náhle
uzdravil jistou pannu z diecése lukcké,
která byla po několik let mrtvicí raněna,
a jistou učitelku blízko Trevisu, která
ztratila hlas a tak byla nad tím již
zarmoucena, že si téměř zoufalá, ale
jakmile vykonala ke cti svatého Aloisia
devítidenní pobožnosť, vrátil se jí hlas a
zarmutek se jí proměnil v radosť.

Tyto příklady, jak sv. Alois pomohl
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svým ctitelům, podali jsme ze samých :
hodnověrných pramenů, majíce při tom Š
úmysl ukázati, jak úcta sv. Aloisia jest
Bohu milá.

Svatý Alois pomohl již mnohým
a mnohým i v duchovních záležitostech,
tak v pokušeních proti sv. čistotě a ve
volbě stavu; zvláštním orodovníkem jest
též za lásku k Bohu a bližnímu. Jeho

přímluvou vrací se i do domácnosti pokoj.
A když ho někdo za milost obrácení se
od hříšného života prosí, jest přímluva
jeho zrovna neklamná. Velice miluješ
sv. Alois duše čisté a duše po dokona- j
losti toužící.

Chcemeli si přímluvu sv. Aloisia za
sloužiti, musíme ho v životě &ctnostech

následovati, v životě mu býti podobní.
Avšak co se týká kajících skutků, pro—
síme všecky, aby se tázali svého zpověd
níka o radu. Není to dáno každému tak

tuhé pokání činiti. Mnozí vtom poslou
chali své libovůle, a přišli na bezcestí.
Když takový potom poznává, že tím
mnoho vytrpí, brzy a lehko se mu to
vše omrzí. Pobožnosť se mu nelíbí, a
chytá se zase světa. Nejlepší umrtvování
sebe, praví sv. František Saleský, jest:
umrtvovati a přemáhati svou hříšnou
vůli a své zlé žádosti. Varujme se nade
všecko hříchův, a nejenom těžkých, i co
nejvíce lehkých, často nábožně přijímejme
svaté svátosti, uctívejme vroucně nejsv.
Svátost oltářní a Matku Boží, a čtěmež
s pravou dychtivostí život sv. Aloisia.
Již od prvopočátku působilo čtení jeho
života pravé divy milosti Boží, a_tuto
znova milé čtenáře k tomu vybízíme.
Jak se nám oznamuje, bude letoší podíl
v Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje v Brně
»Život sv. Aloisia: s novějšími zprávami.

Svatý Alois má býti zvláště letos
vroucně uctíván, jet“to jeho rok. K horlivé
jeho úctě vybízí nás i nynější sv. Otec
Lev Xlll. Mnohému snad bude možno vyko
nati šestined ělnípobožnost' ke sv. Aloisiovi ;

prosíme každého, kdo může, aby ji vy
konal. Jest to pobožnosti velice krásná.
Záleží v tom, že se má každý, kdo ji
vykonává po šest neděl ke cti sv. Aloisia
vyzpovídati, přijati nejsv. Svátost: oltářní
s kajícím srdcem, & buďto chvíli rozjí
mati nebo se ke cti sv. Aloisia něco po
modlití, nebo inějaký- dobrý skutek vy
konati. K dosažení odpustků kromě přijetí
sv. Svátosti postačuje pomodlití se šest
Otčenášů, šest Zdrávasův a šest Sláva
Otci atd Každou z oněch neděl možno

získati plnomocné odpustky.
Jaká to tedy veliká milost! —

Odpouštějí se všecky časně tresty., které
bychom za hříchy zasloužili; když někdo
takové odpustky ziskal a umře v takovém
stavu, dostane se hned do království
nebeského. Dle dekretu (sv. Stolice) kon
gregace odpustků ze dne 6. října 1870
lze získati i zmíněné odpustky, když vy
konáme sv. zpověď a přijmeme Tělo Páně
již v sobotu, ale ony modlitby, rozjímání
nebo dobré skutky dovoleno jen v neděli

—vykonati. Pobožnost' onu lze vykonávati
kdykoli v roce před svátkem sv. Aloisia
nebo po svátku. Vždycky musí býti vy
konána ona pobožnosť bez přetržení.
Kdyby se jen jedna neděle vynechala,
potřebí začíti znova. Zpovědník nemůže
to zaměniti uložením dobrých skutkův!
Ony modlitby také nutno vykonati, nebo
místo toho rozjímání nebo jiné dobré
skutky. Velice se odporučuje vykonávati
onu pobožnosť v kostele společně. Všichni
účastníci na oné pobožnosti mohou při
tom Zpívati hodinky a modliti se příslušné
modlitby. Na svátek sv. Aloisia lze získati
plnomocné odpustky, když se vyzpoví
dáme, přijmeme Tělo Páně a navštívíme
oltář sv. Aloisiu zasvěcený, modlíce se
tam za potřeby svaté církve na úmysl
sv. Otce.

() modleme se vroucně ke sv. Aloisiu,
navádějme všecky ke vroucí jeho úctě
a zvláště naši mládež, mládence a panny.
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To je může přivésli k dobrému & na u nás uctíván! Kéž by se ony krásné
dobré cestě je udrželi. Jak to bylo po— časy navrátily!
téšilelné, když sv. Alois byl dříve tolik ,' J. 0. Koudelka.

Klášterní zvonky.
Napsal J. St. Pavlík. (10.)

Na 2. neděli adventní.

osu dejte, oblakové,
rosu pršte, nebesa,
ať již dojde země spásy,
ať již lidstvo zaplesá..

Ejhle,—“čistá Panna počne,
Synáčka nám porodí,
jenž svět celý hříchem ztmělý
v milosti své obrodí.

A již celá Vížka zvoní:
Přijde na svět světů Pán!
Upravte mu svoje srdce,
upravte je v hodný stan!

Na slavnost Neposkvrněného Početí
blahosl. Panny Marie.

K čemu že tak, moje zvonky,
radostně dnes zvoníte,
zbožným duším radosti až
slzu z oka roníte?

Tázavě co hledím na ně,
-ony, hle, tu odvětí:
„Vyzváníme ke cti, chvále
přečistého Početí.

V čistotě víc následujte
nebeskou tu nevěstu,
s radostí pak zazvoníme
do chrámu vám na cestu.“

Na 3. neděli adventní.

S bílé vížky na klášteře
stříbrný hlas proudí ven:
Rozzáří se nad Betlémem
světlo velké v onen den.

Kořen Jesse porozkvete,
vzejde hvězda z Jakoba,
sestoupí k nám s výšin nebe
druhá božská Osoba.

Kéž i vás dnes světlo s hůry
spasné víry osvítí,
naděj vzpruží mysl kleslou,
láska srdce roznítí!

!

Na 4. nedeli adventni.

Spravte cestu Hospodinu,
čiňtc pravé pokání!
Na poušti to kárným hlasem
Janovo zní volání.

Snižte hory, zvýšte doly,
cesty křivé vzpřímte zas,
ozdobte se perlou ctnosti —
napomíná zvonku hlas.

A na kůře mniši sborcm
pějí: Přijde Pán Bůh náš,
radujte se, prorokové,
přijde, přijde Messiáš.

Na štědrý den.

Osvět' se, Jerusaléme,
plesej, dcero Sionu —
radostí se rozbušilo
srdce dnes tak ve zvonu.

Král se blíží, v ruce štědré
nese hojnost' milostí,
zvláště těm, již k jeho příští
z pout se hříchů vyprosti.

V chrámu blýská věčné světlo,
matně oknem proudí ven,
s kůru chorál zas, že světlo
velké bude v onen den.

Na Boži Hod Narozeni Páně.
K jitřní.

Radujme se, veselme se,
narodil se Kristus Pán,
jenž byl dávno v Staré Smlouvě
od proroků slibován.

U Betléma v jeskyni tam
leží malé robátko,
andílci je kolíbají,
hřejí vůl a. oslátko.

Radujme se, veselme se,
narodil se Kristus Pán —
tak zní plesně zbožným lidem
přeplněný Boží stan!



Ke mši pastýřské.
Sláva na výsostech Bohu,
vroucí jemu vzdejte dík! —
nad Betlémcm prozpěvuje
nebeského vojska šik.

Vstaňte, vstaňte, pastuškové,
do Betléma pospěštc,
Marii tam s nemluvňátkem
slovem, darem potěšte.

Nad jeskyní záře svítí,
v jeslích dítě spočívá.,
z pohledu naň zbožná, duše
raduje se, okřívá.

K velké mši svaté.

Na počátku bylo Slovo,
Slovo bylo u Boha ——
takou řečí rozpráví dnes
s námi nebes obloha.

Od toho, jenž na sebe vzal
služebníka pon-obu,
uč se, lide, trpělivě
snášeť strasti, „chudobu.

S vížky též se zvonků hraní
vlní všemi otvory:
Za příkladem .ležíškovým
cvič se v ctnosti pokory.

Na den sv. Štěpána, prvomučenika.

Kéž by láskou k Spasiteli
rozplálo se srdce všech —
tak zas šumí líbá píseň
v bílé vížky štíhlých zdech.

Takou láskou, z jaké prolil
svatý Štěpán vlastní krev —
odpovídá. sborem z chrámu
vážných mnichů mocný zpěv.

Modlitbou jen odpláeejte
nepřátelů vašich zlost,
Ježíšek vám malý za to
nebeskou dá blaženost.

Na den sv. lana Evangelisty.

Hleďte, jak se na vás směje
z jeslí božský Synaček:
kéž ho máte tak as rádi
jak Jan, jeho miláček.

Ozvěna tak: malých zvonků
rozléhá. se se všech stran:

V lasce Krista, v ctnostném žití
vzorem buď vam svatý Jan.

Žijte zbožně, ale nejvíc
svatou ctěte čistotu;
Ježíšek že vám to splatí,
pevnou mějte jistotu.

Na den sv. nemluvňátek.

Rachelin pláč slyšet' z Ramy,
zvonek také truchle lka . . .
která. z matek dnes se zlosti
Herodesa neleka?

Nemluvní vy muěeuící
vzatí hvězdné do říše,
ne sic řečí, ale krví
vyznali jste Ježíše.

Rovněž my tak v nevinnosti
dětské žijme pro Krista,
umi-emo i -— on nam jistě
slávu za to ucbysta.

Na neděli po Narození Páně.

Z Davidova kmene, hle, již
vzácný květ se rozvíjí,
v prostém chlévě Panna čistá
božské Dítě povíjí.

Andílci je uspávají,
noti hezké písničky . . .
Pojďte k němu, zvonek volá,
i vy, dobré dětičky.

Pojďte k němu na návštěvu
s maminkou i s tatíčkem,
rcete: Milý Spasiteli,
budiž naším bratříčkem!

0 poslednim dnu v roce.

Vlnou řeky uplynul nám
v moře času starý rok,
a blíž, blíže ku věčnosti
spěje lidský matný krok.

Co jsi nasil, budeš žíti
v onen den žně veliké,
až se zjeví v pravém světle
skutky tvoje všeliké.

Nuže hled', ať dobré símě
vzroste na. tvém záhonku —
tak zní ještě naposledy
karavý hlas ve zvonku.
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Jak se hájí ráznýr katolík.
Podává Boh. Hendl. (Č. d.)

Námitka. 40.
„Církev katolická jest nesnášelivá.“

" ýtka tato jest jednou z nej
častějších, které se církvi
': katolické vrhají v tvář. —

Snadno se ovsem řekne:
»(lírkev katolická jest nesnášeliva k jino
věrcům,c ale těžko se to dokáže. Kdo
nezná dějin církve nebo kdo je má dle
knih nepřátelských, myslil by opravdu,
že církev katolická všecky jinověrce na
pořád hubila, že však jinověrci jako
heránci katolíkům nikdy ani stéblo přes
kříž nepoložili. Nuže vizme, jak se to
má s tou kaceřovanou nesnášelivostí
církve katolické!

Co pak je to vlastně snášelivost'
čili »tolerancec? Vsadímse, žez tisíce

\ lidí/ani polovice neví vlastně, _co slovo
toto znamená a jakých povinností vy
žaduje. Ale právě tací lidé. kteří nej
měně tomu rozumí, rádi o toleranci mluví,
ovšem myslíce, že sami tolerantními jsou,
kdežto katolíci vždy opakem toho býti
musí. '

Slovo »tolerancec jest jedno z těch,
o nichž papež Pius IX. pravil: »Vratte
slovům jejich významic Znamenati pak
má v češtině: snášelivosr, shovívavost,
mírumilovnost'. Zřídka kdy užívá se slova
toho o snášelivosti občanské, častěji
však o snášelivosli náboženské, o niž
nám tuto především běží a o které
hodláme pojednati.

»Buďte tolerantnímí,c volají jedni,
»nač se hádali o víru a náboženství a

kaziti mír a pokoj mezi sebou!: Vlastně
však chtějí říci: »Nestarejte se vůbec o
víru a náboženství, nestojí zato, nechte
si svou víru tupiti a haněti, jak kdo
chce; mlěte, ať máte svatý pokoji:

»A co se budete o víru hádati,_c
volají druzí, »nechte každému víru jeho,

jaká se mu líbi, vždvl" všichni věří v Pána
Boha; vy katolíci mějte úctu před jinými
vyznánímh Zatím však jinověrci nemusí
míti úctu před vyznáním katolickým. -——
Od katolíků sc žádá, aby byli tolerant
ními, ale stejnou měrou se jim s druhé
strany nesplácí.

Pravou křesťanskou snášelivostí roz

umíme onu samaritánskou lásku, kterou
všecky lidí bez rozdílu vyznání milujeme,
poněvadž jsou naši bližní, všem, kdykoli
v potřebách jsou, dle možnosti pomáháme.
nikým neopovrhujíce, a to vše pro Boha.
Netolerantním byl onen židovský kněz a
levita, jenž vida polomrtvého Samaritána
nepomohl mu, domnívaje se, že by do
tknutí jinověrce jej znečistilo. Křesťan
vpravdě tolerantní 'koná všecky skutky
tělesného i duchovního milosrdenství na

všech, kdož jich potřební jsou. To jest
? pravá »tolerance lásky.a Jako však

pravá láska miluje i hříšníka, nená—
vidí však hřích, tak i křesťanská sna
šelivosťmiluje a ctí lidi — jako
takové — i jinověrce, ale blud,
jejž Bůh a církev svatá zavrhla,
zavrhuje i ona, a lituje těch, kdož
vědomký či nevědomky v bludu tomto
vězí. Pravý křesťan zná »toleranci lásky,
ale toleranci ve věcech víry, která se
vlastně nazývati má »lhostejnostíc
(indiiferentismem), takové tolerance pravý
katolík znáti nesmí. nechceli se na víře

své těžce prohřešiti.
Na příkladech ti to objasním. U tvých

dveří prosí tři jinověrci za dárky; jeden
pro chudé, druhý na nemocnici, třetí ku
stavbě modlitebnice. Kterému máš dáti?

[ chudý jinověrec musí jísti, přístřeší a
oděv míti, inemocný jinověrec touží po
ošetřování a pomoci, aby zase zdraví
nabyl. Dej oběma prvním, ale třetímu,
ku stavbě domu, jenž již tím, že stojí,
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nepřátelství hlásá víře tvé, nedej ani ! zodpovědnou za přechmaty inkvisice, vě
krejcaru.

Jsi ve společnosti a vidíš, že katolíci
smích si tropí z jinověrce, jenž příčiny
nedal. Ujmi se pronásledovaného a po
kárej souvěrce, neboť není to katolíka _É

* snášelivost' vůči francoqukým kalvincům,důstojno, vysmívati se jiným; jestliže
však jinověrec Spustí celé stavidlo hany
a láteří na tvé kněze, kláštery, boho
službu, svaté atd., tu neohlížej se ani na
přátelství, ani na prospěch, jedná se ()
česť Boží a vážnost víry, tu není možná
snášelivost'. Takováto snášelivost' ve věcech

víry byla by proradou na královstvíBožím,
zradou na svém vlastním svědomí, jest :
nedůstojná povahy mužné, jest nekato—
lická. Proto však nezasluhuje církev katol.
výtky, jakoby byla n etole ra ntn i, n e
snášelivá k jinověrcům, jakobyje
pronásledovala již proto, že jsou jino- %
věrci. Církev od počátku až do naší doby ,
vždy učení své rozšiřovati hleděla cestou
mírnou a ne násilnou. cestou poučování
a příkladu a ne mečem a ohněm. Byli
ovšem králové & knížata křesťanská,
kteří hovíce choutkám výbojným za zá—
minku _si brali rozšiřování křesťanství,
zatím však dobývali cizích zemí ; to však
nepadá na vrub církve, která nikdy
s takovýmto způsobem nesouhlasila.

Církvi katolické vytýká se dále »in
kvisice španělská,: která mnoho obětí
z jinověrců si vybrala; avšak tu nesmí
se zapomenouti, že »inkvisice španělskac
byla ústavem čistě státním, nepod
léhajíc církevní vrchnosti, že ipapežové
proti ní hlasu svého pozvedali, a že ko
nečně zprávy o její ukrutností jsou pře
hnané. Papežové Sixtus lV., Lev X.,
Řehoř XIII. a Pavel 111.stavěli se často

proti inkvisici španělské, přijímali od
volání se pronásledovaných, vymáhalí
mírnější tresty, tak že často s mocí krá—
lovskou v rozpor přišli. ] sami spra—
vedliví protestantští dějepisci, jako Ranke,
Leo a Quizot nečiní církev katolickou

douce a připouštějíce, že tato byla za
řízením a ústavem čistě státním, nebot?
inkvisitory jmenoval král a jen králem
zase mohli býti sesazeni._

Dále vytýká se církvi katolické ne

zvaným Hugenottům, zejména ukrutností
na nich spáchané v noci sv.-Bartolomějské
r. 1572. V noci této totiž přepadeni jsou
Hugenotté za příčinou svadby Jindřicha
Navarského s princeznou Markétou,sestrou
krále Karla lX., v Paříži shromážděni, a
na 700 jich zavražděno. Podobné pro
následování nastalo i po ostatní zemi,
tak že tehdy asi _4000Hugenottův o život
přišlo. Církev katolická však jest ve pří
padě tomto úiplně nevinná. „KrálKarel IX.,
bez—tohok Hugenottům nedůvěřivý, obával
se přepadení se strany jejich, v čemž jej
matka jeho, Kateřina Medicejská, úhlavní

nexpřítelkyněHugenottů, podporovala. Proto
vydal rozkaz na přepadení jinověrců,
neměl však v úmyslu, aby vraždění do
sáhlo takového rozsahu, jak se skutečně
stalo. Cizím mocnostem i papeži se na
mluvilo, že král Karel lX.-št'astně vyvázl
z velikého nebezpečí, proto jediné a ne
na oslavu vraždění odbýval papež slavné
»Te Deum: v Římě. Celý tento ošklivý

skutek, spáchaný v noci sv.-Bartolomějské,
byl jen následkem zášti strany vládní
k Hugenottům; náboženství a církev ne—
měla s tim pranic společného, neboť ani
jediný kněz nebyl při tom súčastněn, ba
někteří mezi nimi — biskup z 'Lifieux —
ujímali se pronásledovaných, mnohé z nich
zachránili &za ně u samého krále Karla lX.
orodovali.

Církvi katolické nedá se dokázali,
že by jinověrce pronásledovala pro víru
jejich, ale naopak mnoho máme příkladů,
že jinověrci katolíky pro víru pronásle
dovali a vraždili. Vzpomeňme si jen na
dobu nyní zase tak slavenou, na dobu
husitskou. Kolik kněží, mnichů, jeptišek
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ahorlivých katolíků bylo v dobách těchto | mokré. Na hlavu Serveta vložen věnec.
zavražděno, spáleno od husitův, od Žižky,
Prokopa atd., a sice jen pro víru! Kolik
chrámů, klášterů, hradů, měst bylo se
žehnuto a vyvráceno, a to jen pro vírul
Až posud ění leckde zříceniny chrámů,
hradův atd. k nebesům ahlásají tu vy- .
clivalovanou »snášelivosch jinověrců ke
katolíkům.

Hugenotti sami nebyli také nevin
nými beránky, vždyt? dříve ješte, nežli je 3
zastihla pohroma noci sv.-Bartolomějské,
zavraždili v městě Nimesu 80 vznešených
katolíků, kterýžto příklad i v jiných
městech následován byl. kde Hugenotté
vládli.

A jak chovali se tak zvaní »refor—
mátořic ke katolíkům? Vizme tu jejich
»toleranci. :

Sám zakladatel sektářství zvaného

»reformovaná církev evangelická; Kalvin,
netrpěl žádného protivníka u víře.Vsamém
protestantském slovníku Mayerově (1875)

nasycený sírou, a zapálen; spis jeho byl
mu přivázán k tělu a zapálen. Kalvín
sám přihlížel z okna k hroznému divadlu
a pásl krvelačné zraky své na mukách
svého protivníka u víře. Nezavřel okno
dříve, až nešt'astný Set-vet mrtev sklesl
se sloupu.

.lestliže'Kalvin takto zacházel s pro
testantem, jenž poněkud u víře jiného
byl náhledu, jak teprve asi zuřil proti

; katolíkům! Ve směru tom zachoval se

čteme na důkaz toho slova: »Kalvin ne- ?

maje jiného cile, nežli šířiti panství víry
sve, nikdy se neštitil žádného prostředku,
jenž k tomu vedl.: K těmto prostředkům
náležely však nejen pomluvy a tupení,
nýbrž i, jak z vlastních dopisů Kalvinových
na jevo jde, též pronásledování avraždy.

Jak byl Kalvín shovívavý k jinému
mínění, vidno z následujícího příkladu.

Španěl Servet, dříve katolík, přijal
sice »nové evangelium,: avšak opovážil
se písmo jinak vykládati. nežli Kalvín,
& popíral Božství Kristovo. Ač Kalvín
sám volné hádání v písmě a svobodný
výklad jeho zastával, přece poručil Serveta
lstivě zatknouti a odsoudil jej k upálení.
Marně prosil Servet o milost: chybilli
prý, že to učinil z nevědomosti, že však
hotov jest to napraviti a odvolati. Avšak
to vše nic nepomohlo. Křičel, vzlykal,
aby jej aspoň nepálili, ale mečem stali,
avšak vše marně. Aby muka jeho déle
trvala, vzato ku hranici dříví syrové a

nám významný výrok Kalvinův v ná—
boženském rozhovoru vPoissy, kde kal
vince důvtipně potřeli důvody svými
jesuité Laynez a Polanco. Po té dopsal
Kálvin dne 30. září 1561 markýzovi du
Poet, vůdci kalvinců na dvoře navarském.
takto: »Především nemeškejte
osvobodili zemi od oněch pře—
horlivých lnmpů,kteří vyzývají
národy, aby se nám vzepřely.
kteří naše chování očerňují a
naši víru za blou-znilstvivydá
vají. Takové obludy dlužno udu
siti.jak jsem to učinil popravou
Španěla Michaela Serveta.<<

Kalvín slovy i příklady ukázal, jak
dlužno zacházeti s jinověrci, a sice jen
pro víru jejich. Žáci jeho si to zapama
tovali. a ukrutností jejich, páchané ve
Škotsku, v Anglii, Hollandsku, v Německu
a ve Francii na katolících i na luteránech,
dokazují, jak- dobře porozuměli katanovi
nebohého Serveta.

A co trpěli naši předkové katoličtí
za dob války třicetileté ve vlastech našich
od protestantů? Vzpomeňme si jen na
blahOSl.Jana Sarkandra! Jak utiskováni

byli katolíci v Německu až do dob nej
novějších, kdy konečně s pomocí- Boží
podařilo se jim volněji oddechnouti. Celé
knihy by se napsati daly () utrpeních
církve katolické v zemích protestantských
nebo jinověreckých, a přece opovažují se
mnozí církvi vyčítati »nesnášelivosť.< —
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Ovšem staré přísloví praví: »Kdo v té ' milují pokoj, jen když se jim s druhé
pecí bývá, jiného “tam hledá,: & starý [ strany dá; katolíci jsou snášeliví. ba o
neznaboh a nejúhlavnější nepřítel církve, i mnohých by se spíše říci mohlo, že ve
Voltaire, psal markýzi d'Argento: ».len Ě'snášelivosti své tuze daleko jdou.
notně církev katolickou tupte & liaňte; Protož odmítáme výtku: »Církev
přece něco uvíznem Zdali však jest to ! katolická jest nesnášelivác jako
boj pocestný, lidstva & pravdy důstojný. ' nespravedlivou a pravdě odporující, která
to jest jiná. Církev katolická nikdy boj se neda dokázati ani z minulosti. ani
takový neschvalovala a nechválí, ona z přítomnosti. Milujeme všecky a po
trpí, ale stejným neoplací. Neunavně máháme všem. Blud ovšem zavrhujeme
stará se o spásu lidstva; její zásadou a s ním se nikterak nespřatelíme, nebot
jest: »Na cestě lásky a dobrými skutky vážíme si viry své jakožto pravdy Iloži
získati srdce pro pravdu Božíc; nebot? a jediné; za víru tuto jakožto náš nej
vždy a všude dříve než podává učení větší poklad chceme bojovati. chceme
víry, poskytuje skutky lásky. To vidno trpěti i zemříti. Jinovércům víry jejich
od nejstarších dob až posud. Misionáři násilně nebéřeme, aniž se jim posmíváme;
katoličtípřicházeliapřicházejíkdivochům, pro víru jejich je nepronásledujeme,
mýtí lesy, odvodňují luka, staví příbytky, naopak v pokoji s'nimi žíti chceme, jen
vzdělávají pole, ošetřují nemocné, vy- at'fi oni podle takové spravedlnosti se
kupují zajaté, ošacují nahe, krmí hladové, řídí a naši víru nám na pokoji nechají,
starají se o dítky, ba nebojí se ani smrti, nebot" jinému pro víru se posmívati, víru
jen aby jiným zabezpečili život věčný & ' tuto tupiti & haněli. a přece chtíti, aby
oslavili život časný. přikyvoval, to jest netolerantní, to jest

Kde, pro Bůh, jsou v zemích kato- nesnášelivost' spojená s nespravedlnosti
lických církví katolickou pronásledování a křivdou, & lé at se každý varuje!
jinověrci proto, že jsou jiné víry? Katolíci (Příštědále.)

Divy Pána Ježíše v Lúrdech.
(Glutamin)

o jasném úterku dne 21. srpna následovala deštivá středa. V Lúrdech
bylo nahromaděno—ŽO až 30 tisíc poutníků, dychtivých opětovati toho

5 dne slavnostní průvod s nejsv. Svátosti. Po dlouhém rozmýšlení bylo
. .„Íý/ potřebí vyhoveti všeobecnému přání, a průvod v lijáku kráčel z basiliky

do jeskyně. Nesmírný průvod sestupoval bez bázně, bez ochranných deštníků.
Divadlo včerejší opětovalo se i dnes. Nemocní nalézali se v jeskyni v nosítkách,
na židlích a lavičkách s rukama sepjatýma,'s růžencem mezi prsty, nebo vztaženýma
k nejsv. Svátosti, jež pod nebesy se blížila; tisíce a tisíce hlasův opětovalo prosby
včerejší k Bohu v nejsv. Svátosti. Viděti vše to a neslzoti, bylo nemožno.

O 1/25. hodině pod nebeským obrazem Panny Marie, stojící mezi růžemi
a osvětlené leskem tolika svěc, uděleno bylo-svaté požehnání nesmírnému' zástupu
přítomných. Tu nedaleko byla nemocná, jež zdála se býti v posledním tažení. Dány
jí vdychovati silné voňavky, aby se zotavila. Byla z Pont &Mousson, 44letá, matka'
10 dítek, po 5 let již mrtvicí ranéná dle vysvědčení lékařova. Chtěly ji právé
pohroužiti do rybníčku, a právě jedna sestra lásky volala: »Nepomůželi Panna
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Mária, je ztracena.< Osm paní, v čas pouti sloužící nemocným, ji spustily do vody,
vzývajíce Pannu neposkvrněnou _v jeskyni. Ale nemocná má pysky zmodralé,
zdá se, že chroptí smrtelně ——umírá. Jakmile však zavzněl hlas zvonku, jenž
ohlašoval příchod nejsv. Svátosti po svatém požehnání, umírající byla zdvižena
z rybníčku, v rychlosti oděna. od sester a posluhovaček byla přenesena v nosítkách
ven do deště pod širé nebe. Kolem stojící klekají do bláta, a jedna sestra volajíc
ji jménem snaží se zdvihnouli jí hlavu; ale hlava padá zpět s očima zavřenýma.
Nejsv. Svátost za jásotu lidu byla již před ní. »Já,a píše týž svědek, »byl jsem
po levé straně nebes několik pídí od monstrance & několik od nosítek, a proto
jest mi dovoleno tvrditi, že jsem ji viděl přejííi z náručí smrti.k životu.c

Náhle se zdvihá hlava, oěi se otevírají a hledí k nejsv. Svátosti, ruěe
se vztahují kní. Umírající se zdvihá, již stojí na nohou, žehná se velikým znamením
sv. kříže a jde vstříc nejsv. Svátosti, nesené od jejího vlastního pastýře, biskupa
z Nancy. —- »Na kolenal<< volá k ní jedna z paní, která za ní běžela. Ona padá
na kolena, a mezi tím, co se klaní Spasiteli, cítí, že jí biskup postavil monstranci
na hlavu. Pak se zdvihá, a polooblečena a bosa, nohy v blátě, unesena radostí
& slzíc následuje blízko mně dosti daleko nebesa. Když se jí tázali později, co
cítila tenkráte, pravila: »Necítila jsem ničeho; viděla jsem však Pána Ježíše, jenž
mi řekl: Vstaň a choď! Vstala jsem a šla.:

Co následovalo po tomto divu, oheň, s jakým zástupy lidu, opojeného
radostí, propuklo vtleskot a chvály Pánu Ježíši, nelze vysloviti. Snad nedostoupilo
tak svatého nadšení ono »Hosannalc které přivítalo božského Mistra při slavném
vjezdu do Jerusaléma. Doznám pouze, že kdybych mohl vypravovati, co jsem
viděl, opětovati, co jsem slyšel, vypsali stý díl toho, co se mnou zakusilo více
než 20 tisíc poutníků v Lúrdech přítomných, nikdo by nemohl čísti řádky moje
suchým okem.

S tohoto místa průvod nemůže ku předu. Zástup se hromadí, obklopuje,
vzývá, chce nésti u vítězoslávě nejsv. Svátost. Kněží a muži tvoří kolem řetěz,
aby ji ochránili před mořem lidu. Hledím na šlechetného biskupa, jenž tiskne
nejsv. Svátost“ k prsům; jest bledý jako vosk a bohaté slzy mu tekou po tvářích.
Hledím na okolo stojící a nevidím žádného zraku, jenž by nebyl 'skropen slzou.
O kdyby v oné tlačenici byli nevěřící, jak by byli cítili padati pásku nevěry s očí!

V ony okamžiky zdá se, jako bychom nebyli v 19. století, ale souvěcí
s Pánem Ježíšem, za času jeho pozemského života. Nejsme již v Lúrdech na
březích Gave, ale v Palestině na břehu Jordánu nebo u jezera Tiberiadského, když
zástupy uneseny jeho dobrotou jej obklopovaly, aby ho mohly viděti, slyšeti a býti
přítomny zázrakům, které tvořil. Zde jest láž tlačenice kolem něho v nejsv. Svátosti
skutečně přítomného, podobné výkřiky, podobné opovrhování nepohodou &vlastním
pohodlím. Každý závodí tu dotknouti se okraje šatu, políbiti třáseň vela, jež pokrývá
bedra biskupova, nesoucího Pána Ježíše pod způsobami svátostními. Tak cítí každý,
že Pán Ježíš živ a vpravdě jest přítomen a že od něho vychází moc nadlidská.

Nevěřím, že kdyby božský Spasitel se byl zjevil v plnosti své vznešenosti
a zřejmě se objevil v podobě nejpoutavější své laskavosti, by byl vzbudil ohnivější
nadšenost'. Věčná a skutečná přítomnost jeho v nejsv. Svátosti v onom okamžiku
stala se tak zřejmou, všichni cítili v duchu, že jest přítomen pod Způsobou chleba
sladký, krásný, milosrdný, jako když žil mezi lidmi, tak že každý nehledě na

Škola B. s. P. 1891. 24
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marný stud a ohledy lidské hlasitě veřejně ho prosil a odlehčoval srdci svému,
jakoby byl samoten s ním. Tak jsem slyšel vzývání: »Pane Ježíši, uzdrav mi synálc
»Pane Ježíši, zachraň Francii !: »Pane Ježíši, dejž. abych Tě miloval !< Mezi těmito
tak různými výkřiky dojalo mne však zvláště volání muže vzezření panského,
v dlouhém vousu, pohledu vojenského, jenž hlasem vzdechy přerývaným volal:
>Ježíši Kristel Jsem veliký bídák; obrať mnelc

A by nic nechybělo k podobě časův oněch, toho dne jako tehdy ústa dítek
a rty nemluvňátek doplňovaly chvály a korunovaly vítězoslavu Ježíšovu v nejsvětější
Svátosti. Když nesena byla tato, na místě méně natlačeném' byly četné dítky. jež
držely se krku chův anebo v náručí matek byly chovány. Když objevovala se
nebesa, celý tento zástup dětský dal se do pláče. křiku, vztahoval ručky k monstranci,
stkvící se zlatem a drahými kameny. Zdálo se, že v bělostné posvátné hostii malé
dítky viděly Dítko božské, Krále nevinných, a toužily pohráti si s _ním. Nebylo
možno jinak je ukonejšití, až biskup velmi dojat se přiblížil a za slz přítomných
každému z d'ítek na bělostnou hlavinku postavil monstranci.

Též při poslední národní pouti francouzské k posvátné jeskyni Iúrdské
v srpnu roku minulého udály se tytéž divy. vykonané na orodování neposkvrněné“
Rodičky od Pána Ježíše, skrytého v nejsvětější Svátosti. Ejhle zprávy »Letopisů
lúrdských,: popisujících průvod nejsv. Svátosti, při oné pouti vykonaný:

»Asi tisíc kněží toužílo po cti, aby mohli provázeti Krále králů s voskovící
v ruce a pokud možno v obleku kostelním. Průvod byl vznešený. Když sv. hostie
procházela těsnou řadou nemocných, lidé počali volati k ní s vírou hory pře
nášející. Mluvili k Pánu Ježíši, jakoby ho viděli v lidském těle. A Spasitel milosrdný
nebyl překonán. V okamžiku, kdy nebesa se vzdalovala od rybníčka, dívka z Vire,
jež již po 7 měsíců nemohla se hnouti,'_vystoupila z vody uzdravená tak, že mohla
připojiti se k'průvodu. Nadšení množství stalo se téměř šílenstvím.:

S nápisem »Co lze viděti v Lúrdech- očitý svědek divů, při této pouti se
přihodílých, takto je popisoval v »Uníversuc pařížském, v listu psaném dne
26. srpna 1890:

»Ejhle, nejsv. Svátost nesena ve slavném průvodu, jež se mezi nesčetnými
zástupy lidu blíží k jeskyni, sestupuje s hořejší basiliky navštíviti »nemocné své
Matičky.: '.l'ito, mezi jejichž dlouhými řadami jest kráčeti Pánu Ježíši, aby je viděl
a z blízka potěšil, jsou rozložení v nosítkách a židlích, tak že od rybníčka dosahují
až k soše neposkvrněné Panny, která v bělostné říze, opásána blankytným pásem,
s růžencem v rukou a růžemi u nohou stojí před nimi v jeskyni. Hned jakmile
zlatý trůn, zastíňující Krále nebeského, se zjevil, zdvihla se z tisíce hrdel bouře
žádostí, útok modliteb tak mocný a dojemný, že slzy soustrastí vytryskují z očí
všech. Cit víry, lásky a naděje jest největší měrou probuzen. Očím nemocných
a zástupů stává sePán Ježíš v hostil Bohem člověkem živoucím, k němuž utíkají „se
se slovy slepce: »Ježíši, Synu Davidův (křičí vespolek), smiluj se nad námih
Nevyslovitelný jest dojem, jejž tvoří v mysli tento křik z tolika ztísněných srdcí.
Zdá se vám, že žijete za dnů smrtelného života Spasitelova, že ho vidíte oslavována
od zástupů v Palestině, od lidu z Jerusalěma, když přecházeje uzdravoval nemocné.
Roušky svátostné zdají se, že pomalu mizí, a nemocní provázení 15 až 20 tisíci
přítomných, kteří je Obklopují, pokračují ve vznešené samomluvě s Pánem Ježíšem,
vyslovujíce výkřiky a modlitby nejrůznější. &
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Tato veřejná, hlučná, jednomyslná modlitba trvá půl druhé hodiny po
celou cestu. A Pán Ježíš a Panna Maria ji slyší a vyplňují. Uzdravení se při
příchodu nejsv. Svátosti množí. Jedni v okamžiku uzdravení zahazují berličky
a následují jásajíce Spasitele, jiní se 'zdvíhají na lůžkách a židlích a jdou radostně
za průvodem. Těm, kterým sepolehčilo, pomáhají, a oni zkouší jíti za pomocí
sluhů nebo dávají se táhnouti za procesím ve svých židlích o kolečkách. Berly
jsou zdvižený do výše &vozíky uzdravených jsou postrěeny do předu, jako kořist
vítězná v tomto podivuhodnem, vítězoslavněm průvodu. Za těchto úkazů všeobecné
radosti hejsv. Svátosl“ po posledním požehnání zástupu uděleněmu ztrácí se v basilice.

Od začátku až do konce divadlo toto má cosi nebeského. Nic podobného
nelze viděti na zemi, nic, co by dojímalo tak duši a pozdvihovalo ji v zápal svaté víry.

Mnozí septají na počet uzdravení tělesných, jež se denně v Lúrdech
přiházejí. Kolik jich však zapomíná na uzdravení mnohem podivnější, ač skrytější
uzdravení duší ?"I'ato právě považovati jest za důležitější a za které se má dostati
Panně Marii díků nejvřelejších.

Připojuji novou událost, již slyšeli jsme vypravovati v Lúrdech. Loňského
roku jakýsi 'muž při průvodu vida množství, jež s takovou vírou provázelo nejsvětější
Svátost a klekalo na zem, pravil u sebe hledě na monstranci, která chovala svatou
hostií': »Něco tam uvnitř-zajisté musí býtiia Potom se ptá souseda: »Kde se dělá
nejsvětější Svátosť?c —- »Při mši svaté,: zněla odpověď. Šel tedy na mši svatou.
Vrátil se příští neděli, a každé neděle toho roku byl přítomen službám Božím.
S národní poutí vrátil se do Lúrdů. Vida množství uctívajících a modlících se
k nejsv. Svátosti, zvolal: »Nemohu takto již zůstatila Šel a vyhledal si kněze.
»Jest tomu 45 let, co jsem se nezpovídal,c pravil mu. Kněz ho přijal velmi laskavě
a vyslechl“ jeho zpověď. Ubohý hříšník skončiv vyznání svých hříchův a obdržev
rozhřešení vrhá se na prsa muži Božímu, objímá ho a s nevýslovnou radostí jde,
aby přijal chléb života nebeského. Panna Maria Lúrdská uzdravila zcela tuto
ubohou duši.

Modleme se, aby tato uzdravení duševní množila se stále víc a více i ve
vlastech našich, kdež úcta Panny Marie tak hojně se šíří a blahodárně působí na
rozkvět života katolického. S.

Ještě něco o posvátném rouehu Kristově.

se letos namluvilo, národa a statků jeho, v pravdě však
v mnoho také napsalo -o vy

.. ' stavení posvátného roucha
m' Spasitelovavněmeckémměstě

Trevíru. Radostné a nadšeně hlasy ozývaly
se z kruhů katolických, slova posměšného
rouhání a-zlehčování čísti bylo v listech
svobodářských a nekatolických. S bolestí
rozpomínáme se tu zvláště na liberální
časopisectvo české, na listy naše domácí,
které vydávají se za strážce a obhájce

drze po pravém prospěchu jeho šlapou,
zlehčujíce,co národu jest nejdražší, svatou
totiž víru jeho svato-václavskou a vše
s ní jakkoliv související. S boleslí, pravíme,
rozpomínáme se na neblahou činnost?
jejich, protože jedná se tu o zneuctění
a zlehčení ostatku drahocenného, pamatky
převzácné, o zneuctění totiž roucha
božského zakladatele svaté víry naší,
Krista Ježíše. Nevystihlá dobrota Boží

24*
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uchovala skvost ten převzácný až na
doby naše, aby zástupy věrných stoupenců
říše Boží na zemi mohli zřejmým způ
sobem osvědčiti lásku a věrnost.“ svou

k Bohu Stvořiteli i Vykupiteli uctěním
šatu. kterým oděno bylo před věky
Slovo Otce věčného pro spásu duší
lidských na zem sestoupivší. A skutečně
přicházely tisice synů katolické církve
do města toho šťastného, které poklad
onen v sobě chová, aby uctili v posvátném
rouchu Syna Božího a zároveň veřejné
osvědčení podali, že věrně stojí k matce
své,_ cirkvi
toto stalo se však kamenem úrazu lidem
víře naši nepřátelským, tak že neostýchali
se veřejně vystoupiti v listech svých
proti uctíváni roucha posvátného, vinice
lid zbožný z obmezenosti, duchovní správce
z tmářství a převrácenosti, a nedosti “na
tom, v listech protestantských a liberálních
objevily se také zprávy v pochybnost“
beroucí pravost vzácné památky a
totožnost její s rouchem Spasitelovým.
Protestantům nedivíme se, že překypují
nenávistí a hněvem při projevu ducha
ryze katolického, od něhož bezdůvodně !
a s největší škodou svou se odtrhli. Neníí“ '
zajisté spásy kromě církve jediné pravé,
kterou jest církev katolická. Vice však
divíme se liberálům našim, kteří přece
alespoň dle jména platí za katolíky, že
neváhali s nevídanou ochotou vrhnouti

se nepřátelsky na ostatek katolíkům nad
jiné dražší. Nebude od místa posvítiti si
blíže na tu svobodomyslnost jejich a tak
do pravého světla postaviti veškero jejich
v tomto oboru řádění a kOnání. Jest

dokázáno, že liberáln0sť, jak rozumějí
ji naši liberálové, hotovou jest protivou
katolictví; tak praví již zdravý rozum,
plýtké a bezpodstatné zásady jejich dů
sledně probirajici, tak praví výroky sněmu 
vatikánského a papežů římských, libera—'
lismus jakožto protivu. všeho katolického

odsuzující! Nejpádnějším však důkazem

římsko-katolické. Počínání ,
a volnosti vpravdě v žalostném trvají

pro tvrzení naše jest liberální jed nání
samo, které jeví se protivou ducha
katolického venkoncem. Jsouce nepřátely
ducha katolického, nemohou listy liberální
přece čerpati zpráv svých z listů kato—
lických, sahají proto tam, kam smýšlení
jejich je táhne. k směru snahám svým
nejbližšímu a vypůjčují si zprávy své
z listů židovskýcha protestantských,
ponejvíce pak z poslednějšich, poněvadž
se to v té víře protestantské liberálněji
mysli a ještě liberálněji žije. Tak smutně
dopadáta svobodomyslnost našich liberálů.
Chvástajice se všude svobodomyslnosti

područí ducha i smýšlení protestantského,
a to ve věcech a zájmech nejdůležitějších,
v otázkách náboženství, které určuje
podstatu člověka a dává směr celému
životu lidskému. A v jak důstojném to
poddanství trvají vzhledem k snahám
národnostním! Známo přece, že prote
stantstvi z Němec k nám přívandrovalo
a všech pohrom, které ubtahou vlasť
naši zastihly, hlavní příčinou že bylo
jediné ono. Takovým lidem, takovým
směrům pracuje se tedy u nás do rukou
nerozumným a šíleným skoro štvaním
proti sv. víře, církvi a všemu k ní ná
ležejicimu. Tak nízkého tedy původu také
jsou ony útoky na posvátné roucho
Kristovo, které s bezpřikladnou otrlostí
a drzosti pronášely listy naše liberální

%jako slavnou nějakou vymoženost osvíce—
i ného ducha nové doby nad zastaralými

&pošetilými předsudky tmářskěho středo
věku. Tak daleko dospěje člověk, opo
vrhneli pokladem sv. víry a chytili se
zprvu jen lhostejnosti, potom však zne
náhla pravé protivy toho, co mu v letech
blaženého dětství bylo nejsvětějším a
nejdražším.

Než přikročme již k vlastnímu
drahému předmětu krátké rozpravy svojí!
NehodJame tu široce se rozepisovati
o pravosti a osudech posvátného roucha,
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milí čtenářové dosti o tom zajisté letos
četli i slyšeli, chceme tu podati toliko
skromnou zprávičku, vyňatou ze spisu .
staršího, tehdy možná úplně nepovši
mnutou, nyní pak docela zapomenutou.
Nalézá se zpráva ta v denníku známého
spisovatele německého Albana Stolze,
vydaném pode jménem »Witterungen der
Seelev- roku 1867. Jakožto - upomínku

vepsal ji však spisovatel do svého denníku
již,v měsíci září roku 1844. Jakkoliv
maličká, přece doufáme, že bude milým
čtenářům »Školyc milá, poněvadž dotýká se
jednak úcty roucha Páně, jednak zajímavou
a věrohodnou podrobnosť obsahuje 7.osudů
památky všem na výsosť drahocenné.
SlySmeji tedy!

. »Na cestách svých,: praví spisovatel,
»dověděl jsem se, že i mnoho židů
putuje k posvátnému rouchu Páně, aby
si prsteny a jiné klenoty na sv. ostatku
tom dotýkati dali. Udržela se mezi židy

zvěst, že těm. kteří bývali popraveni,
roztrhlo se roucho na levém rameni.

Tázali se tedy, zda skutečně ina tomto
rouchu roztržení takové se nalézá, &jeli ;
tedy roucho ono pravé; a skutečně
roztržení takové na posvátném
rouchu se našlo. Považujíproto sv.
rou'cho Páně za skvostnou památku
dávné slávy židovské a za drahocennou
kadeř ustřiženou s hlavy nešťastné,
odumřelé vlasti své a časů blažených.
Pohled na posvátné roucho zajisté tedy i
v srdcích židů budí pohnutí mocné a
hluboké.“

Hned na to zmínka děje se o zázraku,
který stal se u posv. roucha, následovně:
»Mladá hraběnka, která uzdravena byla,
měla nohu tak zkřivenou, že sedadlo
obyčejné stolice bylo s chromým údem
úplně rovnoběžným. Lékaři pravili sice,
že jest možnou pomoc rozříznutím ně
kterých svalů, že však hraběnka operaci
takovou pro útlé složení tělesné sotva

by neumenšoval jí bolesti jejích, ale
aby dopřál jí alespoň chrám Páně navštíviti.
A co se nestalo? S bolestí jsouc do domu
Božího donesena, vesela vracela se sama
do příbytku svého, zdráva a čila jako
nikdy před tím. Přítomný lid plakal
radostí.“

»Minulou neděli,“ dokládá spisovatel
ještě, »navštívilo dóm trevírský na 30.000

' osob. Sám biskup prodléval“ denně ně
kolik hodin v kostele, aby, jak sám říkal,
na vroucnosti poutníků se občerstvil a
potěšil..

Kromě toho slyšel spisovatel denníku
z úst farářových, že prameny a zprávy

. týkající se' roucha svatého daleko více
a určitěji svědčí pro pravost jeho nežli
proti ní.

Tolik zaznamenal o posv. rouchu
Kristově roku 1844. znamenitý a učený
muž, kněz Alban Stolz. Jak dnešního
dne_ osměluje se o něm & uctívatelích
jeho psáti každý pokoutní plátek rázu
kolikrát více ještě jak pochybného, z ne
dávné zkušenosti s dostatek známo.

Posouzení nějaké zlotřilé té činnosti poku
sili jsme se načrtnouti v úvodu k malé
zprávě své, který že poněkud delším
vypadl nad očekávání, laskavý čtenář
vysvětlí si i omluví jak z povahy předmětu
projednávaného tak z neblahých, rázného
všude zakročení a vystoupení vymáhajících
poměrů doby přítomné. Končíme vroucí
prosbou, aby Vykupitel nejsvětější ráčil
shlédnouti na vlasť naši svato-václavskou,
bohopustým štvaním proticírkevnim v po
sledních dobách tak neblaze rozežíranou,
a dal synům jejím ducha pravé víry a
pravé zbožnosti, aby svaté jméno jeho
po krásných nivách našich v nové, vroucí
úctě se zastkvělo a národu našemu

požehnání a zdar budoucnosti stkvělé
dopřálo a přineslo. Jen _ty lide dobrý
nezapomeň se sám nad sebou a za
falešnou liberálnosť a nepravou lidskost

vydrží. I prosila ona hraběnka Boha, l nedej pokladu sv. své víry, pamatuje



vždy na slova proslulého apologety ' werdenx Pravými acelými lidmi budeme
P. A. Weisse: »Wir sollen ganze Menschen , jen tehdy, budemeli pravými &upřímnými
dadurch werden, dass wir echte Christen . křesťany. P. X. B.

Sťastná rodina.
Obrázek ze skutečnosti. — Píše J. O'halupecky'.

W ilo, příjemno bývá odpočinouti sobě v chladném stínu stromův. Unavený
šil) 42 gčlověk nabývá nového občerstvení, oko jeho bloudí po modravěm nebi
fo—ŽMÍ—aa duše zalétá ve zbožných myšlenkách k Tomu, jenž veškeru tu krásu

k radosti člověčenstva stvořiti ráčil.
Za tichého, letního večera odpočíval pod věkovitou lípou pan Mikuláš

Prášek, měšťan čáslavský, jenž se synem Josefem s procházky právě se byl vrátil.
Po cestě poučoval otec syna a vykládal mu o všemohoucnosti Boží. Malý

Josef horlivě naslouchal a mnohému se divil. Malý jeho rozum nemohl vše dobře
ještě pochopiti, a otec proto mnohé výklady přiložiti musel. Byli“pan Mikuláš muž
vzdělaný a těšil se v městě všeobecné přízni. Dům svůj vedl zcela po křesl'ansku &
velice pečoval o zdárnou výchovu svých dítek. Rovněž i manželka starala se o duševní
potřeby miláčků svých, a tak spatřujeme v rodině tě neobyčejnou svornost' a požehnání.

Leč dnes byl malý Josef jaksi smuten, těžký jeho dech oznamoval blížící se
nemoc. Marně starostlíva matka hledala úlevy, marně zavolán k pomoci lékař.
Josef ulehnul a neznámá nemoc v okamžení zlomila síly mladého těla.

Rodina pána Mikuláše byla v zoufalství. Pečlivý otec povolal nejslovutnější
lékaře, leč i ti velmi málo naděje poskytnouti mohli zarmouceným rodičům.

»My léčíme, leč Bůh uzdravuje,< byla poslední odpověď jejich.
Pan Prášek se zamyslil a vzpomněl si, že i on někdy slýchal o divech

svatohorské Panny Marie. V mysli své učinil si zvláštní předsevzetí, “které když
své věrné manželce sdělil, odhodlal se na cestu. Věda, že umění lékařské u konce
jest, odebral se na tu světoznámou Svatou Horu u Příbrami, aby zde, u trůnu
Rodičky Boží, vyprosil opětné zdraví pro milované dítě.

V pevné důvěře, že pomoc Matky Boží jej nesklame, přišel r. 1703. na
Svatou Horu a zde vroucně se modlil. A Matka Boží, potěšení zarmoucených,
posilnila naději jeho, vyslyšela vroucí modlitbu svého ctitele a neobyčejná blahost'
rozlila se v jeho duši. Pan Mikuláš však neodcházel. Nemoha se rozloučíti
s milostným obrazem Marianským, modlil se ještě vroucněji & drahé dítě do
ochrany Marie Panny _poroučel. Mezi tím zdálo se mu, že by potřebí ho bylo na
blízku synové. Iodhodlal se na zpáteční cestu a ve zbožných myšlenkách vracel se
k domovu. Cesta zdála se mu nekonečnou, čas pak věčnosti. Na důkaz úcty
k Marii Panně podniknul cestu k domovu pěšky, při čemž stále se modlil. Z Příbrami
do Čáslavi pak hodný kus cesty. Leč pan Mikuláš, posilněn blahou nadějí, obtíže
cesty ani nepoznával. Doufal, že Malka Boží vyslyšela prosbu jeho, a proto ani
dočkati se nemohl toho okamžení, až opět v rodinném kruhu zasednouti a'nemoc
nému synu bude moci vypravovati o svatohorském velechrámu.

Konečně uviděl Čáslav. Izrychlil kroky své, a hle, co vidí? Na smrt“
nemocný Josef běží mu vstříc. »Jest to možná?: přemýšlí zbožný měšťan. »Snad
mne mýlí zraku Leč malý Jošef běží rychleji, a jižjiž objímá šťastného otce. A pan
Mikuláš tiskne uzdravené dítě na otcovská ňádra & z úst jeho vinou se zbožné
vzdechy díkův. I spěchá do domu svého a zde blažená manželka se táže, kdy že
modlil se před trůnem Marie Panny? Šťastný měšťan pak dovídá se, že právě
v tu hodinu, kdy před obrazem Marianským poklekl a za uzdravení syna prosil,
povstal nemocný Josef s lože a k podivení všech najednou úplně uzdraven byl.

ťastná rodín'a, zázrakem tím ku vděčnosti povzbuzena, stala se v Čáslavi
nejhorlivější ctitelkyní svatohorské Rodičky Boží.
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Různé zprávy & drobnosti.

Z farnosti _
1890. Farnost moravská jest úplně mezi
horami. Nevidět tu leč nebe a vysoké

moravské. Léta Páně'

hory. Krajina tu chudobná, ale lid za- :
chovalý a zbožný. Důkazem toho bud'tež
tyto řádkykateré nám poslal jeden čtenář '
»Skoly B. S. P.< Na nejkrásnějším místě
uprostřed lesů a hor, odkudž čarovná
jest vyhlídka po okolí,
obraz nejčistšího Srdce blah. Panny Marie.
Stojít na místě, okolo něhož množství
lidu každodenně se ubírá po pracích
svých. Dne 15. července o 3. hodině
odpoledne byl postaven na vyhlédnutém
místě dubový sloup od... Lidu při tom'
nebylo, protože měli plné ruce práce
sušením a svážením sena. Jedine pastýři
pasoucí stáda na stráních hor se dověděli
o tom. Snad Pán Bůh všemohoucí sám

dal jim dobré vnuknutí. Se všech stran
přicházeli malí pastýřové, aby byli přítomni
postavení sloupu, na němž měl býti
upevněn obraz nejsv. Srdce Panny Marie.
Bylo tu jako v Betlémě. Jako pastýřově
přišli do Betléma poklonit se nově
narozenému Spasiteli. tak i naši pastýř
přichvátali, aby uctili nejblah. Rodíčku
Boží. Jakmile byl obraz ten vyzdvihnut
a na sloupě upevněn, tu padali na kolena,
volaiíce: »Potěšení zarmoucených, oroduj
za nás, Mariah Mnohem krásnější byl
pohled na obyvatele okolí. Jak uslyšeli
rány z hmoždířů, nechali práce, obrátili
se tváří k obrazu, smekali klobouky,
padah
blah. Rodičku Boží. Byla to radost! Jak
se začalo stmívati, ubíral se lid z lesní
práce domů. Jdouce okolo obrazu nového,
jedni smekali klobouky, mnozí se zastavili
a krátkou modlitbou pozdravili
Pannu. Večer se mnozí u obrazu shro

máždili a vykonali tiché modlitby.
Dne 23. srpna o 6. hod. shromáždili _

postaven nový =

na kolena svá & pozdravovali.

Marii 

Srdce Marie Panny. Dne 31. srpna přišly
velké průvody s tamějším zpěvákem
F. H., aby uctily a pozdravily Matku Boží.
Dne 2. února 1891 přinesl někdo památnou
desku s nápisem: »Daruji Marii Panně
na věčnou památku.: Ve svátek nejsv.
Srdce l'ána Ježíše letos shromáždili se
obyvatelé potoka Slaviča, aby u obrázku
se pomodlili. Ačkoliv nebyl ještě po
svěcen církevně, již bylo u něho 5krát
modlehí. Letos dal někdo udělati schody,
mříži dala udělati jedna služebná. Ačkoliv
fundator nemá svého pozemku, nalezl
dobrodince, který dal tomu obrázku místo
na věčné časy. Nadešel den svěcení toho
obrázku milého. V neděli 19. po svatém
Duchu t. r. bral se průvod od kaple
sv. Máří Magdaleny, veden Ond. Vr., do
farního chrámu Páně v Moravci. Po

odpoledních službách Božích _vyšelprůvod
z farního chrámu Páně, k němuž se
přidali obyvatelé celé M. a všichni jako
jedněmi ústy zpívali: Tisíckrát pozdravu
jeme tebel Obrázek byl posvěcen veledůst.
panem farářem Ant. Humplíkem. Kazani
bylo velmi krásné o lásce k Matce Boží.
Ačkoli vítr bouřil, nestěžovalo se našemu
stařičkému velebnému Pánu tam cestovati,
čímž nám všem velikou radost způsobil,
jakož iostatní velební páni z okolí. Byl
to den radostný. Místo okolo obrazu bylo
plno lidu. Na oslavu napletly panny
mnoho věnců. a mládenci zase se po
starali o hudbu, aby co nejvíce oslaveno
bylo nejčistší Srdce Marie Panny. Přál
bych ti, laskavý čtenáři, býti přítomnu'
naší slavnosti. Na osamělém místě mezi

horami, kde toliko viděti nebe a zemi,
stojí utěšený obraz nejsv. Srdce Marie
Panny.

Ještě něco. Dáli nám Pán Bůh dočkati,
tak ještě vystavíme obraz nejsv. Srdce
Pána Ježíše; má býti posvěcen budoucího

se okolní obyvatelé a slavili den nejsv. [ roku 1892, 26. června. Budiž česťachvála



nejsv. Srdci Pána Ježíše & milosrdněmu
Srdci Panny Marie,
dělníkům milosti takové popřáli v tak
smutných časech. Laskavý čtenáři, pomodlí
se za nás! F. S.

Z Polešovic. (S v ě c e ni
božského Srdce Páně.) Na slavnost
sv. apoštolů Petra a Pavla konalo se.
odpoledne svěcení nově sochy božského
Srdce Páně, která na bočním oltáři naproti
soše Panny Marie Lurdské umístěna byla.
Téhož dne při velmi příznivém počasí
shromáždilo se veliké množství lidu jak
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že nám chudými

sochyi

domácích tak přespolních, mezi nimi více

než 200 družiček bíle oděných u farní bu- ,
dovy,.odkud průvod se ubíral do chrámu ;
Páně. Na kazatelnu vystoupil P. rektor“
zTovaryšstva Ježíšova na Velehradě a
vysvětlil výmluvným jazykem zbožným
posluchačům význam božského Srdce
Páně a povzbuzoval věřící, by ve všech
potřebách, domácích starostech a útrapách
brali s plnou důvěrou útočiště k božskému
Srdci Páně, že nikdy oslyšeni nebudou.
Po kázaní přes hodinu trvajícím vykonal
posvátný úkon posvěcení vdp. arcikněz ;
a děkan bzenecký za assistence vdp.
děkana z Boršíc, jeho kaplana, pak dp.
faráře z Domanína a místních duchovních

správců. Po skončeném svěcení byla
litanie k nejsv. Srdci Páně, a svátostním
požehnáním byla krásná tato slavnosť
ukončena, která dlouho v paměti zůstane
těch, kteří se jí súčastnili. Pěknou sochu
božského Srdce Páně zařídila zběžná

ctitelka, která ze skromnosti nepřeje
sobě býti jmenována. Božské Srdce Páně
budiž jí hojnou odměnou za šlechetný
její skutek. .B. K.

Zachráněni ctitelů svatého růžence.
V železničním vlaku, s kterým se stalo
veliké neštěstí u Mónchsteínu u Basileje
“ve Švýcarsku, nalézaly se také dvě.
katolické ženy z okolí Pruntrutu, vracející
se s pouti z proslulého místa poutnického
Einsiedelnu. Hned při vstoupení do vlaku

v Basileji počaly obě modlití sc růženec,
což potupení a posměch se strany veselých
cestujících, k pěvecké slavnosti jedoucích,
vyvolalo. Přišel do vozu konduktěr s po
tupným úsměvem, žádaje jízdní lístky.
V okamžiku tom za hrozného praskotu
sbořil se most, a vůz železniční sletěl do
do hlubiny. Při odklízení trosek nalezeny
obě ženy. Neměly sice následkem pádu a
leknutí vědomí, išaty na nich byly roz—
trhány a krví potřísněny, avšak neutrpěly ni
sebe menšího poranění. Okolnost' ta byla
tím nápadnější, jelikož ostatní cestující byli
vesměs buďto mrtvi, nebo docela zohaveny
mrtvoly jejich. Jednomu pánu a paní,-kteří
seděli vedle oněch dvou nábožných žen,
nejen byly nohy zlomený, ale i rozdrceny.

Čeští krajané v Americe. Mnohé
čtenáře bude zajímati úsudek amerického
přítele o tamějších poměrech nábo
ženských mezi Čechy krajany. Praví:
»Nevím, co bych ti tentokráte více psal
o amerických poměrech. Jedna však
smutná pravda jistě zarmoutí tvé srdce.
Většina Čechů (z království) jsou nevěrcí
nebo málověrci. Tak na příklad v New
Yorku jest dle sčítání 40 tisíc Čechů a
přece nemají ani jediného svého kostela.
Jest tam jen několik zbožných žen,
které chodí ke sv. zpovědi do německého
kláštera, kde jeden kněz umí trochu
česky. Všudejinde ovšemjsou poměrylepší,
ale přece zlé. Moravané jsou obyčejně
trochu lepší nežli Čechové; často stydí
se jmenovatí Čechy (Bohemian), raději
zóvou se Moravany (Moravian), protože
slovo Bohemian velmi často se vyslovuje
s pohrdáním. Nevěrecký český spolek
se střediskem v Chicagu, jenž jest roz
šířen po celých Spojených Státech, píše
se zkrátka: »Č. P. S.,a (t. j. Český
Pomocný Spolek). Pod záštitou lidumilnosti
šíří nevěru & zednářství. Poláci ho na

zývají Český Pes (t. j. Český PeS).
Poláci neztrácejí své náboženství, leč snad
tu a tam v menší míře.



Předivná svatá. Interdikt.

že každý trochu neobyčejný zjev považuje
za zázrak a každou osobu, která má

nějaké vidění, že prohlašuje za svatou. i
Bohužel neschází takových lidí, kteří bud' %
z pýchy nebo z prospěchářství chlubí se
svými zjeveními &hraji si na svaté. Ale
církev katolická není přece tak lehko
věrná, jak\*sevo ní tvrdí, a někdy si na
takové domnělé svaté řádně posvítí,
třeba 'to dělalo zlou krev u lehkověrných
lidí, kterým jest líto, že se nedoví ničeho
o svých milých—zemřelých.Jak jest církev

katolická opatrná při posuzování všelikých ,
vzdana biskupu, a ejhle! žádné vidění sezjevení, lze dočisti se v knize 0 pro—

hlášení za svatého ku př. sv. Jana Nep.
nebo blah. Jana Sarkandra, nebo blah.
Hofbauera, nebo jak počínala si církev
opatrně při“ zjevení se Panny Marie
v Lúrdech pastýřce Bernadettě. (Viz
Panna Maria Lúrdská.) Tím opatrněji
jedná s »předívnými svatými,<_ t. j.
s takovými, kteří se neprávě za svaté
pgvažují. Následuj'ící příběh toho důkazem.
V Tyrolsku v Radeinu, v biskupství
tridentském, žije dívka jménem Anděla

Církvi '

katolické se vytýká často od nepřátel, Š

jen »něco divněho. :
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Daroccova. Před dvěma roky se 0 ní
rozhlásilo, že má zjevení a vidění, že
po dlouhý čas může žíti beze všeho
pokrmu a že v pátek jest stigmatisována
na rukou. Mnozí, kteří ji navštívili jen
z pouhé zvědavosti a pozorovali ji zrakem
učeným, vyjádřili se, že jest to přece

A jaká jest celá
ona »předivná svatá,< a jaká jsou její
vidění, můžeme posouditi z listu nejdůst.
biskupa tridentského. V listu tom jest ve
řejně dokázáno, že ona Anděla Daroccova
klamala lid. Byla u vyšetřování v Římě
pod přísnou dohlídkou kongregace sacri
oíTicii, byla pak pod přísný dohled ode

nejevilo u ní, nýbrž ukázala velikou
nespokojenost a neposlušnost naproti
nejvyšší moci církve, což ovšem nesvědčí
o svatosti děvy té. Proto vyřknut nad
ní interdikt od biskupa tridentského, totiž
zápověď přijmutí sv. svátosti kromě
hodinky smrti. Raději přejeme oné dívce,
by se pokořila a nečinila se sama svatou
prve, než Bůh sám to dosvědčí a církev
svatá prohlásí.

Zprávy z misií katolických.
Jižní Amerika; Misie v Makasu '

(Ecuador). Apoštolský prefekt P. Jan
Magalli píše o stavu nové misie: »Tímto
psaním plnim' svůj slib, podati vám
totiž zprávu o stavu misie v Makasu;
Makas jest malá dědina, v níž bydlí asi
350 bělochů; poloha osady jest malebná,
zvláště krásně se vyjímá klášter na malém
pahorku blízko široké řeky Upana, jež
teče od severu k jihu, a při jejíž březích
bydlí divoký národ Jibarosů. Hlavní
příčinou, že se misie v Makasu tak
nedaří, jsou špatně cesty. Abys se
dostal ze Suňy do Makasu neb z Baňosu
do Kanelosu, musíš aspoň deset dní po

úzkých, bahnitých stezkách putovati, při
čemž můžeš velmi lehko v nějaké prudké
řece utonouti, nebo v pralese hladem
zemříti. Jelikož dále veliká zkaženost

mravní mezi bělochy panovala, museli
misionáři nejdřívena tyto zřetelsvůj obratiti
a vpravdě ničeho neopomenuli, co by
prospěšno býti mohlo: kázaní, mimořádně
misie, vyučování dítek, zavedení bratrstva
sv. růžence, spolku sv. Josefa. katolických
společenstev atd. Zvláštědva naposled
jmenované spolky čelí hlavním neřestem,
opilství a znesvěcování svátků.

Jelikož pak staré lidi přemluviti
nedovedli, aby od hříšných svých zvykův
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ustali, obrátili všechnu svou pozornost
na dítky, aby takto aspoň pokolení budouci
zachránili. Škola dosti dobře zařízena

dodělala se uspokojivých úspěchů. Při
tom všem nezapomínají misionáři, že
hlavnímjejich účelemjestobrácení pohanů.
Jestliže dosud úspěchů žádných za
znamenati nemohou, neleží vina na nich,
nybrž příčinou špatného pokroku jest
divokost, tvrdošíjnost' a détinská lehko
myslnost' Jibarosů.

'l'ak r. 1888. zřídilznovu P. Lasplanes,
první vikář z řádu dominikánského, misii
v Arapikosu. Asi 20 dítek navštěvovalo
jeho školu, do nížje lákal malými dárky,
jež dával dítkám nebo jejich rodičům.
Jednoho dne však stál uprostřed žáků
sprázdnyma rukama a na prosby jejich
odvětil: »Nemám ničeho více, všechno
jsem vám již dal.e Na to odpověděl
mu nejdrzejší ze žáků: »Nemátelí pro
nás nic, pak můžete jíti. kam chcete;
chudého kněze nepotřebujeme.: Hned
opustili všichni školu, a misionář musel
odejíti, načež odebral se do území náčelníka
Timazy. Timaza, ačkoliv z rodu nízkého,
předčil všechny své soudruhy nadáním,
tak že Jibarosi ho zvolili svym náčelníkem.
Když pak misionáři ho chtěli naučiti
čistí a psáti, s radostí návrh ten přijal
a pravil: »Chci se státi křesťanem a
přivedu vám několik dítek, abyste je
v pravém náboženství vyučili.<r A dostál
slovu; když byl dům misionářsky dostaven,
přišel Timaza a 15 dítek, s nimiž jsme
začali vyučování; avšak neštěstí zhatilo
naše plány. Roku 1889. vypukla nakažlivá
nemoc; v Suňě a v Hatillu onemocněla
buď celá rodina nebo skoro celá; zaroveň
řádily v Makasu neštovice. Obyvatelstvo
utíkalo do pralesů a zanechávalo nemocné
() samotě, jen misionáři těšili a pomáhali,
kde mohli. Když pak se nemoc ztrácela,
vraceli se Jibarosi, a první donesl _zprávu,

.že Timaza 27. ledna 1890 zemřel. Při
činéním misionářů zvolen náčelníkem

bratr zesnulého, jenž misionářům přeje,
a doufáme, že dílo jejich v brzku se
potká s dobrým výsledkem.:

Egypt. »Již osm let tomu,: píše
l). Xaver Geyer z Kaira, »co byla naše
misie ze svého území v Sudanu vypuzena;
zůstala jen jediná stanice Suakin u Rudého
moře, kdež působí dva kněží a řídí
tamější školu. Nedobrovolněho vyhnanství
našeho použil nejdůst. apoštolský vikář
msgr. František Sogaru k tomu, abychom
v Egyptě působiště nove' si našli. Před
třemi lety otevřeny v Heluanu záróveň
dvě školy; chlapecká, řízená misionáři,
již navštěvuje asi 40 chovanců, a dívčí
pod správou sester. Heluan leží již
úplně v poušti, má sirnaté lázně a
proto každoročně mnoho domů se staví,
tak na př. roku minulého bylo místo
rozmnoženo o 200 domů. Přirůstáním

obyvatelstva vzrůstá i živel katolicky.
Minulého roku byl též otevřen nové
vystavěny kostel. Stavba krásná slohu
románského vzbudila žárlivosti Mohame
dánů, tak že žádali místokrále egypt“
ského, aby jim dal postaviti mešitu,
kteráž byla nedávno dokončena. Vstou
píme-li do kostela, hned zpozorujeme
dvě krásná barevná oknas nápisem:
»Vénováno od J. V. místokrálovny.c<
Podivno, kněžna mohamedánská věnuje
do katolického kostela drahocenná okna:
stalo se to na přímluvu francouzské
dámy, jež jest vychovatelkou princezen.
Za krátkou dobu zníti budou zvony po
daleké poušti svěže katolického kostela.

'Na slavnost Božího Těla bylo první
procesí; kostel, do něhož se vejde, 600
osob, byl přeplněn. Pořádek mezi zvě
davymi Mohamedány udržovala egyptská
policie.

Hlavní zřetel máme však na kolonii
černochů v Děziretu asi hodinu cd Heluanu,
kdež se vyučují Negři z otroctví vysvo
bození mimo náboženství i rozličným
řemeslům a orbě. Od mládí musí sii
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Negři zvykati na práci a spořádaný
život, neboť jsou jako všiclmi Afričané

" velmi leniví; proto musí před křtem

svatým již úplně dle pořádku “křesťan—
ského život svůj zaříditi. Nalézá se
v kolonii 34 děvčat, kteráž pomáhají
sestrám, 52 chlapců, z nichž někteří ještě
navštěvují školu, jiní se učí řemeslu,
57 rodin a 18\ dítek, kteréž 5. roku
ješte nedosáhly, Většina obyvatelstva ,
jsou bývalí—otroci z rozličných kmenů i
sudanských, již v mládí rodičům svým
ukradeni byli a snad několikráte prodáni,
tak že málokterý si na svůj domov
vzpomene. Teprve nedávno vzali Vlaši
v Massavě otrokářům 20 ditek ve stáří

mezi pátým a sedmým rokem &odevzdali
je do naší misie. Skoro každý den při
chází nějaký propuštěný otrok nebi i
celá rodina a prosí za přístup do naší
kolonie. Nejraději však přijímáme dítky,
neboť staří, kteříž dlouho byli v otroctví,
bývají obyčejné zkaženi a skoro blbi,
tak že se nám málokdy podaří takového
člověka na řádného křesťana vzdělath

Přední Indie. Arcibiskupství
bombayské. Již druhý misionářbom
bayské stanice odebral se letos na věčnost.
První byl P. Fibus, druhý P. Hubert
Schumacher, jenž dne 15. srpnávPooně
v Pánu zesnul. P. Schumacher spatřil
v Kolíně nad Rýnem dne 24. února 1841
světlo světa jakožto syn rodiny katolické.
Po ukončených studiích gymnasiálních
vstoupil dne 5. října 1860 v Monastýru
do Tovaryšstva Ježíšova, jemuž starší
bratr Antonín již náležel. Vysvěcen na
kněze následoval r. 1875. bratra svého

do misie bombayské, kdež si svou čin
ností získal úctu a lásku svých spolu
bratří jakož idomorodého obyvatelstva.
Od posledního května trpěl mnoho ho
rečkou, tak že po pohřbu P. Fibusa byl
poslán z Bomhaye do zdravější krajiny.
Po delším pečlivém ošetřování okřál
trochu a chtěl se navrátili do Bombaye,

byl však dne 15. srpna zachvácen cho
lerou a za 24 hodin v krutých bolestech
vypustil duši. Zaopatřen byv svátostmi
umírajících, obětoval Bohu život svůj a
posledních 12 hodin ustavičně se modlil
a prosil za odpuštění hříchů svých. Jak
za živa pln pokory a zbožnosti tak též
zemřel, a jeden spolubratr, jenž při smrti
jeho byl, píše, že neviděl ještě s tak0vou
odevzdanoslí umiráti. Mnoho domorodců

doprovázelo tělesné pozůstatky jeho
k věčnému odpočinku.

Čína. Apoštolské vikář-ství
v severní Šensi. Ani přítomnostvá
lečných lodí evropských nezjednala úplný
klid a pokoj v údolí Jang-tse-kiangu;
trvá stále obava, že povstání znova, ale
ve větším rozsahu vypukne. A přece ani
misionáři, ani křesťané až do srpna ani
jeden život neztratili. Nebezpečnější je
stav misie v provincii hunanské a šen—
siské, kdež povstání ještě není potlačeno,
jelikož evropská děla tak hluboko do
říše nevnikla. Dochází nás z Říma zpráva,
že v severním Šensi tři členové řádu sv.

Františka byli zavražděni; bližší podrob
nosti nejsou ještě známy. »Jsme též,<
píše P. Viktor Bernardín, »v úplně ne—
jistotě o osudech apoštolského vikáře
msgra. Pagnucciho, jeho spolubratrů,
sester & 90 sirotků.: — Počet katolíků

ve zmíněné provincii převyšuje 19.000;
misie má 14 hlavních a 20 vedlejších
stanic, 116 kostelův a kaplí, 17 škol se
300 žáky a seminář, v němž jest 28
chovanců. Devět evropských a 19 domo
rodých kněží pracuje na spáse svěřené
misie, při čemž jim 24 katechistů vy
pomáhá. Doufejme, že brzy dostaneme
potěšitelnější zprávy z Číny.

Západní Tongking. Msgr. Puginier
píše dne 25. června t. r.: »Nemohu za
to, že po delší čas přicházejí zprávy o
neštěstí, jaké nás potkává. Také tato
zpráva není potěšitelná. Kéž by byla
aspoň poslední! V neděli dne 21. června
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dostal jsem následující telegram: »Kostel
a. fara v Báu Nou od loupežníků zni—
čeny, kněz do zajetí odveden.: Druhého
dne došla obšírnější zpráva. Farář z Hung
hoy přišel do Bau Noa, aby se vyzpo
vídal; za tímže účelem dostavil se vikář.
jenž vzdálenou osadu řídil. Když pak tito
tři kněží pospolu seděli, byli najednou pře
padeni od loupežníků, dóbrými ručnicemi
ozbrojených, kteří faráře tamního zajali,
faru. kostel a přes 10 stavení vyplenili a
zapálili.. Ostatní dva kněží jen s nouzi
dostali se do blízké osady. Loupežníci,
jichž bylo přes 100, vybrali si nejpříhod—
nější čas. Obyvatelé Búa Nóa byli většinou
na poli. a tak nebylo na odpor ani po

myšlení. Katechisté a několik lidí, kteří
v dědině zůstali, museli přesile loupež
níkův ustoupiti. Zajatý farář je stařec
651etý', jenž po 16 let farnost“ spravoval
& v poslední době několikráte v nebezpečí
života se nalézal. Bezpochyby chtěli se
loupežníci na něm pomstiti za to, že je
udal úřadům. O jeho dalším osudu ne
máme posud žádné zprávy. Oddíl vojska
z Viet-tri byl vyslán na zvědy, avšak
bez výsledku, nebot? lupiči po zdařeném
přepadnutí hned se rOZprchnou. Pět far
ností je skoro úplně v moci loupežníkův,
a já jsem připraven i na horší zprávy,
jestli Bůh od nás nebezpečí neodvrátí.c

„Katal. misie.“

Milodary božského Srdce Páně.

Z Prahy. Vroucí dík vzdávám Panně
Marii za dosažení pomoci v jisté záleži
tosti, a vyzývám zároveň všechny ctitele
Mariánské, aby v potřebách svých utí
kali se “k Pomocníci křesťanův, u níž
zajisté vždy pomoci najdou. aM.

Od Židlochovic. Své nejvroucnéjší
díky vzdávám přelaskavému Srdci Páně,
nejčistšímu Srdci Panny Marie a sv. Josefu,
že jsem po dvojí devítidenní pobožnosti
byla vyslyšena, již jsem konala za napra
vení svého lehkomyslného manžela. Budiž
za to nejsv. Srdce Páně a neposkvrněné
Srdce Marie Panny víc a více ctěno a
chváleno ! Čtenářka,„Školy.“

“na Od Miletina v Čechách. Byl jsem
velmi nemocen s nohou. Dlouhý čas jsem
nemohl pracovati, ba ani na nohou ne
mohl jsem státi. Užíval jsem lékův, ale
zdálo se všecko marným. Jen zdlouha
se noha hojila. I umínil jsem si, že se
budu modlíti po 9 dní litanie k nejsv. Ě

Svátosti oltářní a ke sv. Josefu, patronu
dělníkův, a že to dám“ uveřejniti, budulí
vyslyšen. Ještě neuplynulo 9 dní a já
jsem již zase pracoval. Proto skládám
srdečné díky Kristu Ježíši v nejsv.Svá—
tosti skrytému a sv. Josefu za jeho mocnou
přímluvu. J.M.

Z Hartikovic. Vroucí poděkování
božskému Srdci Páně a přesvatému Srdci
Panny Marie za zachránění dítka od čás—
ného zahynutí. ES.:
. — Skh'čen jsa těžkou nemocí a maje
podstoupiti zkoušku umínil jsem si,
ulevíli mně nemoc a udělámli šťastně
zkóušku, že výsledek ten ve »Škole
B. S. P.: oznámím. Tomu slibu činím
tímto zadost.

Z Prahy. Tísíceré díky vzdávám bož
skému Srdci Páně & nejbl. Panně Marii,
pomocnicí naší, za odvrácení velikého
neštěstí a za šťastný výsledek záležitosti
obchodni J.S.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím a Italie. Způsob, jakým chová

se italská zednářská vláda ke katolické
církvi jako k »náboženství státnímuc,
osvěcuje opravdu pohoršlivě nařízení její:
»Velitelé sboroví jsou zavázáni. potlačo
vati hned při prvních známkách konku- i
binát, jenž „jest pramenem neslušných
svazkův a bývá až příliš často příčinou
pohoršení veřejného. Církevní sňatek
(kterému předcházeti má podle vůle
vlády sňatek občanský), nemůže nikterak
považován býti při konkubinátu (!) za
okolnost polehčující, nýbrž má spíše
býti posuzován jako těžké provinění
proti povinně poslušnosti, jež budiž po
svém úředním zjištění ihned potrestánoc
V tomto vládním nařízení se tedy před
Bohem jediné platný a církevně uzavřený
sňatek nejen za právoplatný neuznává,
nýbrž klade se na jeden stupeň s kon
kubinátem, t. j. divokým spolužitím.
'l'akové opatření zavádí královská vlada
proti katolické církvi, předstírajíc, že
chrání mravnost! I mnohé listy liberální,
které přece snesou bez nevole i sebe
větší dávku. nevázanosti a bezbožné

zpustlosti, pozastavuji se nad touto
mravoukou královského výnosu. — Po
slední dobou odbýval se v Římě tak zvaný ,
»meziparlamentární kongress
míru,s jehož účelem mělo býti zřídíti
jakýsi »'mezinárodní parlament,: na němž ;
by se rozhodovaly všeliké sporné otázky '
mezi jednotlivými státy. Nejprostší rozum
však uzná, že tak, jak věci stojí, pod
nikají přátelé míru dílo marné a bez
účelné. Vždyť především nikdo neví,
koho na kongressu zastupují. Žádná
sněmovna a žádná vláda je nesplno
mocnila, aby šli do Říma a tam jejím
jménem jednali o míru. lkdyby tedy
ustavený parlament některou spornou
otázku rozhodl, nebude žádná vláda,
žádný stát rozhodnutím tím vázán, po

něvadž žádný jménem svým o zřízení
soudu smírčího vyjednávati nedal. Povaha
kongressu míru zdá se však býti docela
jinou, než aby pouze ke smíru národů
zření měla. Dobře zpraveně noviny
oznamují, že za příležitosti tak hojného
počtu členů z různých zemí se bude konati
v Říměvelká schůze zednářská,
na niž byli pozváni všichni členové
cizozemských sněmoven, kteří jsou údy
loží zednářských. Účelem schůze té
jest, aby zřízeno bylo v Římě jakési
stálé jednatelství zednářstva
celého světa, aby tím více mohlo
útočiti na sv. Stolicí a církev katolickou.

Zednářské zámysly tedy tají se za
zvučným a lákavým jménem kongressu
míru, jak poznati jest také'z okružního
listu, rozeslaného poslední dobou vel
mistrem zednářstva vlašského Adrianem

Lemmim všem ložím vlašským, z něhož
v pravdě srší ďábelská zášť proti církvi
a sv. Stolicí, a v němž hlavně popouzí
se proti zakonu garančnímu, jímž chrá
něno prý nejhorší zlo(l) Italie, církev
katolická. Tak smutné jsou poměry
v Italii, a slabá vláda nemá proti-tomu
podvratnému ruchu moci pražádné a
také, sama jsouc zednářská, jí ani míti
nechce!

Rakousko. J. V. císař František

Josef přijal v Celji ve Štýrsku převora
Lazaristův a tázal se ho, čím se řád
zvláště zabývá. Uslyšev, že missiemi pro
lid a duchovním cvičením, císař spokojeně
pokynul hlavou & pravil: »O, tyhle
missie pro _lid, totě věc velmi
požehnaná a užitečnálc Jak oby
čejně málo povšimnul sí denní tisk vý
roku panovníkova, z něhož poznati hlu
boké katolické jeho přesvědčení, ačkoli
o bezvýznamných začasté podrobnostech
sáhodlouhé přináší úvahy. — Nedávno
nesl kaplan fary sv. Leonarda ve Štýrském
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Hradci velebnou Svátost k nemocnému

po rozemleté deštěm silnici. Uprostřed
cesty dohonil jej panský povoz s pre

_movaným kočím na kozlíku; v povoze
seděly dvě dámy. Uzřevše kněze za
stavily, opustily kočár poklonívše se
velebné SvátOsti. Na to pravila starší
dáma: »Prosím, velebný pane, cesta.
jest velmi zlá, račte do mého vozu
vstoupiti; kočí vás k nemocnému zaveze
a my zatím zde na louce posečkámeu
Čin v nevěrecké naší době zajisté na
výsost' šlechetný. Kdo ony dámy jsou,
zjištěno nebylo.

Uhry mají opět svého primasa.
Plných osm měsícův uprázdněn byl
arcibiskupský stolec ostřihomský, po—
něvadž uherská vláda chtěla jej stůj
co stůj obsaditi knězem liberálním.
Vůbec panovaly v Uhrách stran obsazení
prvního stolce v zemi rozmíšky velmi
neladné, v nichž ivzájemné očerňování
a osočování hrálo úlohu ne poslední.
Více kandidátů bylo jmenováno, jména
mnohých, — mezi nimi také Hidassih'o,
o němž stala se již jednou v řádcích
těchto zmínka, ——jen pro zmatení šiků ,

konečně fdo veřejnosti puštěna. Věci
tak se vyvinuly, že zůstal kandidátem
liberální biskup jagerský Samassa, který
však přes přání vlády uherské ani
v Římě ani ve Vídni schválení nedošel.
A tak jmenován primasem království
uherského opat sv.—Martinský Klaus
Vaszary z řádu sv. Benedikta. Narodil
se 12. února 1832, do kláštera vstoupil
roku 1854. Nějaký čas byl professorem,
pak roku 1869. stal se ředitelem gymnasia
v Babu, Arciopatem na Hoře sv. Martina
zvolen byl v roce'1885. Nový primas
v “době učitelování svého vyvinul roz
sáhlou činnost literární na poli dějepisném,
paedagogickém, kritickém i církevním.
Ducha jest prý velice zbožného a ač
tělesné churav, bude p_rýcírkev spravo
vati rukou pevnou a vůbec se snažiti,

i

aby v uherském veřejném životě šířil
náboženské, mravní a národní vychování
a dále uherského vlasteneckého ducha.

Francie. Dohra bezpotřebného škan—
dálu1 který schválně nastrojen byl o ná
vštěvě francouzských poutníků v Pan
theonu římském, zaznívá nyni dosti strasti
plně ve Francii. Francouzský ministr
vyučování Fálliéres, chtěje příhody oné
využitkovati ve prospěch radikalismu,
vydal k biskupům a prelátům francouz
ským zvláštní—okružník, kterýmž jim

další pořádání poutí do Rímalzapovídá.
:Okružník ten vzbudil, jak přirozeno,

mezi biskupy a preláty zaslouženéroz—
hořčení. Arcibiskup z Aix Gouthe
Goulard odpověděl naň ministrovi
mezi jiným takto:. »Vašemu vyzvání
nevyhovím. Učiním, co chci, a
to v zájmu své diecése. List Váš byl
zbytečným, štváčským nesmyslem. Mír
máte na rtech. zášť a pronásle
dování ve svém jednání, poněvadž
dítě satanovo,svobodné zed nářství,
vládne dnes a rozkazuje ve
Fra ncii.e< List tento nebyl ovšem vládě
francouzské po chuti, a proto pohnán
statečný arcibiskup před appelační soud
pařížský. Policejním soudem stíháni
budou ještě jiní biskupové, poněvadž
řady protestujících stále se množí. Tolo
pronásledování pastýřů církevních vzpruží
snad fraŠCOuzské katolíky, na něž čeká
práce pro víru a církev množství úžasné.
Neustále štve & brojí se ve Francii
proti církvi ze všech stran, při čemž
neobyčejnou drzosti vyznamenávají se
zvláště — židé. Tak usnesla se na př.
nedávno rada města Marseillu 12 proti
]1 hlasům, ze7 nemocnic a jiných dobro
činných ústavů vyhnati řeholní sestry.
Taktéž zrušena byla místa duchovních
správců při těchto ústavech. — Slavný
kardinál Lavigerie povážlivě one
mocněl a byl zaopatřen svátostmi umí
rajících.
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Německo. V Badensku dobyli při aby arcibiskupem v Poznani stal se
nedávných volbách-katolíci vítězství nad Polák a vytrvalostí svou také toho do
stranou liberální, která po mnohá desíti— sáhla.
letí měla vládu v rukou a ač země má Belgie. Belgický ministr komuni
2třetiny obyvatelstva katolického ajednu kace a železnic rozeslal oběžník všem
třetinu protestantského, užívala moci své poštovním úřadům, na kterých všichni
proti všemu právu a spravedlnosti na listonoši musejí prohlásiti, kdy a do
úkor katolíků věrných a upřímných. — kterého chrámu Páně chodí v neděli
Arcibiskupem poznaňským jmenován byl a svátky na mši svatou. V Belgii, jak
probošt Stablewski, od r. 1876. poslanec známo, zaveden jest řádný nedělní klid.

na říšském sněmu, kdež náležel ke klubu , U nás máme také nedělní klid zákonem
poslanců polských. Sv. Stolice zastupo- : ustanovený, ale ze státního úřednictva
vala naproti pruské vládě požadavek, ! na chrám Páně vzpomene si málokterý.

V prosinci modleme se za misie v Africe.

tomto dilu světa musela křesťanská víra hned na počátku přátely
- nalézti, vždyt Egypt tak blízko Palestiny a v městě Alexandrii scházeli

15.3se lidé ze tří dílů světa za obchodem. Již ve Skutcích apoštolských
_._—_ _ činí se zmínka, že byli v Jerusalémě o letnitích lidé z Egypta a Cyren_\,
z nichž mnozí od sv. Petra pokřlěni byli. Muž z Cyreny pomohl Pánu Ježíši nésti kříž,
a když vypuklo pronásledování křestanů pro S\ . Štěpána, rozprchli se tito do Phenicie,
na ostrov Cypr & do Antiochie, čímž přišla víra Kristova zase 11 větší známost?
v Africe. Podobá se pravdě, že sv. Marek, evangelista, byl biskupem v Alexandrii,
že byl ustanoven od sv. Petra. Skrze sv. Frumencia rozšířila se víra Kristova též
v Abyssinii a v Arábii. Ku potvrzení učení křesťanského povstaly také učené
školy, jež řídili mudřec Pantenus, Flavius Klemens a zvláště Origenes (203).
Povstaly také rozličné bludy, nenalezly však pevné půdy v Alexandrii. Nelze
nezmíniti se o důležitém městě Karthagu, kteréž na místě starého zbudováno
& sídlem primasa (prvního z biskupů) cirkve africké bylo. Církev tato zvelebena
též krví mnohých mučeníkův a zvláště neunavnou horlivostí velikého učitele a
biskupa církve sv. Augustina (395) Byl biskupem v Hippo. Ovšem dlouho se
myslelo, že _Afrika jest zemí nepřístupnou pro veliké pouště, nesnesitelné vedro
a neproniknutelné lesy, ale i to přemoženo. Afrika procestována a prozkoumána
odvážnými lidmi, tak že nyní máme téměř úplný obraz země i života národů
v ní přebývajících. Všech těch obtíží nelekali se láskou k Bohu nadšení misionáři
z rozličných řádův, a vydali se mezi národy divoké, aby jim přinesli svaté učení
Kristovo a křtem svatým přijali je do lůna církve římsko—katolické. C0 tito
misionáři museli a musí dosud vytrpěti, to ví jediné Bůh sám, který jim zajisté
práce jejich stonásobně odmění. Zvláště působí blahodárně misionáři z tovaryšstva
Ježíšova, z kongregace Ducha sv, Otcové 'lrappisté v jižní Africe; a též uznati
dlužno veliké zásluhy ženských kongregací, zvláště pak milosrdných sester, které
působí na 'vychovám' ženské mládeže mezi černochy. Kdož by neuznal nesmírné
zásluhy kardinála Lavigerieho o zrušení otroctví, které v Africe tak drze prováděli
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Arabové, přepadajíce osady, loupíce muže i ženy, aby je odvedli a na trhu jako
dobytek prodávali! Ostatně čtenáři naši často se dočetli v časopisu našem o
poměrech katolíků v Africe. _

Avšak neunavné činnosti misionářů staví se mnohé překážky do cesty.
Horko palčivé, jemuž mnoho knéží evropských padlo za oběť. Protestanté dělají
svou propagandu a rozsévají koukol, podporováni jsouce od souvěrců z Evmpy.
Hrozně škodí též vzrůstu cirkve katolické pohoršlivé živobytí mnohých nehodných
křesťanů. Též hanebný fetišismus turecký mnoho překáží, a konečné ti lidé, kteří
provozují hanebné otroctví, brojí proti církvi katolické, která se ovšem snaží
přerušiti jim hanebné to řemeslo. _

Prosme nejsv. Srdce Páně a neposkvrněné Srdce Panny Marie za tyto
misie v zemi africké, aby všecky překážky odstraněny byly a království Boží bylo
rozšířeno a upevněno. Prosme co nejvroucněji, modlíce se Otčenáš: Posvěť se
jméno Tvé, dejž, ať Tě poznají, jediného, pravého Boha svého. Přijď království
Tvé! Ať rozvine se svatá víra naše po celém území africkém, náhradou za nevěru
a ch'ladnostf v zemích západních.

Obětování čili úmysl denní.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání sveta. obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova a.s.vá. (Odpustky 100 dní jednou za'den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince ISSŘH—Diec.kurenda brn. _1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za '.l'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu.;—za
rozšíření víry Kristovy po celé Africe, a na všechny úmysly, jež odporučeny jsou
na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast“našičesko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlímeli se točenně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)

Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj _za nás! (Odpustky 100 dní jednou za.
n. Pius IX. 1874.)

Sv. Michaeli aí'chandéle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v lednu: Prava úcta k Bohu.

Tiskem benediktinské knihtiskíu'ny v Brně.



Úmysly apoštolátu modlitby.
V prosinci modleme se za misie V Africe.

Ustanoven a žehnán Jeho Svatosti Lvem XIII.

Dne)- Na. slavnosti: Úmysly:

1.
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Sv. Eligia, bisk. (695) — Za ducha kajicného v čase adventním. Za-ponížení
nepřátel církve. Za obnovení řehole. Za choromyslnou osobu. Za umírající.

Sv. Bibiany, p. a m. (363) —- Za dar síly. Za osvícení myslí nevěrců. Na
jistý úmysl za duše v očistci. Za domácí mír a pokoj. Za 4 1- osoby.

Sv. Františka Xav. (1552) —--Za horlivost apoštolskou. Za pronásledované
křesťany v Číně. Za tovaryšstvo Ježíšovo. Za týdenní sv. zpověď. Za otce.

Sv. Barbory, p. a m. (236) — Za neohrožené vyznání víry. Za panenské
jednoty. Za dar síly v těžkém postavení. “Za obrácení 2osob. Za matku.

Sv. Petra Chrysolog., učit. cirk. (450) ——Za sv. Otce a ochranu jeho. Za
horlivé kazatele. Za křest. zvedenost' studujících. Za obhájce katol. víry.

509071?

Neděle II. adventní,. Sv. Mikuláše,bisk. (524) »—Za křesťanskou lásku
k mládeži. Za dobrodince chudých. Za ochranu nevinnosti a čistoty srdce.

Sv. Ambrože, bisk., učit. cirk. (395) — Za útrpnost s hříšníky. Za uzdravení
dvou osob. Za milost dokonalého života. Za pomoc Boží v jisté věci.

Neposkvrněného početí Panny Marie. — Za lásku k čistotě
anevinnosti. Za bratrstva Mariánská. Za odvrácení pokušení. Za matku.

Bl. Petra Kanisia, kn. — Za úctu ku kněžstvu. Za zmaření útoků nepřátel
na církev Boží. Za choromyslnou osobu. Za svaté misie. Za 1- rodiče.

Sv. Eulalie, p. a m. (304) — Za dar srdnatosti. Za křest. mládež. Za duše
v očistci na jistý úmysl. Za milost odevzdání se do vůle Boží. Za sestru.

Sv. Damasa, pap. (384) — Za lásku ke službám Božím. Za ochranu sv. Otce
. a vítězství cirkve svaté. Za katol. spisovatele. Za představené. Za sirotky.

Sv. OtiIie, abat. (720) -—Za dar moudrosti. Za obnovení řehole. Za ženské
kláštery ve vlasti naší. Za obrácení 2 osob. Za trpělivost. Za umírající.

Neděle III. adventní. Sv.Lucie,p. a m.(302) — Za.dar čistotya stálosti
v dobrém. Za mládež, aby si nevinnosti vážila. Za uzdravení 2 osob.

Sv. Spiridiona, bisk. (347) ——Za svobodu dítek Božích. Za vrchní pastýře
naše. Za bohoslovce česko-mor. Za bázeň Boží v jednom domě. Za 41-osoby.

Sv. Irenea, bisk. ——Za rozšíření vroucí úcty Bohorodičky. Za ponížení ne
.přatel ctnosti. Za obrácení otce. Za dar osvícení Duchem sv. Za studujícího.

Sv. Adléty, vd. (999) — Za křesťanské matky a vdovy. Za milost doko
nalého života. Za svornost' v rodinách. Za choromyslnou osobu. Za bratra.

Sv. Lazara, bisk. (75). — Za obnovu života. Za živé rodiče a přízeň. Za
odvrácení malomyslnosti. Za mravnost a bázeň Boží mládeže. Za rodiče.

Očekávání porodu Panny Marie. — Za pevnou důvěru v Boha. Za nemocného
manžela. Za zbožnou výchovu dítek. Za + přátele a dobrodince. Za dítky.

Sv. Nemesia, m. (250) Za horlivost křest. Za zdar katolických bratrstev.
Za odvrácení všeho zlého. Za kněžstvo česko-moravské. Za matku.

20.

21.

22.

23.

Neděle IV. adventní. Sv. Petra Klav., mision.(1654) — Za misionáře
mezi pohany. Za blaho katolictva. Za pronásledované křesťany. Za dítko.

Sv.Tomáše, apošt. P. (73) — Za dobrou přípravu na vánoce. Za horlivé
kazatele a zpovědníky. Za dar setrvání v dobrém. Za obrácení nevěrců.

Sv. Servula, žebr. (570) — Za Spolky sv. Vincence. Za dobročinné ústavy
chudých. Za dělnictvo křest. a upravení poměrů jeho. Za dar pokory.

Sv. Viktorie, p. m. (253) — Za lehkomyslnou mládež. Za dar čistoty &
nevinnosti. Za ponížení nepřátel ctnosti. Za jistou rodinu. Za matku.
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24. Adama a Evy, prarodičů našich. — Za dar kajicnosti. Aby svátost pokání
nalezla četných kajicníků. Za hodné přijetí Spasitele. Za zachování postu.

25. Narození Páně. — Za znovuzrození naše. Za spolek sv. dětství a
jeho přátele. Za mravnost a bázeň Boží studující mládeže. Za křest. školy.

26. Sv. Štěpána, prvomuč. (35). — Za křest. lásku k nepřátelům. Za
vítězství sv. církve. Za horlivě kazatele. Za bohoslovce česko-moravské.

27. Neděle po Narození Páně. Sv. lana, evang.(101). — Za dar čistoty a
nevinnosti. Za křest. mládence. Za lásku ke zbloudilým. Za sv. misie.

28. “SV. mláďátek. — Za důvěru v Boha. Za nevinné dítky. Za křest. školy.
Za odvrácení pohoršení. Za ponížení nepřátel cirkve svaté. Za studující.

29. Sv. Tomáše, bisk. m. (1170). — Za horlivé obhájce církve sv. Za obrácení
. Anglie. Za návrat rozkolníků k církvi katolické. Za osvěžení ducha katol.

30. Sv. Davida, krále. — Za dar kajicnosti. Za obrácení hříšníků. Za horlivost
pro čest“ a slávu Boží. Za duše v očistci na jistý úmysl. Za matku.

31. Sv. Sylvestra, pap. (355). — Na poděkování Bohu za všecka dobrodiní jeho.
Za napraveni urážek Bohu učiněných Za zemřelé údy katol. bratrstev.

L Odpustký100 dni na každý dobrý skutek vykonanýnatýto úmysly.

Věnujme všecku pozornost“ svou a všecky dobré skutky, které tohoto
měsíce vykonáme, za misie mezi pohany v Africe. Především modleme se za
odstranění obchodu s lidmi, aby Bůh žehnal podniku šlechetného kardinála"
Lavigerieho, který se ubohých otroků tak vřele ujímá a jenž sám nyní nemocen
jest. Modleme se za 00. Trappisty v jižní Africe, kteří tak blahodárně působí
mezi Zulu-Kafry a jim s učením křesťanským ipravou vzdělanost vštěpují. Prosme
nejsv. Srdce Páně, aby celá tato země od severu až k jihu, od východu až k západu,
obrácena byla na víru Kristovu. Posvěťse jméno Tvé, ó Bože naš! Přijď království Tvé!

Obětování čili úmysl denni.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přeštání vzdáváš až do skonání světa, obětují '[obě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), zatríkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá.. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr.
Indulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č.11.)

Obzvláště T_ije obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu,
.za rozšíření víry Kristovy po celé Africe, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, czastřiž ochranou svého božského Srdce našeho sv. Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé

odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlímeli se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou

za. den. Pius IX. 1874.)
Sv. Michaeli archanděle, sv. Josefe, sv. Cyrille a Methode, orodujte ža nás!

Úmysl v lednu: Prava úcta k Bohu.

Tiskem & nákladem benediktinské knihtiskárnv v Brně.


