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Novoroční dar.

le! Nový rok, jenž pravo slot,

na nějž se tolik těšil svet,

potřást mocnou svojí peruti,

hlo, slýš! vše stichlo, čeká v napnutí.

il zlatý vzduchem plýne hlas:

„Jsem Boží posel, mocný čas,

všem do života nosu podporu —

všem — lasku, trpělivost, pokoru:

A běda! zamítne-li kdosl

Sam tuhne si svůj trpký los. —

llen darů mých je maruo světem jít!

-".len s nimi da se štestí vydobýt“

V odvot, jak příboj v břehy bit,

slýš, vřavu zklamaných všech hřmít:

„Chléb, chleba dej! — mně blaho, úřad, čest!

mně statky! — zdraví usehlou ratolest!

llně dítky! — rodiče mne vrata,.

nine bolesti, — mne žal můj uno!

i) čase bídný! urvat, šlapat, zbit!

'Pot poslani tvéP! Kde náš blahobýtPĚ“

k zuře, klna, dál jde dav,

co chtěl a toužil, uedočkav,

kde proudy života se valí v před,

hen vesla — člunu v moře nových běd.

Jeu hrstka zbyla s radostí

a dary bere s vděčností,

bý ostatní až klesnou v zavrati,

jim ruky v pomoc mohla podati.

lk jako v světa boj a rýh

dřív stali — ocelovýšik —

ni brva v čele etnostném nezachví,

dal stati budou v Krista korouhví.

l'-'am slava! hloučku statečný,

k vam připojím se bezpečný,

kdož lasku, trpělivost, pokoru

na svém jste napsali si praporu!
P. Š. Benická.
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Biskupské jubileum sv. Otce.
Podepsaní arcibiskupové a biskupové rakouští vzkazují
Věřícím isvých diecésí pokoj, spasu a pozehnani V Ježišl

Kristu, Panu nasem.

„Rozmz'lí z: Kristu !

oužebně očekávaná událosť podává nám
příležitost, že můžeme znova společně
promluviti k Vám: padesátý výroční
clen posvěcení na biskupa. -— Toto
biskupské jubileum nemáse však
slaviti v jedné toliko diecésí, vjedné
toliko zemi, nýbrž všude jako rodinná
slavnost církve katolické, poněvadž
prozřetelnosť Boží toho, jenž dne
19. února 1843 nástupcem sv. apoštolů
se stal, mezitím k větší ještě důstojnosti

yvvolila, k důstojnosti nástupce sv. Petra, hlavy apoštolů. Biskupská jest
to slavnost“ jubilejní, jižto konáme, konáme ji však proto, poněvadž ten,
jehož plesání naše se týká, papežem naším jest._ Radosť a ples zaznívá
církví světovou, neboť jde tu o oslavu sv. Otce našeho.

Kristuszřídilstolici papežskou, ustanovilúřad biskupský
a spojil je na vždy v jeden úřad apoštolský.

Od sv_.apoštolův až na nás, vrchní pastýře Vaše, mnozí a mnozí
spravovali po sobě úřad biskupský; avšak všichni předchůdci jsou
s nástupci svými spojeni páskou řádné posloupnosti a příslušnosti
k jednomu & témuž středu církve, k papeži. Velečetni jsou také naši
spolubratří v úřadě biskupském, jižto v nynější době stádce Kristovo
spravují; ale všichnistejným způsobem jsou povinni poslouchati nástupce
sv. Petra, ajsou mu také poslušně oddáni, a proto i všichni vespolek
spojeni. — V hodině přesvaté, po večeři poslední, modlil se b0' ský
Spasitel, když se svými apoštoly se byl rozloučil, ve velepastýřské
modlitbě své za ně: »Otče, zachovej je ve jménu svém . . ., aby byli
jedno, jakož i my:: Dějiny apoštolského úřadu či římsko-katolickě
hierarchie za devatenáct téměř set let stojí před námi jako patrné

svědectví, že modlitba ta byla vyslyšena. A jakkoli společnost lidská
za nynější doby namnoze rozervána jest a iozštěpena, jakkoli strach
& nepřátelství svornosť a mír ohrožují, závisť a nenávisť stavy, kmeny,
národy-a říše rozdvojují : tím větší útěchou naplňují nás přes veletrudné'
tyto zkušenosti jednota ve víře, poslušnosti a' lásce, která v říši Kristově
víže církev učící a slyšící, spojuje věřící s kněžími a biskupy, věřící
pak, kněze a biskupy, s papežem.

Biskupské jubileum svatého Otce našeho velevítanou jest nám
příležitostí, abychom vůči veškerému světu katolickou jednotu znova



vyznali a skutkemdokázali. Proto budiž obsahem společné naší pastýřské
promluvy k Vám jednota, za kterou Kristus se modlil, a ve kterou sám
úřadem apoštolským spojil důstojnost-biskupskou & papežskouý

Kristus přišel, aby učitelem se stal a Spasitelem všech lidí. jeho
zjevení a jeho milost“ nikoho nevylučují, dány jsou všem. Avšak jen
málo kteří slova jeho slyšeli, ačkoli všichni je mají slyšeti. Ale Kristus
záhy zemi opustil a přece žádá býti Spasitelem lidí všech, a všech
týká se zákon: »Není v žádném jiném spasení.<< Když tedy ke svému
Otci se navrátil, co mělo se státi s jeho učením, co s jeho milostí?
Učení a milosť měly se rozšířiti ke všem národům, měly trvati až do
skonání světa, všemu pronásledování vzdorovati a přetrvati vše, co jest
pozemské. Kdo může, kdo smí podjati se úkolu, aby je všem národům
přinášel? Dvanácté chudých mužů nízkého rodu a skrovného vzdělání
počalo z rozkazu Spasitelova dílo to." Než totiž Spasitel odešel, ustanovil
a pověřil stálé- náměstky své: úřad apoštolský. Tomuto úřadu odevzdal
svoje učení a svou milost; tento úřad povolal a ustanovil k tomu, .aby
království jím založené, jeho církev, po veškerém světě rozšiřoval.
Tímto apoštolským úřadem chtěl Kristus všude hlásati své učení,
udělovati svou milost', říditi církev svou. Ke všem poslal apoštoly,
& všechny, kdož Spasitele hledají, sám k úřadu apoštolskému odkázal.
Proto odívá jej božskou vznešeností, propůjčuje mu svou vlastní hodnost,
příslibuje mu svou ustavi'čnou pomoc. jako Kristus poslán byl od Otce,
tak držitelé apoštolského úřadu posláni jsou od Krista; jako Kristus jest
prostředníkem mezi Bohem a hříšným člověčenstvem, tak jsou držitelé
apoštolského úřadu prostředníky mezi Kristem a vykoupeným člově
čenstvem po něm. Svaté evangelium vypravuje nám, s jakou péčí Pán
Ježíš apoštolský úřad připravoval, jak jej před svým nanebevstoupením
slavně ustanovil a jak obzvláště jeho jednotu přislíbil a nařídil.

I.

Veliké davy lidu spěchaly ke Spasiteli, vyhledávaly jej a d0pro
vázely jej na cestách. Mnozí přišli a zase jej opustili. Někteří přišli,
následovali ho a zůstali mu věrni. l stali se jeho učeníky. Jiné však
Spasitel sám vyvolil a povolal. je to dvanácté apoštolův. Ačkoliv ochotně
a bez prodlení ho následovali, přece Pán Ježíš častěji jim připomínal,
že volba a povolání od něho pocházejí. Sám ve výchovu jejich se
uvázal, sám je napomínal a vyučoval. Davy následovaly za ním a
naslouchaly slovům jeho, než těmto předním učeníkům věnuje zvláštní
pozornost. Jim pomáhá, by mu lépe porozuměli, jim dává znáti »tajemství
království Božího.<Brzy nadešel den, kdy záměry Páně jasněji se objevily.
Těchto dvanácté jmenoval svými apoštoly. Ještě ničeho nepravil o
budoucích právech, povinnostech a úkolech apoštolského úřadu. Ve své
péči a lásce nepočíná uváděti je vapoštolský úřad tím, co úmorné jest
a-ohromuje, nýbrž tím, co snadné jest a příjemné. Ustanovil, aby těchto
dvanácté s ním bylo, i aby je poslal kázati. Chtěl je míti na milostiplném
blízku svém, aby je ponenáhlu vzdělával, aby pak na jeho místě svatý
úřad konati mohli. Malými počátky, v těsných mezích měli započíti,

1*.
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později však činnost“ svou po veškerém světě rozšířiti. Co nejvroucněji
spojuje Spasitel apoštoly sám se sebou, se svou osobností a dílem svým.
O sobě pravil: >>]ájsem světlo světa,<< neboť »Dokud jsem na světě,
světlo jsem světa<<; k apoštolům však řekl: »Vy jste světlo světa.<<
Apoštoly opětně ujišťoval: »Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá,< »Kdo
vás přijímá, mne přijímá,< »Kdo vás slyší, mne slyšte

„Rozmilí v Kristu! Nemůžeme déle pozdržovati se u přečetných
projevů lásky a dobroty, jimiž, Pán náš apoštoly k budoucímu jejich
povolání vzdělával. Uveďme si teď na paměť, kterak Kristus úřad
apoštolský skutečně ustanovil a při tom zvláště jednotu jeho připravil
a nařídil.

Il.

»Kristus miloval církev,<<praví nám sv. Pavel. Totéž praví nám
každé znamení sv. kříže, neboť pro církev svou Kristus na smrt“se vydal.
Totéž praví nám každý chrám Páně, a tam především přítomnosť Kristova
v nejsv._Svátosti oltářní. Ano vše, co Kristus činil a trpěl, činil a trpěl
pro církev svou. jak vznešený byl zajisté okamžik, když Pán a Spasitel
náš ponejprv mluvil o této lásce srdce svého. Bylo to blíže Cesaree
Filipovy, tu otázal se. učeníků svých, kým jej lidé praví býti, a za koho
jej oni sami mají. Petr pravil: >>Tyjsi Kristus, Syn Boha živého.< —
K nehynoucímu tomuto vyznání připojil Spasitel náš nehynoucí přislíbení.
Vznešený obraz svaté choti jeho, církve katolické, stanul před božským
zrakem jeho. Velebí ji jako přeslavnou vítězitelku, která zahanbí a zničí
všecky mocnosti nepřátelské, i moc pomíjitelnosti tiše hlodající, i pro
následování zjevně zuřící: »Brány pekelné jí nepřemohou.<< Ona nestojí
na půdě nejisté & kolísavé, nýbrž na skále, kterou Bůh učinil základem
její pevnosti a její hodnoty. Ani pomíjitelnosť, ani pronásledování církve
nepřemohou; Bůh sám drží skálu, na které vzdělána jest, a chrání ji.

jako Kristus Pán ostatní apoštoly sám vyvolil a povolal, tak
přede všemi vyvolil a povolal Simona, syna jonášova. jemu však dal
zároveň nové jméno. Kefou či Petrem, t. j. skálou, měl nyní slouti.
Tam v Cesarei Filipově zjevil Pán, co toto jméno znamená: >>Tyjsi
skála, a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné jí nepřemohou.
A tobě dám klíče království nebeského. Cožkoli svážeš na zemi, bude
svázáno i na nebi; a cožkoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno ina nebi.<<

Rozmilí v Kristu! Uvažte, jak vznešený ten okamžik, jak významná
ta slova, a jak nezměrný dosah zařízení, které se tu stalo. Zde byla
jednota církve pro všechny věky utvrzena a na této jednotě nepomí
jitelnosť její založena. Také ostatní apoštolé a nástupci jejich mohou
»svazovati a rozvazovati,< jako církevní vrchnost“ obdrželi i oni pravou
moc církev spravovati, svatý Petr však a jeho nástupci přijali s klíči
království nebeského nejvyšší moc v království Božím. Tak se stal
úřad apOštolský úřadem vpravdě jednotným, papežská stolice základním
a uhelným-kamenem vší jednoty a nepomíjitelnosti církevní.- Bůh sám
se tím zaručil a péči o to na sebe vzal, aby tento základní a úhelný
kámen nikdy se nekolísal a nikdy nezahynul.
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Dokonáno bylo ustanovení apoštolského úřadu po smrti Páně
před jeho nanebevstoupením, když Petr obdržel plnosť moci apoštolské.
Z mrtvých vstalý Spasitel, vítěz nad světem & hříchem, nad smrtí a
peklem, zjevuje se apoštolům & dává jim viděti a hmatati vítězná
znamení ran svých oslavených; jim, jižto průvodčími jeho byli a soudruhy,
věnuje všech 40 dní před svým nanebevstoupením; království Boží
jest nejpřednějším předmětem jeho poučování. Jasněji a zřejměji mluví tu
o velikosti a trvání a slávě svého království, o právech povinnostech
a úkolech apoštolského úřadu; neboť praví: »Jako mne poslal Otec,
i já posýlám vásc — lažeme li se, kam a k čemu Spasitel své
apoštoly posýlá, jeho vlastní slova dávají nám odpověď: »Jdouce učte
všecky národy, křtíce je,<< »Jdouce po všem světě, kažte evangelium
všemu stvoření,<< »Učte je zachovávati všecko, cožkolív jsem přikázal
vám,< »Budete mi svědky až do končin země.< Mají tedy všem lidem
nauku jeho hlásati. milost“ jeho udělovati a církev jeho vzdělávatí.
Pomoc však, kterou Pán svým apoštolům k tomuto dílu, jež všecky lidské
síly převyšuje, udělil, jest Duch svatý. Ten naučí je všeliké pravdě,
ten bude pečovati, aby učení Ježíše Krista věrně zachovávali a neomylně
hlásali, ten bude s nimi zůstávati na věky.

III.

Všechna tato zaslíbení Ježíše Krista přesahují daleko život apoštolů;
dána byla jim, ale i všem jejich řádným nástupcům. Rozmilí v Kristu!
()hle'dněte se po dlouhé řadě našich předchůdců, pohlédněte “dobudoucnosti
na naše nástupce v úřadě biskupském, nám všem dostalo .se toho rozkazu
Páně, nám všem dostalo se jeho poslání, nám všem přislíbeno jeho
přispění, Všichni však jsme za jedno v jednotě apoštolského úřadu,
poněvadž nejvyššímu pastýři církve a náměstku Ježíše Krista s radostným
srdcem prokazujeme poslušnost. Jemu uděleno právo, pokládati veškero
stádce Kristovo za stádce své, a veškero stádce Kristovo: biskupové,
kněží a věřící lid jsou jemu poddání. Neboť vlastní jeho božský úřad
pastýřský to byl, jejž Kristus sv. Petru a jeho nástupcům odevzdal,
když slavným způsobem k němu pravil: >>Pasižberánky mé, pasiž ovce mé.<<

Kristus jesttedy sám původcem jak úřadu apoštolského vůbec,
tak i jeho jednoty zvlášť. On jednotu tuto za nezměnitelný základní
zákon církve prohlásil, on za zachování jí vroucně se modlil, on svou
všemohoucností ji ostříhá. Když však božský Spasitel ve velekněžské
modlitbě své za jednotu apoštolského úřadu ke svému Otci byl se
pomodlil: »Zachovej je ve jménu svém, aby byli jedno,<< obrátil zrak
i srdce své k jednotě veškeré církve své, řka: »Neprosím pak toliko
za ně, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve mne, aby všichni..
dokonáni byli. v jedno, a by poznal svět, že jsi ty mne poslal.<<

Drazí v Kristu!_ Vizte, jak velikou důležitost Kristus Pán církevní
jednotě připisuje.Touto jednotou mají lidé poznati, že od Otce jako Spasitel
všech lidí poslán jest, mají poznati, že jeho obec jest dílem Božím, jeho
církev ústavem Božím ke spáse všech lidí. Kdo tomuto znamení rozumí
a k jednotě církve se připojí, ten jde za hlasem Kristovým, ten nekráčí
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ve tmě bludu, nýbrž ve světle pravdy Boží, nekráčí po ušlapané cestě
záhuby, nýbrž po nebeské stezce, kterou Kristus nám otevřel. Kdo však
tomuto znamení, které Kristus nám dal, rozuměti nechce a od církevní
jednoty se odlučuje, ten odlučuje se od církve Kristovy, odlučuje se od
Krista samého. Kdo konečně církevní jednoty opravdově si neváží, nerci-li
lhostejně k ní se chová, ochabne iv církevní poslušnosti a v církevním
smýšlení, ano ochabne i v katolické víře a v lásce křesťanské.

Církevní jednota, jakož i církev sama, nikdy sice nepomine:
základ církevní jednoty, stolice papežská, branami pekelnými nikdy
nebude přemožen, církevní jednota veškerého úřadu apoštolského nebude
na věky kolísati — ale poslušnosti k církvi a křesťanské lásky jednotlivců
jakož i celých národů může přibývati i ubývati. A proto může jak u
jednotlivců tak i u celých národů vědomí této církevní jednoty a síla
jeho bud' mohutněti, vroucněji a blahodárněji působiti, nebo může
slábnouti a umírati.

* *
- *

Rozmilí v Kristu! již jsme Vás upozornili, jak utěšený jest obraz
jednoty církve, zatím co nepřátelství a nesvornosť světem zmítají.
»Povstane národ proti národu,< tak předpověděl Kristus Pán. Hlubokým
zármutkem jímá nás někdy myšlenka plná starostí, zdali snad slova tato
před očima našima se neplní. A proto, drazí v Kristu, prosíme a za
přísaháme Vás slovy sv. Pavla: »jednomyslně smýšlejte vespolek podle
ježíše Krista, 'usilujíce zachovávati jednotu ducha ve svazku pokoje.<
Buďte jedné mysli v jednotě víry, »která přemáhá světa, zachovávejte
jednotu ducha poslušností a láskou, ježto jsou páskou pokoje.

Nuže, obživujte v sobě, drazí v Kristu, víru, poslušnost a lásku!
Pak také zmohutní ve Vás vědomí církevní jednoty a míruplné účinky
její blažití budou život jednotlivcův a obcí, rodin a národů. Poněvadž
těchto účinků není tak velice nám potřebí, používáme nastávající jubilejní
slavnosti společného Otce našeho, slavnosti to církevní jednoty, abychom
Vám povinnosti poslušnosti a lásky na paměť uvedli: Ukažte, že jste
věrnými dítkami církve sv.; seskupte se s námi kolem stolice sv. Petra.

Tarn na nástupce sv. Petra, na Lva XIII., obraťme své zraky
a s radostí připravujme se na slavnostní den jeho jubilea. Svaté jsou
zajisté pohnutky, které nás k tomu vedou; svaté budou také účinky,
“kterých z této slavnosti se nadějeme. jednomyslně setkají se katolíci
celého světa u skály Petrovy, a známky církve Kristovy při této
jubilejní slavnosti v nové zářise zaskvějí.

Ale což pak se sluší \oslavovati jubileum náměstka Kristova,
když svobody své a svého panství jest oloupen? Zajisté přejeme si,
aby sv. Otec již při této slavnosti v plné míře požíval svobody jemu
patřičné a vykonával právo své bez obmezení, a znova želíme křivd,
které se mu dějí. Avšak i v tom, drazí v Kristu, jeví se mysl apoštolská,
když v utrpeních a strastech pro Krista se radujeme. Vždyť v okovech
a poutech psal apoštol národů: »Radujte se -v Pánu vždycky, bratři
moji, opět pravím vám, radujte se.< Strast' byla jeho chloubou a ve
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všelikém soužení hojná radosť jeho. — Pozdvihněme tedy srdcí svých
k tomuto vznešenému vzoru apoštolského smýšlení a obětujme sv. Otci
našemu k jubilejní jeho slavnosti své modlitby, své sliby a dary svoje.
To bude, drazí v Kristu, pravý projev slavnostní naší radosti: horlivá
modlitba za náměstka Kristova, aby ho Pán Bůh zachoval a od nepřátel
jeho ochránil; slib pak věrnosti, že v poslušnosti k sv. Otci chceme žíti
a umříti, konečně dary obětní, dobrovolné a bohaté, podle stavu a
jmění každého z nás.

Všude musejí vlády a národní zastupitelstva rok co rok 0 daně
a břemena se smlouvati; rny však užíváme své moci apoštolské k tomu,
že Vás prosíme, Vy však prokážete nám svoji dětinnou poslušnost,
když dobrovolně své milodary poskytnete. Uprostřed světa lakotného,
_jenž po zisku se shání a jen dává, aby znova bral na penězích anebo
cti nebo požitku, objeviž se na Vás vznešenost katolického smýšlení,
které z nadpřirozené oddanosti dětinné svých darův uštědřuje, které
v úkrytě dává, jen aby dávalo. Uprostřed světa rouhavého, jenž naše
prosby v posměch uvádí a Vašimi dary pohrdá, bude oplývati radost“
naše, poněvadž budeme míti příležitost cvičiti se v křesťanské pokoře
pro náměstka Kristova.

»Milosť Boží se všemi Vámi,< rozmilí v Kristu, »kteříž milujete
Pána našeho ježíše Krista neustále! a jej v jeho náměStku oslavujete,
slitovnému však Bohu, >>kterýž mocen jest všecko učiniti mnohem
hojněji, než prosíme nebo rozumíme, tomu budiž sláva v církvi a _vKristu
Ježíši po všecka pokolení na věky věkův. Amenc

Dáno poslední neděli po svatém Duchu léta Páně 1892.

František kardinál Schónborn, Albin kardinál Dunajewski,
kníže-arcibiskup pražský. kníže-biskup krakovský.

Ant. Josef Gruscha, Fulgenc Czarew, Severin Morawski,
kníže-arcibiskup vídeňský. arcibiskup, biskup hvarský. arcibiskup lvovský, r. l,.

Alois Matěj Zorn, Jan Ev. Haller,
kníže-arcibiskup gorický. kníže-arcibiskup solnohradský.

Sylvestr Semratowicz, Rehoř Rajčevič, Isák Mikuláš Isakowicz,
arcibiskup haličsko—lvovský,r. gr. arcibiskup zadarský. arcibiskup lvovský, r. arm.

Antonin Josef Fosco, Jan Nep. Glavina, František Ferretič,
biskup šibenický. biskup terstsko-koparský. biskup kercký.

Lukáš Solecký, Ignác Loboš, EmanuelJanSchdbel, Frant. Sal. Bauer,
biskup přemyslský, r. 1. biskup tarnovský. biskup litoměřický. biskup brněnský.

Matouš Vodopič, Šimon Aichner, Jakub Missia, Jan Křt. Flapp,
biskup dubrovnický. kníže-biskup brixenský. kníže-biskup lublaňský. biskup porečsko—pulský.

Jan Křt. Zwerger, Jiři Kopp, Matouš J. Binder,
kníže-biskup sekavský. kníže—biskupvratislavský. biskup svato-hippolytský.

Martin Josef Říha, Eugen K. Valussi, Josef Kahn, Fr. M. Doppelbauer,
biskup budějovický. kníže-biskup tridentský. kníže-biskup krcký. biskup linecký.

Michael "Napotnik, Filip Nakič, Koloman Belopotoczky,
kníže-biskup labudnický. biskup splětsko-makarský. tit. biskup tricalský, s.p.polní vikář.

Julian Pelesz, Julian Kuilowski, Josef Hanel, Eduard Prašinger,
biskup přemyslský, r. gr. biskup stanislavský, r. gr. kapvikář olomoucký. kap. vikář králové-hradecký.



Šťastný nový rok!

. nese v přepamátný ten den!
, _,Přátelé a známí přejí si na

vzájem všeho dobra. Ze všech těch přání
vyznívá štěstí, štěstí; všecka ta přání
možno shrnouti ve tři slova: Štastný
nový rok!

Že se i my máme, milí přátelé,
přejeme si i my navzájem šťastný nový
rok. Aby však dobrotivý Bůh přání naše
mohl naplniti, buďme si vždy vědomi,
v čem pravé štěstí záleží, a vě—
nujme hned nyní této otázce několik
okamžiků; běžíť nám o šťastný nový rok!

' * *
*

Dobře. že všeho nevidíme, sice by
nás přešel zrak i sluch, kdyby nám bylo
patřiti na pachtění, snažení a shon všech
lidí na světě. Toť jako veliký trh, toť
jako nesmírná továrna, plna šumotu a
hluku. V továrně pohání všecky stroje
jedno jedinké, ovšem veliké kolo. A co
pak jest v životě všech lidí tím velikým
kolem? Touha po štěstí. Ano, po
štěstí touží, dychtí, žízní veškeré po—
kolení lidské. Toužíc po štěstí, oddává
se dítě hře; toužíce po štěstí, žení a
vdávají se lidé; touže po štěstí, pro—
vozuje řemeslník své řemeslo, rolník svou
orbu, obchodník svůj obchod, úředník
svůj úřad, umělec své umění, student
své studium, služebník, služebná svou
službu. Toť nejhledanější věc na světě
-— štěstí. Přiznejme se, milí přátelé, že
i my, já i vy, čtenáři, toužíme po štěstí.
Ba i takoví lidé, kteří si po našem soudě
na Výsost“uškodili. buď že se vrhli své
volně do nějakého strašného hříchu, bud'
že si i život vzali, sebevraždou skončili
———itakoví lidé byli puzení kčinu tako
vému touhou po štěstí; ovšem že bludně
a trestuhodně hledali štěstí tam, kde ho
není. Nikdo, nižádná moc nemůže od- !

loučiti od srdce našeho, duše naší touhy
po štěstí.

Kdo pak tedy obě ——duši i touhu

po štěstí — spojil tím nerozlučitelným
svazkem? Bůh, bytosl' nejšťastnější, nej—
blaženější, Bůh, který ve své neskonale
lásce a dobrotě chce, abychom i my,
jeho tvorové, hyli šťastni a blaženi. Proto

i stvořil už prarodiče naše v převeliké
blaženosti rajské; proto smiloval se nad
námi, když jsme byli závistí d'áblovou
té rajské blaženosti zbaveni, nezavrhl
nás na věky, slíbil Mesiáše, jenž měl
zraněné pokolení lidské opět uzdraviti;
poslal konečně toho Mesiáše; tak nás
miloval, že Syna svého 'jednorozeného
vydal, aby nikdo, kdo v něho věří, ne
zahynul, ale měl život věčný. () jaka
moudrost, dobrota a láska uložena ve
kratičkém evangeliu, jež čteme na Nový
rok: »Za onoho času, když se naplnilo
dní osm, aby obřezáno bylo dítě, na
zváno jest jméno jeho Ježíš, kterýmž
nazváno bylo od anděla, dříve než se
v životě počalo.v (Luk. 2, 21.) Ukazujet'
nám církev svatá těmi slovy na začátku
nového roku, jejž si přejeme všichni
šťastný, ukazuje nám Původce naší touhy
po štěstí, jenž jest nám zároveň nejbez

' pečnějším Pomocníkem, abychom štěstí
skutečně dosáhli.

Co díme tedy těm lidem, kteří praví,
že život křesťanský jest beze štěstí, bez

, blaženosti? Řeč ta jest lživá, a tudíž ne—
smyslná. Toť_jakoby ti lidé tvrdili: »Bůh
chce všecky lidi svým svatým nábožen
stvím učiniti št'astnými, chce je oblažiti,
a proto předepsal jim svým Synem ná—
boženství, které plodí jen neštěstí.: Zdaž
možný větší nesmysl?

* *
*

Kdyby nebylo nikde čeho viděti,

j nikde čeho slyšeti, nebyl by Bůh potře
boval tělu našemu přidati oči, uši; když



však nám přece uší i oči dal, jest ve
světě zajisté něco viditelného, něco sly
šitelného; neboť Bůh nečiní nic nadarmo.
A tak jest i s naším srdcem. Když vložil
Bůh do srdce našeho nevyhladitelnou
touhu 'poštěstí, touhu, která oživuje vše
naše konání a jednání, způsobil zajisté
někde i štěstí, musí býti možno štěstí
nalézti. Kde jest tedy pramen štěstí?
Znáš jej? Hledáš jej? Nalezl jsi jej?
Okusíl jsi ho?

Kdybychom se ptali lidí tohoto světa,
kde že myslí, že štěstí možno nalézti,
kde že ho hledají, slyšeli bychom věru
přepodivné odpovědí, mohli bychom se
jimzasmáti, či raději nad nimi splakati,
platila by o nich slova proroka Jeremiáše:
»Nutriebantur in croceis — amplexati
sunt stercora.c Zeptej se někoho, kdo
umí latinsky, co to znamená.

Nehledejme tedy u lidí odpovědi na
otázku, kde je pramen pravého štěstí,
nýbrž už Boha, jenž jest Původcem naší
touhy po štěstí, jakož i Pomocníkem,
abychom tu touhu ukojili. '

Sám božský Spasitel ukázal nám
zřidlo pravého štěstí, když své pře
památněkázaní horské začal osmerem
blahoslavenstvím: »Blahoslaveni
chudí duchem; neboť jejich jest krá
lovství nebeské. Blahoslaveni tiší; nebot“_
oni zemí vládnouti budou. Blahoslaveni

lkající ; neboť oni potěšeni budou. Blahosla—
veni, kteří lačnějí a žízní po spravedlnosti;
nebot“ oni nasycení budou. Blahoslaveni
milosrdni ; nebot oni milosrdenství dojdou.
Blahoslaveni čistého srdce; neboť oni
Boha viděti budou. Blahoslaveni pokojní;
nebot“ oni synové Boží slouti budou.
Blahoslaveni, kteří protivenství trpí pro
spravedlnost; nebot?jejich jest království
nebeskéx (Mat. 5, 3—10)

Toť tedy podle nauky Páně lidé
blahoslavení, blažení, šťastní '; tot“osmerý
pramen štěstí našeho; tot" osmero pře
vzácných ctností, jež člověku k pravému

štěstí dopomáhají. Kdo není křesťanem
jenom podle jména, nýbrž tělem a duší,
tomu jsou ty ctnosti chlebem vezdejším,
ten jimi ozdoben, aneb alespoň se snaží,
aby byl jimi ozdoben. Pravý, ctnostný
křesťan 'vpravdě tedy člověkem šťastným.

.listý král ptal se moudrého muže:
»Kdo jest nejšťastnějším?c ——»Bůh,a
odpověděl muž. »A kdo po Bohu nej—
šťastnější?<< ptal se král. »Ten, kdo Bohu
nejblíže,: vece mudřec. »A kdo jest Bohu
nejblíže?c zvídal král dále. »Ctnostný
křest'an,c odvětil muž.

* * *

Šl'aslným byl by každý rád, avšak
hodnýmkřest'anem býti, aj. do toho se
mnohému nechce.

Znáš, laskavý čtenáři, kožená jablka.
Právem se tak nazývají. Povrch podobá
se žlutavé kůži. Dokud nejsou úplně
zralá, jsou tvrdá a nechutná; za to však
když dozrála, není chutnějších, sladších
jablek nad ně. Tak jest i se životem
křesťanským. Zevnějšek zdá se odporným,

zapři sebe sam, vezmi kříž svůj a na
sleduj mnelc »Všichni, kdož chtějípo
božně živi býti vKristu Ježíši, protivenství
trpěti budou.: Avšak pod tímto ne
chutným zevnějškem skrývá se nevy
slovitelná chut“a lahoda, radost“ a útěcha,
rozkoš a blaženost, kteréž dodává věr
nému křestanu sám Bůh, původ a pramen
všeliké radosti a blaženosti.

Máš při ruce »Legendu svatýcha?
Otevři si ji & čti na př., jak radostně
umírali svatí mučeníci, jak blaženě umí
raly nevinné panny, jak šťastně žili a
umírali světci i světice, ač jim bylo
téměř celé moře utrpení a protivenství
snášeti! Viz na př. sv. apoštola Ondřeje!
Veden jsa ke kříži, na němž měl zemříti,
volal už zdaleka: »O dobrý kříži, ó kříži
dávno kýžený, vroucně milovaný, bez
přestání hledaný a jednou-konečně duši
po tobě prahnoucí připravený! Přijmi mne



z rukou lidí a odevzdej mne v ruce
Mistra mého, aby mne tebou přijal, jenž
mne tebou vykoupillx A tak ukřižován
jest; dva dni ještě žil na kříži, nepře—
stávaje hlásatí víry Ukřižovaného, až
konečně duše jeho vzlétla k nebi. 'l'a
kovou radostí spěchal ke kříži, jakou
jiní'lidé spěchají k rozkoším tohotoz
světa, tak že pravem se diví sv. Bernard,
volaje: »O bratří, jest to člověk či anděl,
aneb nový nějaký tvor, jenž takto mluví?<<

Viz-jiný příklad. Umírá mladík zrodu
převznešeněho; otec jeho jest slavný
markrabě. Mladík ten má výborně vlohy
&byl takovým miláčkem rodičův i všeho
služebnictva v domě otcovskěm, že všichni
usedavě plakali, když odcházel z domu '
na studia. Měl všecko, co může člověka
zde na světě oblažiti; jemu však byla
smrt? radOstí. Umíraje prosil svých přátel,
aby s ním zapěli krasnou píseň; a tak "
téměř s úsměvem odebral se 5 tohoto

světa, maje teprv 23 léta věku svého.
Znáš, laskavý čtenáři, toho mládence;
jest to svatý Alois. »Laetantes imus —
S radostí jdeme; pravil, vida, že jest
konec jeho života. »Kam jdeš ?. ptali se
ho; a on na to: »Dorájeh Poté zapěl
s přítomnými »Te Deum laudamus -—
Bože. chválíme Tebe.: /

Ejhle, tot“ štěstí pravého křesťana,
tak oblažuje Bůh své věrně služebníky.

Ze všeho, co jsme až dosud pra
vili, vysvítá, že jediným zdrojem štěstí
našeho jest život vpravdě křesťanský.
A proto přejíce si navzájem šťastný nový
rok, přejme si, abychom 5 po—
mocí Boží v tomto novém roce
byli hodnými křesťany podle
vůle Páně. Končíme slovy slavného
našeho pěvce Fr.- L. Čelakovského:

Buď vůle Tvá, Ty, jcnžto přesahuješ
s nadhvězdných stanů světa kančiny
a lásky okem po nich obživuješ
i valnou šíř i tajné hlubiny;
'l'y, jenž přebýváš v moci neskonalé,
opasav svých se slunci jasností;
Ty, jenž tvorů všech řady dokonalé
svatou, nestihlou řídíš moudrostí,

buď věčně vůle Tvá!

Buď vůle Tvá! ta vůle, jíž se koří
nebeské tvorstvo světlem oděné,
ta vůle, nebe která nebem tvoří
a blahem plní duchy zvýšené;
jak anděly a silami tam všemi
v žádoucí říši Tvé jest slavena,
tak, Otče, zde od dítek Tvých na zemi
jen poznana a vroucně plněna.

bud' věčně vůle Tvá!

Buď vůle Tvá! kdy záře Tvých milosti
a Tvých darů život náš ostkvívá,
v našem kdy srdci ples a mír se hostí
a blaženostmi duše oplývá:
však i kdy bouře nad námi se sbíhá,
bolestí a nouze nam dni podkalí,
kdy zlý nepřítel cesty naše stíhá,
a v truchlosť mysl naši zahalí,

bu'ď věčně vůle Tvá!

_Buď vůle Tva! Když nad hrobem stojíce
útěch se zhosťujeme uejblažších,
kdy sevřeným žalem nam blednou líce
nad ztrátou pokladů těch nejdražších:_
ó dej, v tésmutně době, by se sneslo,
kdy před sebou svět: pustý spatřujem,
v duch náš, jej sílíc, ono sladké heslo:
Tvůj, Pane, dar zde Tobč vracujem,

bud' věčně vůle Tva!

Buď vůle Tvá! A zákonů Tvých símě
v srdcích našich se stále rozmahej !
Buď o Tebe nam milé každé břímě,
je nósti Tvá. milost' nám pomáhej;
slábiť jsme: Ty rač dáti setrvání,
Ty v pádu kroky naše podchycuj,
a. jak v životě, tak i ve skonaní
děj, Slitovníče náš, se rozkaz Tvůj:

' bud' věčně vůle Tvá!

Fr. Janovský.
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Katolíci, držte se znamení svatého kříže!

[" ' ]olestný to byl výkřik, který
' ' ' ! se minulého roku v listopadu

vydral z hrudi všech poněkud
„„ jen čilejších katolíků v říši

naší, zejména však v sídelním městě
Vídni, když školní rada zemská tam byla
zakázala dětem ve škole při modlitbě
nahlas říkati slova znamení sv. kříže
provázející: ve jménu ()tce atd. Zákaz
ten, přišed zčistajasna, ohromil z počátku
jak dítky tak rodiče, kněžstvo i širší
kruhy katolické, hned však na to prudký
vzbudil odpor, nebot" vidno z toho, kam
již u nás věci dospěly, když se nám sahá
na nejsvětější odznak víry naší, na kříž
Páně. Odpor tento měl i za následek, že
vyššími úřady zákaz nesmyslný ihned
odvolán byl, a zase povoleno bylo, co
nám katolíkům právem božským náleží.

Sv. kříž jest naše »vítězné znamení,<r
jak již sv. mučeník Ignác z Antiochie
(j“ 107) v listě svém k Filadelfským praví,
židům ovšem zůstane »pohoršenímc a
pohanům »bláznovstvím.c Znamením sv.

kříže žehnali se křesťané od pravěkůr
tak praví Origenes: »Nesme toto ne
smrtelné, vítězné znamení na čelech
našich, aby zlí duchové je viděli a se
třáslia A sv. JanZlatoústý se táže: »Víš,
co vše kříž způsobil? Celý svět probudil
zase k životu, a ty bys neměl důvěru
v kříž Kristův? Co bys za to zasloužil
trpěti ? Gelasius praví o znamení sv. kříže:
»Kříž jest nejjistější ochrana ve všem a
nejlepší prostředek proti nynějšímu &
budoucímu zlu.: A sv. Tomáš Kempenský
píše: »V kříži jest spása; v kříži jest
život; v kříži jest síla duše; v kříži jest
radost ducha; v křížijest podstata ctnosti,
v kříži jest dokonalost svatosti. Není
spásy duše, není naděje na život věčný,
kromě v křížic

Ejhle to krásné, vítězné a mocné
znamení kříže,znamení našeho Vykupitele,

vyznání víry naší, na niž tolik předkové
naši křesťanští od nejstarších dob drželi,
toto znamení jest v nebezpečí. Nemají
dítky naše při něm vyznávati ůsty i
srdcem víru základní, víru v nejsvětější
Trojici Boží, toliko mlčky, jen tak ledabylo
mají se pokřižovati, což nemá u dítek
žádného významu, nebot klesá na pouhý
úkon, pouhý pohyb ruky, bez vnitřního
přesvědčení. A konečně kdo ví, jak dlouho
i tento »němýc kříž by trpěn byl! Je
to tak asi, jako kdysi v Turecku, kde
z veliké milosti pašovy některým kře
sťanům dovoleno bývalo, že smějí si
koupiti zvony, ale zvoniti jimi nesm ěli.
Není to proti všemu zdravému rozumu?
Zdaž procitnou nyní i ti vlažní křesťané,
kteří tak rádi v netečnosti si hoví, myslíce,
že to není ještě tak zlé, zdali procitnou
nyní aspoň, když vidí, že nevěra tuze
mnoho si dovoluje, že pomalu nám bude
zapovídati veřejné vyznání víry naší?
S křížem se obyčejně začíná, aby po
tlačila se víra celá. Když vypuklo kruté
pronásledování křesťanů v říši římské,
byl to sv. kříž, který ukrýti se musil
do katakomb a s ním věrní křesťané.

Kdo jen se poznamenal sv. křížem, byl
na popraviště veden. Za to však také
zase kříž Páně to byl, který první
z katakomb vynesen byl na světlo Boží,
když svoboda církvi dána jest císařem
Konstantinem, kříž Páně zaskvěl se na
kostelích, na veřejných místech, ba i na
korunách králův a císařů. Ve století 16.

zrušila protestantská lživá reformace
znamení sv. kříže u přívrženců svých,
od té doby však katolíci obzvláště
znamením sv. kříže a slovy je provázejí
cími pravou víru svou na jevo dávati
za potřebné uznávali. Slova vyznání víry
znamení sv. kříže provázející jsou také
již z prvotní církve. Tak svatí mučeníci,
chtěli-li obzvláště slavně víru svou před
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světem vyznavati, vyznávali ústy Krista |
a žehnali se při tom svatým křížem. i
0 katechumenech pravi sv. Augustin: '
»'_l.'ážeš-lise katechumena: Věříš v Ježíše

Kristaíh Tu ti odpoví: »Věřímc a dělá
při tom kříže Že při znamení sv. kříže 
již v dobách nejstarších nejsv. Trojici

! jako korouhev vlál, pod níž shromažďujíkřesťanévyznávali, vidno ze slov Tertullia
nových: »Vira vytčena jest v Otci Synu ,

: svého milují, kdož za víru hotovi jsoua Duchu svatém. <

Prozřetelnost? Boží zajisté dopustila ;
nový tento útok na spásnou naši víru,
aby vyburcováni byli všichni, kdož posud
spali, vidouce nebezpečí. Již odstraněno
bylo někde '»pozdravení andělské,< již
jednalo se i o to, na místě »Otčenášea
zavésti modlitbu bezbarvou, všem i ne
znabohům vyhovující, a katolíci většinou
spali dále. Nyní zlý nepřítel v jistotě
vítězství sáhl po kříži, a hle, vědomi .

katolické uspávané, uhejčkané, se rázem
probudilo, a mocným hlasem zvolalo se
až potud a'ne dále. 0 kéž by jen vědomí
toto vždy celým zůstalo. kéž by katolíci
v šiku spořádaném čelili nájezdům doby
nevěrecké a netrpěli zkrácení práv
svědomí svého, kéž by zase kříž Páně

se všichni, kdož v Boha věří, Spasitele

i smrť podstoupili. Dobrá věc musi
konečně zvítěziti a zvítězí, byt?i po bojích,
nebot, kdo pro Boha bojuje, bojuje
s Bohem, a Bůh kříži přislíbil moc
vítěznou: »V tomto znamení zvítěziš.<<

Protož držte se, katolíci, držte se
pevně a věrně sv. kříže, neboť jen »ki-iž
pevně stoji, když zmítá se světa (Stat
crux, dum volvitur orbis.)

Boh. Handl.

Vzhůru, dítky, k Srdci Páně!

jedna ze smutných zkušeností,
které duchovní pastýřové,

: svědomití učitelé: a pečliví

jest,
ztrácejí radost na věcech posvátných, že
srděčko jejich útlé čím dál tím více se
vzdaluje od zdroje vší svatosti i pravé
radosti od Boha a Syna jeho Ježíše Krista.
Dítky nynější ztrácejí zálibu na úkonech
posvátných, na modlitbě, mši sv., domácích
anebo veřejných pobožnostech; do kostela
se musí teprve nutiti, ano tresty doháněti,
v kostele pak chováním svým daleko
nedávají na jevo úctu a zbožnost, jaká
by přece mladistvému věku jejich ná
ležela. Jest to smutná zkušenost, kdo se
s dítkami, zejména školními, zabývá,
přisvědčí mi zajisté. Čím více dítko také
dospívá, tím více odcizuje se Bohu. Také
jedna známka doby naší!

V čem to vězí? Kde hledati zjevu

„LQ křesťanští rodičové nabývají, ,
že dítky za dob našich vždy více &

tohoto smutného příčinu? A. jak lze
pomocí? Příčina toho vězí hluboko, vězí
v celém stavu společnosti lidske, vězí ve
vychováni, vězí v příkladě, vězí zvláště
v tom, že věk náš na Boha čím dále
tím více zapomíná.

Duše lidská jest Bohem a pro Boha
stvořena. Stvořitel uložil v ní všecky
potřebné vlastnosti, kterými by jej po—
znávati, jej milovati mohla; záleží jen na
tom hlavně, jakým směrem tyto duševní
mohutnosti se vyvíjejí, záleží na výchově,
a sice i co se týče vzdělání rozumového,
iušlechtění srdce. Srdce dítěte jest ještě
jako těsto, z něhož vyrobiti lze cokoli,
jest jako vosk, jemuž lze dáti podobu'a
útvar dle libosti. Na této práci, na výchově
dětí berou podíl mnozí činitelé, () jen
kdyby vždy toho bedlivi a pilni byli, aby
z dítek vychovali lidi dle vůle Boží,
schopné a užitečné členy společnosti

lidské, lidi, kteří by žili jak ku cti a slávě



Boží, k radosti a útěše rodičů a učitelů,
tak i ku vlastnímu časnému i věčnému
blahu. Bohužel nedostává se v ohledu

tomto mnoho, mnoho se na dětech hřeší,
proto “vidno, že spousta čím dále tím
více se vzmáhá, tak že věru obávati se
dlužno budoucnosti.

Mnoho, velmi mnoho zaviňuje dům
rodný, zaviňují rodiče sami. Rodiče vlažní
ve víře, nebo docela nevěrci, rodiče, kteří
povinnosti náboženské neplní, ba jich
ani hrubě neznají, rodiče, kteří vespolek
stále ve sváru a nepokoji žijí, rodiče, kteří
jen za vezdejším ziskem se ženou a
o duši pražádné péče nemají: zdaž
mohou rodiče tací dítku vlíti lásku k Bohu
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okolnost, že, co zde jednou promeškáno,
již dohoniti se nedá. Jakmile srdečko dítěte
připrvní příležitosti nebylo pro Boha a věci
svaté zaujato, v pozdějších letech lásky té
nenabude, nebot“ tu překážejí zase či
nitelé jiní. Protož velikou, ano největší
vinou rodičů jest, zvláště matky, jestliže

-robátka svá hned záhy nepěstují pro

a ke všemu posvátnému, zdaž mohou ;
ušlechtiti srdce jeho, poukazujíce na dobré
& varujíce před zlým? Zajisté nikoliv, a .
kdyby snad slovy tak činili, skutkové
jejich je před dítkem viní ze lži. O věru
zplakal by člověk nad dítkem, nad útlou
květinkou ze zahrádky Boží, která dychtí
po vlaze lásky Boží, po návodu ku
křesťanskému životu, ale nedostává se
jí toho, tak že usychá. Ubohé dítko by
rádo slýchalo o Bohu, o lásce jeho
k nám, o Ježíškovi a velikém jeho díle
vykupitelském, rádo by se modlilo k Otci
na nebesích, rádo by volalo k Matičce i
nebeské, k Marii Panně, rádo by se
odporoučelo sv. Andělu strážnému, nebot“
nezkažená posud přirozenost jeho je
k tomu pudí, ale bohužel není, kdo by
pochopil přání jeho, kdo by mu pomáhal,
kdo by je učil a vedl. Rodiče toho ne
činí, ba místo modliteb af posvátných
vypravování jest mu slýchati povídky
světské, jest se mu učiti pOpěvky a
říkání světská, mnohdy desti dvojsmyslná,
ba někdy až neslušná. Srdce mně vždy
zabolí, kdykoli také robátko slyším místo
»Andělíčku můj strážníčku,a ——»Když
to nejde, nechme to: atd., to má býti ta
chvála, již si Stvořitel připravil z úst
pacholat nevinných ? Nejhorší při tom jest

Boha a pro vše dobré, nebot tím hřeší
na dítěti, nedávajíce mu základ pro život
další, hřeší na sobě, nebot“ budou míti
2 dítěte radost' pramalou, hřeší na
Bohu, nebot? neopatrovali dosti pozorně
drahocenný poklad, jejž jim byl svěřil.
Řekne se ovšem, vždyt“je zde škola, ta
má za úkol dítko učíti a vychovávati.
Ovšem, škola však pracuje a staví na
základě, který rodiči položen byl. Je—lí
základ špatný, slabý, nelze budovu velikou
na něm vzdělati. Dále není možno vše
ve škole učiniti; tu je potřebno, aby to
dobré, co ve škole dítě slyší, čemu se'
učí, doma ve skutečnosti konalo, domov
má školu podporovali, má ji dle možnosti
doplňovati, je-li však takým. jak shora
vylíčeno, pak škola malé podpory dochází.
Co se však týče našeho předmětu, malé
totiž lásky a záliby dětí na věcech
svatých, tu vyznati dlužno, že i ve škole
nelze dítkám lásky a obliby této nabýti.
Neboť dle nynější osnovy učiva obmezuje
se náboženské vychovaní pouze na ony
dvě hodiny v témdni, v nichž kněz
náboženství vyučujeýpři ostatních před
mětech slyší dítě o Bohu a věcech
svatých velmi málo, ba skoro ničeho.
Lze však katechetovi sebe pilnějšímu a
svědomitějšímu v tak odměřeném čase
tak na srdce dítek působiti, tak je zcela
pro Boha a věc svatou zaujati, aby
z toho těžily i pro život budoucí? Mnoho
učiní zajisté, ale ne vše. P—rotopotřebí,
aby i rodina pomáhala, a sice vydatně
pomáhala, nikoli však aby kazila doma,
co ve škole pracně se zbuduje. 7. toho
vidno, jak potřebí jest., aby rodina zase
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křesťanskou se stala, a sice skutky, nejen . Boha milovaly.a jeho se bály, aby tak
jménem. Potřebí jest,
od nejútlejšího mládí vedla k milostnému
Srdci Páně, zdroji vší lásky božské k nám.
Matka vystihne nejlépe způsob, jak by
tak učinili mohla, tu poukazujíc na obraz
nejsv. Srdce a vykládajíc jeho význam,
obzvláště korunu Srdce Páně spínající,
kříž z něho pučící , plamen z něho šlehající
& krev z rány nejsv.- Srdce se prýštící,
tu zase krátkým modlitbám k nejsv.
Srdci Páně je učíc. O jak bohatou látku
nalezne tu zbožná matka, aby duši dítek '
svých ušlechtila, ku věcem nebeským

Páně v srdcích dítek zakotvila. Kéž by
každá matka křesťanská jednala tak, jak
ony matky židovské, které dítky své ku
Spasiteli přinášely, na klín mu je kladly,
aby je žehnal, žádajíce. Jak šťastný byly
ony dítky židovské, že mohly spočinouti
na nejsv. Srdci Páně; zajisté u mnohého
takého dítěte byl základ k budoucímu
zbožnému životu ve víře křesťanské. Či

snad by nechtěla matka křesťanská dítky
své účastny viděti milostí plynoucích
ze Srdce Páně? To není ani k uvěřeníl

Viditelně nelze ti, matko milá, miláčky
tvé ku Spasiteli vésti, ale veď je často
do chrámu, ukaž jim, kde milý Spasitel
přebývá v-nejsv. Svátosti na oltáři, uč
je sobě kleknouti, ruce spínati a ku
Ježíši Kristu volati. Uč je, zač se. modliti
mají, zejména by hodnými zůstaly, Pána

aby matka dítky ! také jednou v nebi s ním radovati se
zasloužily. Uč je, aby před učením vždy

krátkou modlitbu zbožně vykonaly, aby
pokud možno před školou aspoň na skok
do kostela zašly. Bůh je posilní, ony
pak ze zkušenosti poznajíce moc mo
dlitby, si ji zamilují, a kdo modlitbu miluje,
o Ioho netřeba se tak velice báti. Uč je
snášeti trpělivě nějaký ten křížek, vždyt'i
nejsv. Srdce Páně trpělo, a to za nás; uč
je, kterak se zapírati mají, něco dovo
leného sobě odpírati z lásky k nejsv. Srdci

: Páně. Tak olužíš je pro nas'távajícíboje ži
pozvedla & lásku i vděčnost“ k nejsv. Srdci ' votní, upevníš v duchu kajícím a rozohníš

k dobrým skutkům z lásky ke Kristu.
Tak to činily všecky dobré, zbožně matky,
které také tím z dítek svých pravé světce
vychovaly. Vím, že ti, milá matko, milý
otče, štěstí a blaho dítek na srdci leží,

lže jedním z tvých nejvřelejšich přání
jest: »Kěž bych děti své šťastně a
spokojeně vidělla ——nuže, chop se také
„prostředků k cíli tomu vedoucích, vštěpuj
jim lásku a úctu k nejsv. Srdci Páně,
tomuto bezpečnému útočišti v dobách
našich smutných, a uvidíš, že se mravně
náboženské vychování dobře podaří.

Jak by se asi k dítkám o Srdci
Páně mluviti mělo, povím budoucně.
Zatím uč je denně se modliti: Nejsv.
Srdce Ježíšovo, dej, at 'l'ě vždy víc a
více miluji! Amen.

Boh. Handl.

Katolík v lednu. _
Od Boh. Bendla.

"ravdivost a krása sv. naší

I'víry nejeví se toliko v jedno
litém pevném učení, nýbrž

v rozličných slavnostech,
obřadech asvátcích ročně se opakujících,
v nichž církev katolická nám obzvláštní

tajemství víry jakoby v rouše slavnostním,

viditelně takořka na oči uvádí, abychom
je živé v paměti zachovali, ku vděčnosti

i a lásce, ku ctnosti a svatosti povzbuzováni
byli. Proto je to brzy posvátná radost“ &

plesání spojená s díkůčiněním, brzy láska,
brzy bázeň; “tu zase smutek, pokání a

, skroušenosl', vždy dle významu svátku, co
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srdcem naším hýbe. Ovšem musi duchovní
smysl církevních svátků, slavností &
obřadů lidu věřícímu také objasněn býti,
aby tak každý zbožný a pravý katolík
s církví svou ve spojení duchovním žil,
se radoval, truchlil, se kal a Bohu zplna
srdce děkoval... Pak zajisté také svátky
a slavnosti v jiném se mu jeviti budou

\ - _.\\\ \ „\\
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světle, budou mu mnoho radosti duchov
ních skytati, spojí jej úžeji s matkou
církví, utvrdí víru v něm a spolu obrni
jej proti výtkám a.nájezdům od nepřátel
činěny'm. K dosažení cíle tohoto přispěli
mají i skromné řádky tyto. v nichž
stručně pojednáno bude dle jednotlivých
měsícův o církevní době, svátcích při

Svati tři Králové.

padajících a jejich významu, o zvláštních
obřadech a úkonech, tak aby katolík
každého měsíce věděl, kterak duchovně
s cirkvi svatou spojiti se má.

Leden vyplněn jest celý radostí
vánoční, jest dobou díkůčiněni' Bohu
Otci nebeskému za tak veliký dar milosti,
jejž nám udělil ve Spasiteli našem, Synu

svém. Hned první den měsíce ledna jest
svátkem zasvěceným jakožto svátek
Obřezaní Páně, Oktávajeho narození
a spolu počátek nového roku občanského.
V křesťanské starobylosti byl den ten
dnem kajícím a postním, neboť podle
zvyku z pohanství přešlého slaven byl
den tento mnohými rozpustilými rado
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vánkami ku poctě modly Janusa. Aby ! jak oni, kéž-by i nás ku Kristu vedla
křesťané těchto radovánek se zdržovali, :
držívali biskupové kázaní kající, prosebné

čtvrtého století stal se den tento za

svěceným svátkem na počest“ obřezání
Páně, jenž již jako nemluvně 8. dne po
narození svém podrobil se zákonu a
prolil první krev za nás, aby nás učil
poslušnosti k zákonům Páně. Jako první
den v novém roce vzbuzuje v nás svátek
ten ducha prosebného, aby Hospodin
chránil od zlého, udělil dobré; vzbuzuje
i ducha nadějného, že Bůh neopustí těch,
kdož v něho věří a doufají, a dle vůle
jeho žíti se snaží. Kéž by to přání, které
tak často dle toho slýchati jest, »š t'as tný

nový rok!: bráno bylo ve\smyslu více
duchovním. Kéž by šťastným pro všecky

„byl rok ten, přinášeje milost' Boží pro
duši, rozhojňuje ctnost a utvrzuje kře
sťanský život! V tomto smyslu přeji
»št'astný roku i všem milým čtenářům
»Školy.e

Šestého ledna jest zasvěcený svátek
»Zjevení Páně: čili »svatých "tří
Králů,<< svátek to jeden z nejstarších
v církvi a dle řádu bodům Božím na

roveň postavený. Svátek tento připomíná
nám trojí zjevení se Páně, a sice třem

mudrcům od východu, skrze něž oznámeno
bylo příští Pána a Spasitele pohanům,
křtem Kristovým v řece Jordáně, při
němž zjeveno bylo židům, že Kristus
Synem Božím jest, a prvním zázrakem
v Káni Galilejské, kde Pán Ježíš proměniv
vodu ve víno, všemohoucnost' svou a tím
božství své zjevil apoštolům. Dle evangelia
svátečního však, které vypravuje, že od
východu přišli tři mudrci s průvodem,
vedeni jsouce hvězdou, aby poklonili se
nověnarozenému králi a dary mu obětovali,
zove se svátek ten, zejména v mluvě
lidu, slavností sv. tří Králů. Kéž
bychom i my jak oni mudrcové Krista
Pána hledali, tak vytrvale, tak horlivě

l

I

I

hvězdasv. víry, kéž bychom se nikdy
; nestyděli za chudého Ježíše. jako se ne

průvody a nařizovali půst. Teprve koncem ; styděli vznešení mudrcové pokloniti se
chudičkému dítku betlémskému, pak
bychom jej také nalezli jak oni, a radost?
naše byla by dokonalá. Nedejme se za
hanbiti pohanskými mudrci. obětujme
Spasiteli svému zlato lásky své, kadidlo
upřímné úcty 'a myrrhu radostného &
ochotného snášení všech protivenství pro
jméno jeho. Pak by i nám Pán seslal
anděla svého, aby nás po jiné vedl
cestě, než po které jsme posud kráčeli,
po „cestěpřikázaní Božích k vlasti nebeské.
Den .před svátkem „světí se dle staro
dávného zvyku církevního voda tříkrálová
na památku, že Kristus Pán křtem svým
.v Jordáně vodu posvětiti ráčil. Sv. Jan
Zlatoústý již vypravuje, že si věřící
o půlnoci pro vodu chodili a jí doma
uctivě chovali. Na Moravě světí se voda

tříkrálová dojemným obřadem, posvátným
to pozůstatkem po prvním našem sv. věro
zvěstu sv. Methoději. Vodou touto kropí
věřící příbytky své, prosíce Boha, aby
je všeho zlého, zejména mámení zlého
ducha uchráni-ti ráčil. Voda tato pamatuje
nás také na pokání; jako voda umývá
nečistotu, _ lak pokání umývá hříchy
s duše.

Druhou neděli po třech Králích při
padá svátek Nejsv. Jména Ježíš.
Jméno Ježíš znamená tolik jako: >O'svo
boditel, Spasitel; ibylojménototo
dáno Synu Božímu dle zřejmého rozkazu
Boha Otce Marii Panně daného, poněvadž
měl lid osvoboditi od hříchů a jejich
zlých následků a spasiti pro život věčný.
Kterak si Syn Boží jména tohoto zasloužil,
a proč a jak věřící nejsladší toto jméno
vždycky nanejvýš ctíti mají, praví krátce
ale krásně sv. apoštol Pavel řka : »Kristus
Ježíš jsa ve způsobě Boží, nepoložil sobě
toho za loupež, že jest rovným Bohu:
Ale sebe samého zmařil,_přijav způsobu



služebníka, ku podobenství lidí učiněn a
ve způsobu nalezen jako člověk. Ponížilt'
sebe samého, učiněn jsa poslušným až
k smrti, a to k smrti kříže. Protož i Bůh

povýšil ho a dal jemu jméno, kteréž jest
nad vseliké jméno, aby ve jménu Ježíše
každé koleno klekalo nebeských, zem
ských i pekelných, a každý jazyk aby vý

postaveno, že hned první křesťané nejsv.
jméno Pana svého nanejvýše ctili a se
přičiňovali, aby i od jiných uznáno a
chváleno bylo. Velikým ctítelem nejsv.
jména Ježíš byl sv. Bernard, jenž o něm
praví: ».lménoJežíš jest jak olej; svítí
tam, kde se káže, živí tam, kde se
o něm rozjíma, a hojí tam, kde býva ;

Škola B. s. P. 1893.

znával, že Pan Ježíš Kristus jest ve slavě
Boha Otce- (k Filip. 2. 6—12).

Jestliže sv. apoštol již s takovým
, nebeským nadšením takto ()jménu Ježíš
' psal. jestliže ve jméně tomto spočívá

božská moc & dobrota, jestliže sam Petr
první zazrak svůj ve jménu Ježíše vv
konal, jest zajisté nade vši pochybností
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vzývano. .le-li kdo smuten, nechť přijde
. Ježíš do jeho srdce, ze srdce do úst a

hle! Vzejde-li světlo tohoto jména, mizí
každý mrak, &jasna mysl vrací se zasex
Kéž bychom si byli vědomi, jakou zbraň
máme v nejsv. jméně Ježíš proti všem
pokušením, jak mocný prostředek v každé
potřebě a tísni! Kéž bychom často. ale

2
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vždy jen s uctivostí vyslovovali nejsladší
toto jméno k jeho cti a naší radosti!
Sv. apoštol Pavel ve svých 14 listech
uvádí nejsv. jméno Ježíš neméně nežli
219krát. Kolikrát asi vyslovil je ústně a
s jakou asi uctivostí ! Proto ijeho poslední
slovo, když již kat hlavu mu stíti měl,
bylo jméno »Ježíš,c aby s jménem
tímto odevzdal duši svou Bohu. O jak
pilni toho býti mame, abychom jména
tohoto nadarmo nebrali, je bez potřeby
a bez úcty nevyslovovali! Ctěme nejsv.
jméno .Ježíš, v ně vložme svou naději
za živa, abychom i jednou moci jeho
zakusili ve smrti. Nezapomeňme na vážná
slova sv. Bernarda: »Kdo necítí sladkou

vůni životní jména tohoto, ten jest bud'
skutečně mrtev, aneb aspoň nese v srdci
pohrobní zápach hříchu.: Volejme: »O
Ježíši tobě živ-jsem, Ježíši tobě umírám,
Ježíši tvůj jsem v životě i smrti.: Ze
svátků svatých a světic Božích zvláštního
povšimnutí zasluhuje svátek Zasnou—
bení Panny Marie 23. ledna. Tu
vidíme přečistou Pannu a sv. Josefa před
oltářem chrámu státi, kde je kněz staro

jen rodina spořádaná, poctivá,

zákonní dle tehdejších obřadů oddal: oba
jsou okrášlení okrasou nejlepší, ctnostmi;
nevěsta více nežli ženich, nebot? byla již
Bohem vyvolenou matkou nejsv. Syna.

Kéž by i křesťanští ženichové a
nevěsty tak čistě a nevinně přistupovali
k oltáři a v ctnosti uzavírali sňatek

manželský! Větší by zajisté požehnání
Boží je provázelo. Kéž by i manžele
pamětlivi byli vždy slibu před tváři Boží
učiněného, sobě vždy věrnost“zachovávali,
sebe podporovali, v radostech i žalostech
vespolek jedné mysli .i jednoho srdce
byli: 0 kolik nešt'astniků bylo by méně,
o kolik rodin bylo by šťastnějších, o kolik
dětí lépe vychovaných, kolikerému zlu
a kolikere neřesti by se učinila přítrž!
Rodina jest základem církve i států, ale

svorná,
a ta je jen tehdy, zachovávají—li manželé
svazek svůj tak, jak velí Bůh. Křesťanští
manželé, učte se od přesvatých manželů
Josefa a Marie, a stav váš manželský
bude nebem na zemi a nezvrhne se

v peklo. Postů zvláštních mimo patky
v lednu není. (Příště dále.)

v ,Rim za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kraszewakého. Přeložil F. Š. Senický. (C. (1.1)

XIV.

Sabina Marcia Zenonovi Atheňanu zdravi.
' QÍ''_erův ůj' klidný, shovívavý, srdečný

' list povzbuzuje mě, abych ti
', další děje svého obrácení vy

. „ .; pověděla. Vdá se mi po jeho
přečtení, jako bys nauce, které jsem se
zaslíbila, přiznával ten božský její původ,
jehož známku nosí. Jest zajisté božskou,
neboť šíří se beze všech obvyklých práv
a vši ochrany, čeho jiným ke vzrostu
třeba bylo; získává si prostě i mudrce.
Uprostřed společnosti vychované nej

věhlasnější filosofii a navyklé nejpodařě
—1)Viz „“Školu ročník XXVI.

nějším sofismatům vítězně postupuje svou
prostotou a velkosti, boříc, co se jí
v cestu postaví. Živě slovo a skutky
razí jí cestu, málo píše a málo má lidí,
kteří by dovedli psžiti. ale když nadšeni
mluví, cítíš, že v nich jest onen duch,
kterého Sokratovým demonem za časů
Sokratových nazývali. _

Jestto duch nebeský, který člověku
dodává více než Herkulovy síly.

Poslyš, můj -Zenone, & bud' rovněž
shovívavým, jako jsi byl dosud, ke všemu,
co uslyšíš. Zdá se, že schůze v domě
Gernellově a Pudensově byly asi zpozo



rovany; polapili několik křesťanů z po
nuknutí kněží a začali stíháti jiné, na
které padlo podezření. Musili jsme proto,
abychom unikli předčasným obětem. od—
stěhovati se s obřady a celým nábožen—
ským životem do arenarií.

Nad apijskou cestou. v okolí Vatikánu
a na mnoha jiných místech na konci
města byly ode dávna vyhloubeniny pod- \
zemní, z kterých na stavbu Říma bral
se kámen, písek a hlína. Nejednou byly
útulkem uprchlých otrokův a zločinců,
často i nešťastných chud'asů, kteří neměli
jiného přístřeší. Hned na počátku pro—
následováni, už za účelem
konání oběti a četnějšího shromažďování se
bez nebezpečí, obrali si křesťanéarenaria.

To trvalo sice na krátko, ale arenaria
posloužila za vzor k podzemním kryptam,
ve kterých od té doby křesťané uvykli
si scházeti se, pochovávati těla mrtvých“
svých, a svobodněji se roditi, učiti a
odpočívali. Slyšela jsem již o těch

volnějšího =

jeskyních, nebot celý Rím o nich ví, ač ?
s opovržlivosti o nich mluví a s bžtzní
se k nim blíží, a raději se vyhne, než ,
by jich vyhledával. Vchody jsou skrytě, ?
odlehlé . . . roztroušené . .

hrobová říše smrti jest naším světem,
jen tu jsme volní... Tu leží ostatky
mučeníků, posbírané zbožnou rukou žen,

. Dnes ona *

: k novému“ životu . . .

nedavno obrácenou, z jejíž zahrady
tajný vchod zarostlý břečťanem a vinným
révovím vede do katakomb. Ona sama

mě spolu s Buton uvedla do toho ne
známého kraje tmy a hrobů . ..

Všeckyjsme držely svítilny v rukou . . .
Napřed sestupovaly jsme po úzkých
schodkach kamenných, pak vkročily jsme
na vlhkou zemi do chodby zhruba v zemi
vykopané & tou jsme došly na hřbitov . . .
Těla křesťanů se nespalují, ale podle
starého řeckého a římského obyčeje
pochovávají v zemi. Neuzavírají se do
nákladných sarkol'agů, nebot tělo mrlvé
musí se obratiti v prach dříve než vstane

Jako v našich

kolumbariích 1) popelnice, tak tu ve
výklencích po obou stranách chodby
leží těla ovinuta rubáši, a u nich pro
rodinu, aby se tu pomodliti mohla, pro
věřící, aby si jich mohli připomněti,
jsou nápisy na deskách z mramoru,
z cihly, často na pouhé hlíně.

Toťjsou naše chrámy . . . ale síně
jich jsou úzké a nezdobeně; nemame
ani soch, ani mramoru, ani bronzu, ani
sloně a mušlí perlových, ani ničeho, co
by přepych pomíjející připomínalo . . .

_Obětí odbývá se na hrobě mučeníka nebo

tu odpočívají naši zemřelí, tu bude snad g
kolébka nového světa _a odtud vzejde f
slunce, které jej ozáří.

Pochopíš. že v řečích lidu toto
skrývání se ve tmách a jeskyních ne
zbytně zavdalo podnět k obviňování a
pomluvam, jimiž o nás nepřátelé neskrblí.

Jest mi těžko popsati dojem do
znaný, když jsem poprvé vstoupila v pod
zemní chodbu, jak Orfeus v bájí jdoucí
do podsvětí pro Euridiku. [ my sem cho
díme. pro Euridiku duši naši, “abychom :
vyrvali ji peklu . . .

Nedavno poznala jsem Pomponii
Graecinu, římskou matronu, jako já

kněze, na prostém sarkofagu kamenném
v malé síňce hrobové. .liných vyobrazení
tu nenajdeš mimo ty, které vyjadřují
odznaky nové víry. Bída & prostota
všude převládají; kněz neobléká rouch
nádherných a kalich obětnýjest ze skla
obyčejného nebo z laciněho kovu. Avšak

: kdybys viděl ty lidi a slyšel jejich mo—
dlitby, písně, učeníll Jaký to klid na
těch vyjasněných tvářích, jaké pohrdání
utrpením a nebezpečím, jaka laska všech
ke všem! .

Ta společnost, která hněte nas pod
nohama svýma, po hlavách našich chodíc
__MWíl—u-mbarium byl výklenek ve zděné

! hrobce římské, kam dávali Římané popel a kosti
nespálené v nádobách hliněných, skleněných,
kamenných nebo kovových.

2*



a posmívajic se nam, jak prázdnou a
bídnou

Kristových . . .
Přes četné shromáždění, které na

plnilo všecky hrobky, nebot v nich na
několika místech odbývaly se oběti, ticho
bylo hluboké, velké, velebné . . . spatřila
jsem pouze ruce modlících se k nebi
sepjaté a oči upřené k nebi, jež černé
sklepení zaslanělo. U vchodu do hrobky
stali kněží a starší, po jedné straně
ženy, po druhé muži, jinak bez rozdílu *
stavu, ale podle věku jenom,
mladí a pak děti . . .

Zajisté že i k tvému sluchu dolehnou
nějaké lživé povídačky o obětech a
hostinách křesťanských, ale nevěř jim . . .

jsou to oběti prosté, pósvěéený chléb a
posvěcené víno, kteréž kněz několika
slovy pronesenými amocí danou mu od
nástupce Syna Božího proměňuje v krev
a tělo .leho, na památku krve Jeho
prolité za lidi, těla umučeného pro ně. . .
Tím chlebem a vínem podělují se všichni
přítomní na znamení bratrství v Kristu,
ale dříve očistivše duše lítostí nad hříchy
svými . . .

To jsou naše agapy (= hody lásky),
tot“ ony hostiny rozpustilé, 'o nichž se.
tolik mluví . . . omáčíme rty v kalichu a
požívame malý úlomek chleba. ..

_Při této hostině všichni jsou rovni,
jsou-li jen čistí. Nikdo, kdo jest po
skvrněn nenavisti a zločinem, k oltáři
přistoupiti nesmí.- '

Když jsem tu poprvé poklekla, při
puštěna byvši ke společnému stolu, slzy
mi kanuly po tváři... z jedné strany
klečela Pomponia, matrona senatorského
rodu, z druhé egyptská. otrokyně, dale
židovka a syrská dívčice a Ruta, a zase
dcery Pudensovy, na jichž tvářích vzne—
šený jejich původ zrodu starožitného byl
zřejmým naprvní pohled. Byl to spanilý

se jeví proti této obci sluhů
Kdyby nase nova víra ničeho více

světu nepřinesla, již by i tak zajisté
zlamala barbarské tisícleté okovy, které
poutaly svobodný rozkvět rodu lidského.
Kdyby jen zlomila pouta otroctví, již
by se projevila jako Bohem poslaná.
Kdyby místo zakona síly dala zakon
lasky pouze, už jím samým by došla
vítězství.

Ale odpusť mi, že k tobě mluvím,

; jako bys již k nám patřil; ale proč tomu

Šediví, !

tak není ?
Není nic méně sobě podobného jako

i ty dva světy: starý šíleně hýřící na zemi,

obřad těchto lidí poprvé, co svět světem ;
stojí, navzájem si rovných . . .

nový modlící se pod ní . . . Člověk,
rodina, společnost docela jinak se utvářejí
ve světě křesťanském. Onde panuje
otroctví, tu svoboda, již váže jen zákon
lasky -— nečin druhému, co tobě není
milo. Tam tisíce zákonů jest pro stavy
různé, lidi, okolnosti. národy, tu jediný.
-—Tam jsou výjimky pro privilegované,
tu není jich pro nikoho, neníť'naš nej—
vyšší kněz svobodnějším-než nejbídnější
prost'aček. Co jest hříchem u otroka,
jest hříchem i u nejváženějšího, nej
úplnější rovnost" mravní panuje mezi
námi. Leč nepředstavuj si nějakou bar
barskou společnost, nějaké stádo lidí ——
mámet' i my představené, přednější a
šlechetnější, ale naš patricíat uděluje
rozum, ctností a láska. Třeba ho získati
skutky, nezískává. ho ani křik lidu, ani
dekret caesarův, ale mučenictví, stálost,
zásluha, skutečná přednost.

Ze středu toho zástupu ve chvíli
nadšené vyjde hlas z úst, na kterých
nedavno rozžhavené železo bylo vypálilo
znamení ponižující; ozve se neznámý
otrok a slovo velké činí ho vůdcem

jiných; skutek lásky zjednává uctu,
vážnost, poslušnost“ . . .

Mnoho jich mezi námi rozdalo
jmění své chudým, ani sami zatoužili
po chudobě jako zkoušce ctnosti a vy

! trvalosti, jiní každodenně dělí se tim
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co mají -— s bratry. Jak sladká. jsou ta
jména sestry a bratra, jak mnoho vý
znamná. . . . jaký ona klid vlévají do
duše!

Po oběti a po rozdaní chleba kněz
sedící za oltářem na kamenné stolici

povstal, cítě v sobě ducha, jenž mu
kázal mluviti . . . Jest mi líto, že ti
nedovedu slov jeho Opakovati, ale my
všichni jsme jimi byli dojati a pohnutí
k slzam. Prorocky oznámil nám, že blíží
se hodina velke zkoušky a mučenictví
a spolu i tresty na Římany a Nerona
v nepravostech zatvrzele . . . Zdálo se, že
duševním zrakem vidí zapálené hranice,
krvi pokropené cirky, pnící k nebi kříže
a zbrocené meče i řekami plovoucí
mrtvoly . . . Ale to, co jiné by polekalo,
povznz'tšelo a rozohňovalo křesťany, cítili
se určenými k utvrzení víry, ktera jinak, \
jako v bolestech, na svět přijíti ne-Š
mohla . . . Slzy mísily se s výkřiky
radosti, někteří líbali hroby prvních
mučeníkův, jakoby toužili spojiti se s nimi
co nejdříve... jiní objímali příbuzné,
jakoby tušíce, že jim bude se loučiti, a
pravili k nim: »Na shledanou ——v ne
besichllc

Srdce mi t'louklo, Pomponia plakala
a když skončil se obřad a věřící začali
se různými cestami rozcházeti, když i
my dostaly jsme se na světlo denní, ta
hodina oběti a modlitby v podzemí zdala
se mi jako sen, jako vidění divné a
'vřava blízké ulice, jíž proudil všední
život Říma, dotkla se mne nemile . . .
Hleděla jsem a poslouchala s ošklivostí
a hrůzou.

()dpočinula jsem v domě Pomponie.
avšak brzy jsme se musily rozejíti, nebot“
ona jest už nařčena z křesťanství a
udana některou ze svých otrokyň. Každou
chvíli proto přes její vznešený rod
přijíti může obžaloba, vězení, trest, jehož
přísnosti za časů Neronových nikdo
zvážiti nemůže. Jeho divokost“ rovněž

jako jeho blahovolnost nikdy se nedají
předvídati. Zdaž neviděli jsme, jak 'od
pustil uražku cynikovi Isidorovi zrovna
do očí mu naplivnušimu, ajak trestal lidi,
kteří mu nikdy nic zlého neučinili, jako
'.l'orquatus Silanus, který své příbuzenství
s Augustem zaplatil životem svým.

Šly jsme s Rutou domův a od té
doby není dne, co bych buď Pomponiinou
vinici nebo jiným některým vchodem do
našich hrobek nedoclíazela. Tu jest nam
nejlépe, tu jsme sami a oko udavače
nevyčíha slz a modlitby naší.

Tot" tedy naše cubicula,1) naše
hostinne síně, naše prostopášné hostiny . . .
] my jak onino Řeci stavíme si na oči
kostry, ale ne proto, aby nám »car—
pediema volaly, v tom smyslu jako
učenikům Aristippovým,2) leč aby nám
'pomíjiteanstí života co chvíle připomínaly.

Buď mi zdrav, mistře můj! Kdybys
nebyl duše me připravoval naukou svou
ku přijetí světla, nikdy by se mu nebyla
otevřela. Za své štěstí to j sem povděčna . ..

(Příště dále.)

1) Jídelny.
*) Aristippos, žák Sokratův, prohlásil rozkoš

za nejvyšší dobro a cíl života. Pozdější jeho stou
penci žili velmi rozmařile. J ejich heslo „carpediem“
rovná se našemu pořekadla: „Užij světu„ dokud
kvetou léta.“

Ze života a spisů blahosl. Markéty Marie Alacoque.
(Část další.) .

Úvod 'k životopisu blahoslavené psanému od současnic.

ŠŠŠ
úctou vše, co mělo na sobě raz její svaté ruky.

dyž ta pokorná žačka nejsvětějšího Srdce opouštěla toto slzavé údolí, žila
její památka jen v našem klášteře. Každá sestra zachovávala její památku
jako drahý poklad ve svem srdci a snažila se také sbíratí s nabožnou

Ale přece nespokoiily se naše
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předchůdkyně tím, že o ní slyšely, ony si navzájem pomáhaly, aby obnovily
památku zázraků v jejím svatém životě a vše si zaznamenávaly. Ctihodná matka
Lévy-Chateaumorand, představená našeho kláštera roku 1690 psala matce Greylié.
tenkráte představené klášteia v Semur en Auxois (depart. Cote (101) a matce
Saumaise odebravší se do Dijonu (dep. Cóte dOí) aby ji zapůjčilý rozličné spisy.
které ony si zachovaly s prosbou, aby si nelenily též své paměti k tomu připojili.

'l'yto dVě slavné naše matky s uctivou horlivostí poslechly přání naší
matky. To jest tedy příčinou, že matka Greyíié napsala své velkolepé »Paměti o
životě a ctnostech naší ctnostné sestry Markéty Mariex (o 30 stránkách), které
ch'ěla i s listy, jež jí psala ona služebnice Boží, 1) poslati naší velectihodné matce.
Matka Saumaise učinila se své strany podobně, připojivši malý spisek »Paměti o
obdržených milostechx od téže služebnice Boží a vyžádala si napsané posouzení. 2)

Když jsme již měly tyto dokumenty ku kterým přistoupil spis »Uryvek
ze života naší blahoslavenéa od P. Croiseta3) a hlavně vzácný rukopis o jejím
živote psaný od ní samé na rozkaz velebného pana P. Rolina, jejího zpovědníka;
nato musily býti hledány mezi sestťami ty, které by byly s to a měly čas
sesta\ ití ve spis ty jednotlivosti a uspořádali to v takovou tormu, aby to poskytovalo
knihu dějepisnou pro zábavu a poučení.

Sám Pán Bůh nám pomáhal poslav nám z Marcigny (dep. Saóne-et-Loire)
dvě mladé sestry velice vzdělané a s důkladnými vědomostmi, z nichž obě byly
do života klášterního uvedeny naší blahoslavenou, pod níž obě byly milými
jejími novickami a kteréž měly to štěstí, že v jejich náručí vypustila blahoslavená
svou s\atou duši. Byly to milé sestry Františka Rosalie Verchěre a leíonnc
Rosalie de Farges 4) jimž jsme daly životopis na starost. Životopis jest psán rukou
sestry Františky Rosalie; ale přesně udaje nás poučují, že její mladá družka
pracovala ustavičně s ní při prohlížení pramenů toho milého příběhu, při pořádání
textu, při doplňování mezer, vůbec při sepisování toho prvého poněkud skromého
životopisu Markéty Marie. Naše milé sestry si daly všemožnpu práci, aby brzy dokončily
to namahaní jim tak milé, započaté r. 1690. To jest však jisto, že sledujíce úmysl
svůj a představené své, psaly toliko pro klášter; a klášter poučoval se čtením jejich
díla, až konečně píišel způsobilý a zbožný spisovatel, který upravil formu spisu,
aby byla příjemná a prosphala duším křest'anským po celém světě

který vse řídí dle své svaté \ůle mocně a mile, chtěl, aby Monsignore
d'Hallencouit, biskup Autunský, požádal víchního \ikáře (grand vicaire) v diecési
Langres (depart. Haute-Marne) za Monsignora Langueta, narozeného v Dijonu, aby
mu jej dal za představeného komisaře nad naším klášterem. Byl to muž hodný
seděti po pravici Nejvyššího. Dříve ještě než odbývalo se prvé sezení o oslavení
Marie Markéty, vybizeje a řídě biskupské vyšetřování v roce 1715., s radostí
povolil prosbain našeho kláštera a celého našeho řádu, kterými jsme na něm
žádaly životopis té služebnice Boží, který by se mohl dáti do veřejnosti.

Lze dobře pozorovati důležitost, kterou mají naši milé Paměti sou
časných; ony tvoří základ ku velké práci Monsignora Langueta 5); proto nebylo
_mu možno tak snadno chyhiti. Také naše milé sestry z Paray nerozpakovaly se
dílo své podrobiti ku přehledu matce Greytié, tehdáž představené kláštera v Annecy
(dep. Haute-Savoie). Tato velectihodna matka je čtla pozorně a zvýšila jeho
historickou cenu, uznavši vše za pravdivé. Jediné to se jí nelíbilo, že ona tam
byla j.menována t'íidáváme tuto list, který o té věci psala matce Alžbětě Anně
de la Garde, tenkrate představené našeho kláštera. Original nalézá se v našem archi\u

l_) Počtem 10, které též svým časem budou uveřejněny. Pozn. překladatele.
2) Matce Sauínaise psala blahoslavená. 49 dopisů, tedy téměř polovici.
3) Vytištěno v Lyonu u Antonína a Horace Molina r. 1691. Několik míst 2 tohoto malého

spisku jest též v životopise od současných.
4) Někde jest nazývána Klauda Rosalia. (Srovnej „Svědectví sester“ v listOpadovém čísle

r. XXIII.) Klauda bylo její křestní jméno; ale v listinách o jejím oblékání a professi jest jmenována
Peroune (Rosalie).

Jest známo, že Monsignore Languet stal se biskupem v Soissous (dep. Aisne) dlouho
pied uveřejněním svého díla.
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Z kláštera našeho v Annecy, 5. května 1714.

Má nejctihodnější a nejmilejší sestro!

Obracím se k Vaší laskavosti, abych Vám dala vědomost? o tom, že jsme
právě obdržely balíček 5 dopisy a se sešitem, kde sepsán jest pěkně život zesnulé
naší ctnostné sestry Marie Maikěty. Já jsem je odevzdala naší nejctihodnější sestře
de Massongy, 1) když jsem je ku svému potěšení přehlédla. Mám ještě u sebe
poučení o (tnostech tě vzácně nebožky a o jiných způsobech jejího tnrtvení
s napomínajícími listy, které jsem psala té svaté dceři. .la si budu vždy přáli,
aby se nemluvilo, že její představená jí dávala takové nařízení nebo takové na
pomenutí, když bude třeba ukázali, že zemřela jednala v závislosti od svaté
p0slušnosti. Nejsou—lijiž dupplikáty toho sešitu, prosím Vás naléhavě, má drahá
velebná matko, aby všecko, co se o mě mluví, bylo vynecháno a by nebylo
nikdy citováno moje jméno. Stačí, bude-li již toho třeba, říci: představená jí to
řekla neb napsala. Kdybyste to jen mohly pochopiti, jak mne to bolí. když tam
ctu své jméno, jako bych byla osoba hodná úvahy; a já jsem toho jista, že toho
neopominete Vy i všechny dcery mi tak milé. Mám ještě co dělati, abych poznala
své nedostatky ve všem dobrém, ano já nejsem vlastně ani schopna činiti dobré.
což račiž Všemohoucí laskavě doplniti .

Vy víte, upřímná sestro i všechny Vaše milé dcery, které ještě znám,
že nemám docela žádných příčin, abych se neuznávala za vinnou a že nejmilejší
službu, kterou mi kdo může prokázali, by bylo prositi Boha za blaho me duše.
to jest uložiti vůbec v prach zapomenutí činu, slova a psaní Vaší nejpokornější
a nehodné sestry a služebnice atd.

SestryPeronny Rosalie Greyfié.<
Jak podivuhodná pokora! Jaká vznešenost srdce! A právě proto díky

buďtež vzdány našim bývalým matkám, které dobře si všímaly, že jsme dbaly
o dobré jméno, při němž ty svaté ctnosti se rodily a skvěly ve mnohých naších
klášteřích. (O matce Greyíié bude při životopisu blahoslavené od současnic ješte
dosti velká zmínka.)

Rukopis listu matky Greylié byl poslán Monsignoru Languetovi. Většina
dopisů tohoto ctihodného hodnostáře církevního adressovaných naší milé sestře
de Farges dovoluje sledovati nám postup jeho práce a ukazuje jeho zápal pro
obranu naší svaté víry. Nebot' tísněn jsa spravedlivou netrpělivostí našich sester,
laskavě omlouvá Opozdění svého díla »Život ctihodné Marie Markétyc ;2) praví totiž,
že s velikou horlivostí a rád psal to dílo a je uveřejnil, aby, pokud jeho síly
stačí, postavil hráz každodenně hrozícímu přívalu herese a nevěry. My se jen
obdivujeme veliké pokoře tohoto biskupa, který pokaždé vybízel klášter k modlitbám
za sebe. Při skončení svého díla vyjádřil se asi takto:

Modlete se k Bohu, aby mi propůjčil aspoň čásť toho ducha, který měla
ctnostná vaše sestra, jejíž podivuhodný život jsem psal. Já to doufám od Vašich
modliteb, protože vy jste vyvolené pro tu vyvolenou & máte míti jejího ducha
dvojnásobně, „ježto jste viděly stoupati ji do nebe a držely jste ji ve svém náručí
se sestrou Rosalie Verchere. Uvidíte, že jsem vás pro tu okolnost měl v čerstvé
paměti atd.

j' Josef, biskup v Soissous.

Než vraťme se k naší publikaci. »Život od současníc: není psán tak
živě a zábavné, jako dějiny za naší doby se píší. Jest to celkem složitější
kompilace; zvláště některé věci jsou _jednotvárné'a zdlouhavé. Ale za to má
nevyrovnatelnou zásluhu, odvažujeme se to říci, takovou zásluhu jako životy

1) Sestře Marii Alexis Costa de Massongy bylo svčieno v Annecy všecko, co se vztahovalo
na ctihodnou Markétu Marii;t tak nás o tom poučuje jiný list matky Greyňě.

!) Holland (Jan), jesuita z Anversu (1596—1665), počal vydávati slavnou sbírku „Životy
svatých“ (Vie dc s;.ints), jejíž pokiačovatelé známi jsou pode jménem Bollandistů. Tazn. překl.
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svatých psané od Bollandistů.1) 't'ento její životOpis jest první publikace, vztahující
se na blahoslavenou, a nic není nikdy tak jednoduchého a přece milého jako pravda.
Jsou to dějiny pokorné duše; její myšlenky a její city jsou vykládány dle jejich
skutkův & podány tak, jak se skutečně staly. .lasnota a světlo sluneční nejsou
ani tak čisté ani tak živé jako její ohnivá laska. Voda není tak jasná a
občerstvující jako pramen její lásky. Tot?jest příčina, že jsme byly tolik žádány
za uveřejnění tohoto díla a že jsme se nerozpakovaly dáti dílo to do rukou
křesťanské veřejnosti. ,

Ale když jsme přiložily ruku k dílu, nalezly jsme mnoho obtíží. Naše
sestry, jak jsme řekly, citovaly doslovně paměti matky Greyfié, poznámky matky
Saumaise & život blahoslavené (od ní samé psaný). Neuškodí to tedy poslednímu
spisu, když- jej odtud vezmeme a položíme ho do druhého dílu mezi sebrané spisy?
Ale tenkráte bude práce současnic neúplná a jako neukončená. Kdybychom byly
zůstaly při životopisu našich současnic, neměly bychom dílo úplné; proto
následovaly jsme rady, která nám byla dána, abychom ponechaly ta místa v díle
našich současnic, která citují paměti naší blahoslavené, s několika opravami
ve slohu; paměti samy daly jsme do dílu druhého a porovnaly jsme je velice
důkladně s originálem.

Co se týče spisů, které jsme dostaly od velebných matek Greyíié a
de Sauínaise, vynechaly současnice některé úryvky pro příčiny. které dnes již
neplatí. My jsme daly úryvky ty, kam patří, aby dílo bylo úplně. Taktéž jsme
vložily na patřičná místa něco ze vzácných úryvků nalezených v našich archivech
a obsahujících dobu současníků; někdy se také sestry ukvapily v chronologii.
K lepšímu porozumění listů blahoslavené bylo nám možno povéděti mnohé věci,
které byly potřebny. Ale při tom jsme samy vlastně nic nevepsaly; co jest
napsáno, jest opsáno od současnic. .Ien tu a tam jsme přidaly spojeni.

Však jest též třeba, abychom prve než ještě k vlastnímu životopisu
blahoslavené přistoupíme, poznaly spisovatele toho díla.

- (Příště dále.)

Katolíc-i! Dítky Cyrillo-Methodějské!

_ "jo čem duše zbožné dávno tonžily, s milostí Boží stalo se skutkem:
založení totiž apoštolátn sv. Cyrilla &Methoda pod ochranou bl. Panny

/1Marie,. jakožto spolku církevního pobožného a misijního. Oba nejdůst.
—;'._—,arcipastýřovémoravští, Jeho Eminence kard. Olomoucký a Jeho Milost

_ biskup Brněnský, schválili již zřízení toho spolku. Apoštolát tento má
býti díkučiněním milosrdnému Panu Bohu, že povolal předky naše a nás ku
sv. víře katolické; apoštolát má býti i povinným díkuvzdáním sv. bratřím Soluňským,
sv. Cyrillu a Methodu, neboť skrze tyto dva svaté bratry byli Moravané a četné
jiné větve slovanské ku katolické víře povoláni. Apoštolát vhodně dán pod ochranu
bl. Panny Marie, té, jež na zbožné Moravě tolik míst k uctění svému si vyvolila,
jíž ihned na počátku svatí bratří chrám na posvátném Velehradě založili. —
Netřeba dlouho dokládati, jak na výsosť potřebným jest apoštolát v naší době.
kdy nejdražší skvost: víra naše sv. Cyrillo-Methodějská jak na straně jedné veřejně
se tupí, ba zavrhuje, tak na druhé straně ve mnohých srdcích chladne a jen
živoří! »Víra bez skutků jest mrtva,<<volá sv. apoštol Jakub (2 26), a »spravedlivý
z víry živ jest,a tvrdí sv. Pavel (k Žid. 10, 38), že tedy i veškeré naše smýšlení
a jednání ve víře sv. má míti kořen a dle víry sv. zařízeno býtimá. A o to
starali se chce apoštolát sv. Cyrilla a Melhoda, by ta víra sv. v srdcích našich
neuhasla, nýbrž jasným plamenem zářila, a modlitbou a zbožným příkladným

_ 1) Dílo to“ vyšlo naposled kolem roku 1876. s předmluvou biskupa autunského, Perrauda.
V němčině jest již přeloženo & doufám, že mi bude možno brzy v češtině též tu a- tam ukázku
podati zároveň se životopisem současnic. Pozn. překl.
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životem na jevo se dávala, — tot' tedy první účel apoštolátu. posvěcovati víc
a více sebe a ukázali víru živou skutky. Ale ještě jiný předůležitý úkol má
apoštolát naš: působiti k tomu opět modlitbou, ale i almužnou, dárkem malým,
aby sv. víra katolická, víra sv. Cyrilla a Methoda, opět zavládla i u těch bratří
slovanských, kteří od pravé víry Kristovy cizí :: vlastní vinou odtržení jsouce,
buď v bludu rozkolnictví (jako Rusové, Srbové. Bulhaři a j.) nebo luteranství a
kalvínství (na Moravě, v Čechách, na Slovensku) žijí _ ba přemnozí i v nevěře
mohamedanismu vězí. Jak rmoutí se z toho sv. bratří soluňští, kteří tolik práce
a námahy vytrpěli, aby Slovany ku sv. víře katolické přivedli; jak krvácí srdce
každého věrného syna Cyrillo-Methodéjského! Vždyť i velký apoštol sv. Pavel,
ač všechny národy láskou objímal. přece obzvláště toužil po obrácení národa
židovského. Nuže zdaliž to nebude dílem nanejvýš Bohu milým, přispívati k tomu,
by i jinověrní a rozkolní Slované přivedeni byli do lůna svaté katolické Církve,
aby i o Slovanech platilo, že všichni jsou v ověinci jednom! Což nezdá se vám,
drazí moji, že to zvláštní řízení a vůle Boží, že právě po tisíci letech příchodu
a blahodárného působení sv. apoštolů Cyrilla a Methoda vzbuzen v mnohých a
mnohých duch zbožný Cyrillo-Methodějský; není-li to zvláštní milost? Boží, že
na stolici sv. Petra zasedl muž moudr0sti přehluboké, horlivosti nepřekonatelné,
jenž bystrým duchem svym v uctění sv. Cyrilla a Methoda, jež po celém katolickém
světě oslavil, hlavní prostředek vidí nejen k oživení víry mezi katolickými Slovany,
ale i prostředek mocný k obracení rozkolných a jinověrných Slovanů.

Nuže tedy, duše zbožné & horlivé, jež rády se hlasitě k víře otců svých,
aji oživujete hodným přijímáním sV. svátostí, necht? není ani jedné duše mezi
vámi, která by se nestala údem apoštolátu — bratrstva zbožného tohoto.

Nemůže býti každý skutečným missionařem v širých krajinách slovanských:
ale modlitbou a dle možnosti poskytnutým dárkem každý bohumilý ten účel pod
porovati může. Přihlaste se tedy brzy k apoštolátu za “údy, poslechněte hlasu
svých kněží, kteří vas pozývati budou — oživne tak víra v srdcích vaších, oživne
i v celých rodinách, ha v celé vlasti naší milé.

Morava byla tak šťastnou před tisíci lety, že k ní především zavítali
sv. bratří soluňští; z Moravy šířila se víra do Čech a Polsky, do Uher a mezi
Slovince a jinde; vždyt“ i Velehrad, nejpřednější místo působení sv. bratří, leží
uprostřed nás. Snad dle úradků Božích přemoudrých má to býti opět Morava,
z níž by vyšel popud ku spojeni, jež by nejusilovněji pracovala o spojení všech
slovanských bratří v jednotu sv. víry katolické, víry Cvrillo—Methodéjské.O neotálejte,
pomozte sobe, pomozte i bratřím zbloudilým a »vězte,<<vola k vám sv. apoštol
Jakub, »že kdo odvrátí bratra od bludu cesty jeho, vysvobodí duši jeho od smrti
a přikryje tim množství hříchfu (.lak. 5, 20). Bude to tak v duchu velikého našeho
nynějšího papeže Lva Xlll., i v duchu nejdůst. arcipastýřů našich. A svatí
bratří Cyrill & Methodéj zajisté za požehnání k tomu dílu u Boha orodovati budou
& vyprosi hojně milosti všem členům apoštolátu — a bl. Panna Maria, () níž
Církev sv. pěje, že potřela veskera kacířství, pod mocnou ochranu přijme dílo to
svaté i údy apoštolátu.

Končíme: Staňte se všichni horlivými členy apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda!

Ctitelé sv. Cyrilla & Methodal

slava tisícleté jubilejní památky blaženého umrtí našeho svatého apoštola
t; sv. Methoda, která tolikerých a tak rozmanitých projevů zbožné nadšenošti
jfpříčinou a podnětem byla, neměla podle snažné touhy vroucných ctitelův

IQ ? jeho s posledním dnem r. 1885. úplně pominouti, aniž by zdvižen byl
5/33 trvalý, živoucí pomník, jenž by nejen svědectví vydával o hojném
požehnání milostivého toho léta, nýbrž i hlásal nehynoucí vděčnost věřícího lidu
pokolením budoucím.

. \
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'l'akovým pomníkem mělo se stáli založení spolku pobožného i misijního.
který mezi Slovany bera se za účely podobnými jako spolek sv. Bonifacia mezi
Němci jmenovati se měl: »Apošlolát sv. Cyrilla a Methodac a ústřední sídlo své
míti na Moravě na posvátném Velehradě.

Nuže, spolek ten, stave se pod mocnou ochranu Boží, jenž sílu v slabosti
dovršuje (ll. Kor. 12, 9) a důvěřuje v mocnou přímluvu nebeských svých patronů
vstupuje nyní do veřejnosti a vyzývá úsilovně k hojnému přistupovaní a čilémn
účastenství. '

Stačí poukázali na zvolený název spolku. aby zřejmým se stal všecek
hluboký význam jeho a byl poznamenán i cíl a směr, kterým se činnost“ jeho
řídili a bráti hodlá.

Ve smyslu věčně památné encykliky .leho Svatosti papeže Lva Xlll.
»Grande munUSa ze dne 30. září 1880 má spolek náš působili k tomu. aby národ
slovanský. pokud jest katolickým, ve sv. víře byl podporován a utvrzován a
v životě církevním povzbuzován; pokud pak nenáleží církvi katolické, aby chystal
.se návrat jeho v jednotu víry a života církevního, kterážto jednola' společným
uctíváním těchže sv. Apoštolův nám jest zaručena.

Vznik a zdar každého dila však připoutal Hospodin sám ke svému
požehnání (Z. 126. 1) a povinností nám učinil za ně se modliti. Kristus Pán
modlívá se ve všelikých polřebach i záležitostech Srdce svého, a veliká záležitost?
.leho, »ut omnes unum sint,a »aby všichni jedno bylia —jest předmětem modlitby
jeho nejvznešenější, velekněžské (lan 17, 21). Tak i nám v povznesení víry a
církevního života slovanského lidu, a najmě v opětné spojení rozkolny'ch bratrů
ve vyznání víry jednotném a pod jednou společnou hlavou, římským papežem,
nelze doufati jinak než jako v ovoce mnohé a vytrvalé, vroucně modlitby.

Ale pravá modlitba. zavírá v sobě též vlastní přičinění (Mat. 7, 2) jednak
almužnou práce, jednak almužnou milodarů k účelům spolkovým. Obojí však díli
se má ovšem ve shodě s Bohem stanovenými vrchnostmi a s vyloučením jakých
koliv politických zamyslů vedlejších, které nijak nejsou účelem spolkovým.

Zařízení spolku a správa majetku jeho jsou ve stanovách podrobně
vypsány.

Ostatně není »Apoštolát sv. Cyrilla a Methodaa jakožto spolek pobožný
čili modlitebný bez předchůdcův a vzorů. Po mnohá léta už trvá »spolek pobožný
sv. Cyrilla a Methoda pro sjednocení Slovanů rozkolných'“ ve víře katolické.:
založen byv od knížete biskupa Antonína Slomšeka, zbožné paměti, v Mariboru
ve Štyrsku i na Moravě.

Vedle něho působí též »pobožný spolek ku poctě neposkvrněné blahosl.
Panny Marie pro návrat řecko-ruské církve k jednotě katolickéa vyšedší od koleje
llarnabitů v Paříži.

Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda s ústředním sídlem na Velehradě hodlá
stejně pěstovati nábožné úmysly obou těchto modlitebných spolkův; avšak podle
pokynu Páně (Jan 10, 16) pamatovati míní také na ty odloučené soukmenovce.
kteří ode dob nepokojů náboženských v 15. a 16. století církvi jsou odcizeni a
nad to nehodlá s očí pouštěti vniternou missii ku zvelebení života církevního
mezi slovanským lidem katolickým. Nemáte apoštolát sv. Cyrilla a Methoda býti
pouhým spolkem modlitebným, ale podle vzoru spolku sv. Bonifacia v Německu
také účinným spolkem missijným se prokázati očekávaje ze spojeného uctívání
Neposkvrněné Rodičky Boží a sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje zdaru a po
žehnání přehojného.

Apoštolát sv. Cyrilla a \Methoda vybízeje tímto. prohlášením k hojnému
přistupováni a horlivému účastenství zahajuje činnost“svou za ochrany biskupského
požehnání, kterým jej apoštolští dědicové sv.. Cyrilla a Methoda provázejí. alev'v:
též za pochvalného souhlasu ]. Em. nejdůstojnejsiho pana kardinála prefekta



kongregace de propaganda fide v Římě. ——ale především za vroucného vzývání
o pomoc a ochranu královny Apoštolů blahosl. Panny Marie a jejich služebniků
sv. Cyrilla a Methoda.

Na posvátném Velehradě, v červnu 1892.

Zařizujici výbor ústřední Apostolatn sv. Cyrilla a Methoda:

Dr. lan Schneider,
děkan v Křižanovicích,

1.. č. místostarosta.

lan Vychodil,
farář v Želechovicích,

t. č. pokladník.

Dr. Josef Pospíšil,
prof. theologie a regens bisk. alumnátn v Brně.

lan Studený,
farář v Boršicích.

Ignác Zavřel,
koop. v Přerově.

lan Hudeček,
kaplan v Ivanovicích

Dr. lan Pospíšil,
arciknčz \! Bzenci,

t č. starosta.

Ant. Cyr. Stojan,
farář v Dražovicích,

t. č. jednatel.

Vladimir Šťastný,
c. k. professor gymn. v Brně.

Msgr. Josef Vykydal,
farář v Cholínč.

Alfons Sauer,
c. k. prof. g'ylnn. v Uh. Hradišti.

NB. Za ůda nebo dobrodince možno se přihlásili u mistniho farního úřadu neb n farního
úřadu na Velehradě, n jednatele p. Ant.. Cyr. Stojana. faráře v Dražovicích p. N. Rousínov, aneb
u pokladníka |) Jana Vychodila, faráře v Zeleehovicírh p. l. na Moravě.

----——:=-—)ĚCŘ—<—

Různé zprávy & drobnosti.

Přítel umění. .listý bohatý pán ležel
na smrtelné posteli. Za živobytí svého *;
měl největší zalíbení v krásných malbách
a výtvarném umění. Věnoval tomu veliké
sumy peněz. a umělci se měli u něho
velmi dobře a za drahé penize naplnili
jeho síně všelikými obrazy krajin, jezer,
podobiznami a obrazy z loveckého života
a podobnými věcmi. Když starý tento pán
onemocněl a vetché tělo se počinalo „
rozpadavati a ,v duši mu bylo jaksi
úzko, rozkázal, aby jej sluhové zanesli
do síní, aby se pohledem na umělecké
obrazy potěšil a na bolesti zapomněl. ;
Ale marně: dna a jiné bolesti trvaly dále
a duši jeho bylo pořád hůře. 7. postele
v nemoci všecko jinak mu připadalo;
Usmívajíci se krajiny připadaly mu pu
slými jak osamělé hřbitovy, ty krásně
obličeje a veselé oci připadaly mu jako
škrabošky mrtvol; obrazy představující
rozličné cesty připomínalyrmu neběz- 
peénou cestu do věčnosti tajůplné, kteráž
jej očekávala. Když žadný obraz jej ne
mohl potěšili, učinil to nepatrný obrázek,
kterého milý přítel umění málo sobě;

všímal. Duchovní z blízké osady přinesl
mu obrazek ten a vyložil mu význam
jeho, a co nemohly umělecké obrazy. to
podařilo se prostémuknězi timto ne
patrným obrázkem. Obrázek ten učinil
na bohatého, nyni těžce nemocného pana
hluboký do„jem,_iakobyhojící olej a balsam
lil do duše jeho, nemohl očí od něho od
vrátiti, a když se blížila poslední hodinka,
tu přivinul obrazek ten milý na srdce
své, líbal jej & dobojoval šťastně po
zemský boj. Ostatní obrazy po smrti
pana byly prodány. ani jeden nevzal
s sebou. ale obrazek od kněze dali mu
do rakve a do hrobu. Obrazek ten byl —-
obraz ukřižovaného Spasitele.

Náhoda nebo prst Boži? Francouzští
katolíci v New-Havenu, Connecticut, byli
událostí, kterou za trest Boží pokládali,
velmi rozrušení. Jistý také-katolík. ale
jen dle jména. Louis le May, proklínal
misie, které byly konány v kostele St. Louis
ve Fair-Havenu a řízeny katol. knězem
P. La Cusse z Montrealu. Na počátku
misie žadal P. La Cusse přítomné za—
stupce obce, aby napominali všecky ka



tolíky v městě, aby se súčastnili této *
misie a milostivě doby použili ke spáse
duši svých. ()becni starší poslechli misio
náře a chodili jako druzí
městem, aby vlažně &lhostejné, katolíky
na misii pozvali. I přišli také ke zmíně
nému llouis le May. Tento však soptil
hněvem a pravil: ».lděte mi do pekla
s misiílc Pak se rouhal a proklínal
misie, církev, papeže, kněze a všecko, co
jen s Bohem a církví souvisí. Najednou
zpozorovali, že je všecek ztrnulý. Křečo—
vitězdvihal ruce vzhůru a lapal po vzduchu.
Chtěl mluviti, ale nemohl -—-oněměluplně.
Později vyprávěl o tomto případu kněz

misionáři ,
=jej navštívil, že na to bude po celý život.

při kostele St. Louis ustanovený: »Každé
slovo o události této jest pravdivo. Pevně
věřím, že to trest Boží, který na toho
rouhače přišel za hříchy jeho. Pán Bůh

pamatovati. Lékaři praví, že ranila jej
mrtvice. Byla to skutečná mrtvice, a ne
mohl mluviti, až asi před dvěma dny
počal trochu srozumitelně mluviti a bez
pochyhy bude za hříchy své pokání činiti.
Vždyť jest ještě katolíkem i očekáváme,
že mu ještě svaté svátosti udělíme. lšylo
to pěkně naučení pro něho a všecky jeho
přátelela

Milodary božského Srdce Páně.

Od Přerova. Nejvroucnější díky
vzdávám božskému Srdci Páně, přeči

!

!

Ze Švábove na Slovensku. Práve
jest tomu rok, čo moja manželka one

stěmu Srdci Panny Marie a sv. Josefu j mocnela na velmi povážlivu nemoc, ale
za vyslyšení mě prosby ve více důle—
žitých záležitostech. Zároveň odporoučím
sebe a své dítky vroucím modlitbám
apoštolatu modlitby. A. P.

Z Prahy. Byl jsem u velikém nebez- ,
pečí, že místo úřednické, na které narok Š
jsem měl, neobdržím; ježto pak i četní i

; modlili sme sa ja, dcera i matka mojej
se vší možnou pílí, vykonal jsem s man- ,
želkou svojí. devítidenní pobožnosť k bož
skěmu Srdci Páně, jakož i k nejsladšímu =

nepříznivci k neprospěchu mému pracovali

Srdci Panny Marie za přispění v této
záležitosti s tím slibem, že vyslyšení
prosby své uveřejním v časopise »Škola ,
B. S. P.“ Výsledek byl znamenitý, nebot 3
již v prvých pěti dnech se situace značně
zlepšila, devátý den pak nabyla tvářnosti
takové, že pochybnosti o mém vítězství
zcela zmizely, nebot“první den po ukončení „

obdržel ; *této pobožnosti jsem místo
pročež slib svůj vykonavam a pobožnost' :
tuto všem věrným katolickým křesťanům '
co nejvřeleji odporučuji. Božskému Srdci ,
Páně, jakož i nejsladsímu Srdci Panny
Marie buďtež _nejsrdečnější díky vzdany!

V. S. K.

Z Vysokého Mýta. Na přímluvu sv.
Aloisia a sv. Josefa dostalo se nám
rychlé a mocné pomoci,.začež vzdáváme
tuto vřelé díky a odporoučíme, by každý
k těmto mocným přímluvcům ve všech
záležitostech své útočiště bral. Š. S.

s „pomoci Božej na primluvu Panny
. Marii Lúrdskej &sv. Josefa, kteréžto sme

vzývali vrúcne, za dva mesace byla od
smrti i nemoci te visloboďena, kdežto
málo kdo .v nemoci tej na živu zostane.
.la ale sa najvinnovatejšim v tej chorobě
manželky mojej bit citym, lebo ač práve

manželky dvakrat devatdenni pobožnost
a medzi tim aj jednu lahev Lúrdskej
vodi dal som donest a medzi modlitbou
som podal tej vodí k pitu, i umila sa
snou, tak že po odbavenich modlidbach
za kratky čas moja manželka ozdrávela,
tak za par tidnou sa jej vždi lepší a lepší
videlo, až sama uradovanou zostala, že
z nemoci tej sa vízdravje. Aj prevelebnu
Svatost Oltarni i ostatne pomazané prijala
vtom čase. Ale jak sem už hor više
povedal, že ja sa najvinnovatejšim citim,
lebo kde sa modli a utika k bl. Panně,
Srdcu .ležišovmu ne za sebe. ale za druheho,
tenvnech „jesam bez smrtelného hriechu,
ja ale som bol v smrtelnom hriechu a
a preto sa ja najhorši vinnim činím

' pred Panom Bohom, že nas nevyslišal
a bl. Panna v našich potrebach. .la som
mal to už davno oznamit v »Škole
B. S. P.; ale moja nedbalost a lenivost
jest toho pricinou, že teraz svoj slub
splnujem. Za timto bola manželke docela
dobre, ale sotva přišel prosinca prvi tiden,



onemocněla zase, tak že musel som ju že se rodiče o zdraví dítěte svého
nechat zaopatrit sv. svátostmi, a ta vždi strachovali. Konečně je vyslyšelo božské
horší a horší, nemoc sa zas vratila a : Srdce Páně. Starostliví rodiče vidí. že

25. prosince večer o 9. hodine ticho ; všeliké vrtochy hodné dcery jejich pře
v Panu zesnulá. Dajž jej Pan Buh radost ! staly, tak že opět ve dne v noci klidné
večnou. Její manžel V.E. mysli požívá a s veselou myslí zaměstnání

Od Olomouce. Před nějakým časem svému se věnuje. Rodina tato křesťanská
můj bratr nebezpečně onemocněl, tak modlí se už několik měsíců každodenně
že byla velmi malá naděje na jeho 11večer společně litaniekbožskému Srdci
uzdravení. ] utekla jsem se k božskému Páně a zaslíbila se k veřejnému díku
Srdci .ležíšovu & jeho panenské Matce vzdání za ohdrženou milost. A. R.
a sv. Josefu. a společně s bratrem jsme 2 Ameriky. Praha. Texas. Já níže
se modlili. Zároveň slíbila jsem uveřejnit psaný vzdávám tímto srdečné díky
vyslyšení prosby mé. Po krátkém čase božskému Srdci Páně, Panně Marii, sv.
bratr můj se docela uzdravil. Brzy na to Josefu a svatému Aloisiovi za uzdravení
onemocněl můj otec. ] učinila jsem opět z dlouho trvající nemoci a pak za štíastné
jako dříve, amodlitha moje byla vyslyšena. odbytí zkoušky. J. 4. .n.
'l'ímto plním slib svůj a vzdávám díky Z Místku. .listá čtenářka »Skolya
předobrému Srdci Pána Ježíše a Srdci _ vzdává díky nejsv. Srdci Pánč a Srdci
P. Marie asv..losetu. Odběratelka„Š/coly.“ Panny Marie, sv. Josefu, sv. Aloisiovi,

Z Prahy. Božskému Srdci Páně ' sv. Janu Nep., bl. Klementu Hofbaurovi
vzdávají rodiče s celou rodinou co nej- 1 za vyslyšenív duchovní záležitosti. A.K.
pokornější díky za obdrženou milost, — -
které se dostalo milené jejich hodné
dceři. '.l'ato- po delší již čas zmítána
jsouc v duši své nesnesitelnými úzkostmi
nevěděla kam se obrátiti. Právě modlitbou,
sv. svátostmi stávala se ještě pobouřenější.
A neutěšený stav trval několik měsíců, tak

Dikůvzdáni ostatní: Z Boskovic,
odběratelka »Skolym —-7, JilemnicezJ. l—t.
Kdo chce, aby díkůvzdání jeho bylo
uveřejněno, musí je zaručiti podpisem
celého jména svého. .Celé jméno se však
neuveřejní. Pořadatel.

Zájmy Krista Pít-nav různých zemích.
Rim a Italie. Kardinál Parocchi, gene- jest ruský car, který dal vládě francouzské

rální vikář sv. Otce, jakožto čestný před- přímo najevo, že ho těší, lnou-li katol. ná
seda výboru pro oslavu biskupského jubilea rodové stejně věrně k náboženství svému,
papežského, vydalveškerému katolickému jako lid ruský lne k pravoslavné víře své.
biskupstvu list, v němž se na to váha Car a papež odhodlali prý se současně
klade, aby oslava památného jubilea a po dorozumění vzájemném uznati re
sv. ()tce Lva Xlll. všude dala se způ- publiku nejen formálně, ale i zásadně,
sobem nejdůstojnějším a slavným; všecky jak také politikou svou od té doby dokázali.
snahy k tomu mají se nésti. aby lesk Leč Francie nesplnila veškerých očeká
apoštolské Stolice byl _ještězvýšen, mládež vání, jež Lev Xlll. do ní kladl. Papež
aby poučována a vychovávána byla mou- očekával —podotýká dále »Kreuzzeitunga
drostí křesťanskou, nouze chudých a jejich — že Francie za velikou podporu, kterou
bída aby byla zmenšena, práva víry hájena Řím jí prokázal rozdrobením monarchi
a víra svatá řešena. »Hled'mespojenými stické strany, nebude. dále církvi činiti
silami,< praví se v listě tom, »aby vřele obtíží, avšak vláda pařížská si počíná.
vytoužená slavnost? biskupského jubilea jakoby se nic nebylo stalo. Republika
měla pro našeho společného otcespomocí ' přijala papežovy služby, ale na odměnu
Boží týž pamětihodný výsledek, jako měla jich nepomýšlí, naopak usiluje o sblížení
oslava jeho óOletého jubilea kněžskéhoc se s Itálií. Pan Ribot dává Italům vše
»Kreuzzeitungc píše, že vlastním pů- i slibovati a jest hotov sv. Otce prý se
vodcem sblížení se Francie a sv. Stolice | zříci. Ve stejném smyslu pracuje prý
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dokonce i vyslanec italský, který ne- ?
pochybné v ucházení se () přízeň repu- ;
hhky jde ještě dále, než jeho instrukce
dovolují. =—

Rakousko. Novéministerstvo uherské
představilo se již oběma sněmovnám a
předseda jeho přednesl svůj program.
7. prohlášeni jeho vyjímáme nasledující:
V církevní politice naplněníjsme
vážnou snahou, aby při zachování stát
níchzájmůnebyl rušen konfessío
nalní mír a všecky instituce aby byly
tak zařízeny, by byly trvalou zárukou
míru a klidu. Jak již dřívější “vláda
prohlásila, budou scísařským souhlasem
ustáleny ony zásady, které mají sloužiti
za základ návrhům zákona týkajícího se:
]. zavedení všeobecných civilních „
matrik; 2.recepce israelitského;
vyznání; 3. svobodného vykona
vání náboženství;4.manž-elského
práva; 'l'yto body tvoří tedy tresť
prohlášení ministerstva Weckerlova o re
formách, které zamýšlí prováděti. Celé
prohlášení jeví opravdovou odhodlanost
a pilně úsilí “stran budoucího projedná
vání a -— provádění. Než pravděpodob

něji zdá se, že ona rozhodnost? jest
pouze na oko stavěna a že církevně
politickě otázky hrají jen dočasnou, nyni ,
ovšem nutnou úlohu vzastirání pravých
příčin krise ministerské Nový předseda
ministerstva nemohl je zpříma odhoditi
jako uměle přivlečené, i chtěl strojenou
odhodlaností & pilností pravý stav věcí
zapříti a zastříti. Vždyť jest v Uhrách
při vší neobmezené panovačností ma—
ďarské ještě živel váhy ohromné, zvláště
v otázkách církevněpolitických, 3 či
nitelem tím jest sám — král. A pokud
známy jsou názory císaře a krále našeho
o věcech církevních, nedostane se asi
tak brzy stvrzení jeho zákonům, které
povážlivě ohrožují základni opory jedné
z nejdůležitějších institucí církve kato
lické: sňatku a křtu. Druhým mocným
činitelem jest veškerý episkopát &kněžstvo
a pak značná část“ šlechty. Nebude to
s těmi zamýšlenými reformami tedy tak
náhlé, zvláště když známo jest z vý
slovného prohlášení primasa uherského.
že duchovenstvo od stanoviska svého
neustoupí. -—

Dánsko. V Kodani, hlavním městě
Dánska, vysvěcen byl nedávno již druhý

Í velmi úspěšně činným.

kostel katolický, k němuž byla prin
cezna Marie před léty položila základní
kámen. Nový chrám zasvěcen jest Krá
lovně svatého růžence, cožvzemi
protestantské má význam a důležitost.“
opravdu velikou. —

Francie. Pozorovateli' rozkvětu a
šíření se církve Boží na zemi neujde.
že zvláště synové národa francouzského
hojně jsou zastoupení v misiícb po
celém světě. Čtenář-ove řádků těchto
zvláště s jedním mužem opravdu velikým
měli příležitost" se seznámiti; mínime
proslulého kardinála L a v i g eri e a, vzne
šeného apostola a kněze, hlasatele evan
gelia lásky k člověčenstvu, ducha vele
mohutného. čnějícího do nejvyšších oblastí
lidského myšlení a chtění. Tentokráte
připadla nám truchlivá úloha obeznámiti
katolíky naše s úmrtím jeho. .l. Em.
ndp. kardinál Charles Martialis'Allemand
Lavigerie zemí—el.Památka mužů velikých
vůbec, pamět“ pak velikánů v životě
církevním zvláště má chována býti v úctě
a připomínána k povzbuzení ducha ná
boženského vždy a všude. Z těch příčin
podáváme tuto některé údaje životopisné
a maličký alespoň přehled a ocenění roz
sáhlé a požehnané činnosti zesnulého
knížete církevního. Narodil se v Bayonu
dne 31. října r. 1825., věnoval se stavu
duchovnímu a byl jako professor jazyků
klassických i jako professor theologie

Později stal se
auditorem Boty v Římě (jedné to z nej
větších prelatur po hiskupech), r. 1863.
biskupem v Nancy a Toulu, roku 1867.
arcibiskupem alžírským a roku 1882.
povýšen na kardinála. Za účelem po
křest'anění střední Afriky založil kardinál
kongregaci misionářů alžírských, kteří
pro bílý svůj šat obyčejně nazýváni jsou
»bílými otcíc; tato instituce byla takořka
zřítelnicí oka jeho. Křesťanské vzdělání
a- zušlechtění oas sahal-ských snažil se
provésti založením »bratří saharskýcha
družstva to sice úplně světského, ale
na základě náboženském zřízeného. Ale
slovutný, nyní v Pánu odpočívající pastýř
viděl. že nevyhnutelnou podmínkou k do
sažení vznešených těch záměrů jest vy
hubení a potírání otrokářství afrického.
Činnost, kterou zvěčnělý kardinál za
tímto ryze křesťanským účelem rozvinul,
jest ještě v paměti všech. Ač u věku



vysokém a dlouhými cestami seslaben, obětování a sebezříkání jen pohnutkami
nešetřil se přece důstojný kmet. nýbrž ' nadpřirozenými vysvětlitelné, oddaností
cestoval téměř po celé západní Evropě, k jeho pastýřskému úřadu neznajicí

všude osobně hlásaje útrapy a pronásle- * žádných mezi. žhoucí nadšení pro čest
dovaní černochův & háje ze všech sil Boží a spásu duší, neposkvrněná ryzost“
jejich lidské zajmy. Kardinál Lavigerie ' smýšlení a života vyznamenávaly zvěč
vystoupil těž, jak známo, jako první ; nělého; slovem. skardinálem Lavigeriem
tlumočník vůle sv. Otce Lva Xlll., aby &zesnul muž dle slova i skutku světci
katolíci francouzští nehledíce ke všem ř podobný.: Pravdivost“ slov těchto potvrdí
je dělícím snahám politickým,. vrámci pohnut každý křesťan & vzpomene ve
trvající vládní formy snažili se přivésti zbožně modlitbě velekněze & apoštola
k platnosti zásady křest'anské. Casopis stojícího nyní již před tváří Páně.
»Vaterlandc končí úvahu o zemřelém Ať odpočívá v pokoji a světlo věčné at“
kardinálu těmito případnými slovy: »Sebe- „.mu svítí!

Biskupské jubileum su. Otce Luu XIII.

ubileum! Jaká to bývá krásná slavnost, když manželé dočkají se
„' vysokého stáří a pak slaví svou zlatou svatbu! 'l'u bývá radosti mezi

%: příbuznými a přátely & potomky jejich dost“ a dost“. Málokteří manželé
__ M_ dočkají se takové slavnosti! — Jaká to bývá radost“ ve farnosti, když
stařičký kněz, upracovaný na vinici Páně, jde uprostřed četných spolubratří
duchovních do chrámu Páně slavit nejsv. obět', aby Bohu poděkoval za všecky dary
jeho! Jaký to rozdíl: novosvěcený kněz a stařičký jubilant u oltáře Páně! Byli jsme
svědky takové slavnosti. Celá farnost? byla na nohou a osada svátečně přistrojena.
A to jest slavnOst' jen v malém kruhu! Což mam teprve říci o nastávající nam
slavnosti, která bude 19. února se konati netoliko v Římě, ale po celém katolickém
světě? Na této slavnosti bude míti podíl přes 200 milionů katolických křesťanů.
A jaká to bude slavnost? Naši čtenáři již ví o ní z pastýřského listu všech
biskupů rakouských k věřícím diecésí svých. %ude totiž letos 19. února slaviti
nynější, slavně panující sv. ()tec Lev XlIl. své biskupské jubileum, doba to 50 let
jeho požehnané činnosti jako biskupa. A to již má velký význam! Takove slavnosti
se málokdo dožije. Musí míti Pán Bůh nynějšího papeže zvláště rád, že mu popřavá
zdraví a síly ducha a takové radosti se dočkali! A proč by neměl Pán Bůh
nynějšího sv. Otce rád? Sloužilt' mu věrně jako prostý kněz a ještě věrněji jako
biskup a nyní jako náměstek Kristův. Dne 1. ledna 1837 slavil své prvotiny tiše
v kapli sv. Stanislava Kostky, jehož vždy zvláštní vroucnOstí uctíval. Bylt' pak
opravdu knězem podle Srdce Božího. Vynikaje zbožnosti a učenosti byl brzy
jmenován místodržitelem v Beueventu, kdež obtížný úřad velmi svědomitě zastával,
staraje se o blaho tělesné i duchovní svých poddaných. Na to byl povolán od
papeže Řehoře XVI. za delegáta do Perugie r. 1841. Zde nastala nová práce; ale
i tu stal se Joachim Peeci velmi oblíbeným. Za půl druhého roku odvolán opět
z Perugie a stal se papežským vyslancem při dvoře belgickém r. 1843. Téhož
roku 19. února byl posvěcen na biskupa od kardinála Lambruschiniho, a sice ve
chrámě sv. Vavřince; Hodnost: biskupská jest veliká a vznešená! Vždyť jsou
biskupové nástupci sv. apoštolů, mají plnou moc, jsou nejvyššími kněžími, hlasateli
víry a velepastýři našimi. Ctíme-li kněze, tím více ctítí mámo biskupa. Takové
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cti a lásky získal si v hojné míře Joachim Pecci jako biskup v Brusselu a potom
zase v Perugii, kamž byl odvolán r. 1846. Po celou dobu svého úřadu v Perugii
(po 32 let) neunavné pracoval na povznesení katol. ducha, stal-aje se o blaho
duševní itělesné, zvláště o chudé. Zřídil ústavy na výchovu chudých a opuštěných
děti, pro sirotky ženského pohlaví, pro zpíístlá děvčata, pro jinochy, pro staré a
churavé kněze: zvláštní péči věnoval vychování kandidátů kněžství, zavedl májovou
pobožnost' a březnovou ke cti sv- Josefa, třetí řád sv. Františka a diecési svou
zasvětil nejsv. Srdci .ležíšovu a neposkvrněné Rodičce Boží. Pius lX. povýšil
Joachima Pccciho za kardinála 19. prosince 1853. Povýšení jeho bylo všude
s jásotem přijato. Po smrti Pia "IX. dosedl výtečný kardinál na stolici\ papežskou
a sice 21. února 1878 a přijal jméno Lev XIII. (10jako papež vykonal pro církev
sv. a pro blaho všech stavů, to hlásá nyní celý svět. | nepřátelé uznati musí velike
zásluhy nynějšího papeže. A tento stařičký, společný otec náš slaviti bude své
biskupské jubileum u oltáře 19. února tohoto roku! Což nemáme se radovati?
Nemáme svého nejvyššího pastýře ctíti a milovati? Nemáme jemu celým srdcem
oddáni býti? Dámesi zabraňOVati v nejsvětějších povinnostech od zednářů a jiných
nešpřátel církve? Nikdy a nikdy! My jsme a zůstaneme katoličtí křesí'aně, věrni
stolici l'elrově a náměstku Krista Pána! A čím více nepřátelé pronásledují náměstka
Kristova, tím více chceme se ho přidržovati a za něho se modliti, .aby jej dobrotivý
Bůh zachoval a obživoval, a učinil ho blahoslaveného na zemi a nevydal jej v ruce
nepřátel jeho!

Obětování úmyslu denního.

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 'l'obě 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.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'I'i je obětují za 'l'vou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
sv. Otce Lva Xlll.. aby ho Pán Bůh zachoval a od nepřátel jeho ochránil, 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 miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomoené. Pius IX.

26.1isto'padu 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. Josel'e, sv. Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v únoru: Lásku k církvi svaté.
— Eis- —-
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HLe, jak zeMI V pouta sVÍrá — krutá LeDu tríšt & snÍh: ,—
tVé-LI nItro nezaVlrá —syChraVý Van sveta hřÍCh!

as,

Útěk do Egypta,.
(Dle Jacinta

la Maria do Egypta,
s ní šel průvod andělíčků.
Jedni drsnou cestu hladí,
druzíf zeleň na ni sypou,
_iiníl'kvítí rozhazují.
Matka však ji skrápí slzou,
že jest vrahem Bohu ten lid,
který nad vše miloval.
Tich jde napřed svatý Josef.
5 ratolestí lilijovou,
a. přejímá sladké břímě,
by si.Panna oddechnula.
Andělům to přáno není.
Oni klenou stánek zlatý,
by se úpal žhavé pouště
nebeského dítka netknul.

Přišli k Nilu, velké řece.
Andělé jim člunek roubí.
veslem ruce rozstírají,
plachtami svá bílá křídla..
Lotos oči otevírá,
aby uzřel Jezulátko,
Ibis posvátný se plaší,
k pyramidám odletuje,
aby bohům zvěstoval pád,
aby modlám věstil konec.

Zatím co se Nilem plaví,
rudé slunce zapadá.
Na břehu si stinnou palmu
k odpočinku vyhlédnuli.
Ta vějířnéwllisty spouští,
v ochrannou je střechu klenouc,
stánek širý, zelený.

Verdagzwm. )

Bezpečný tu odpočinek.
Andělíčků zástup loubím
zpívá, lítá semotamo,
na housliěky, na citam
hrají písně lahodivé,
dítko sladce uspávají,
ale Mátl nedřímá:
„Andělíčci, hrejte, pějte,
s větve k větvi poletujte.
Na. mém klíně nevině

ve snu pláče dětinně.
Sní se mu, že vidí horu,
na hoře kříž postaven -—
andílkové, pějte v sboru,
až se rozesvítá den!“

Panna kolíbá i líbá,
andčlové prozpěvují,
líbezna jsou jejich slova,
nápěv ještě milostnější:

Slavíčku, utlum jásot zvučný,
to dítě Bůh je, nebuď jej!
Potůčku, utaj šumot hlučný!
Větérku, ticho! Umírni svůj rej!
ó Synu Panny, dřímej a sni,
snové nechť blaží tě mílostní!

Aj, růže dýšou vůni lahodící,
dav sionských dcer po tobě se ptá,
neb jakmile ty zdvíhneš víčka. snící,
tu zora nejkrasší jim zasvitá.
Děťátko Panny, dřímej a sni,
snové nechť blaží tě lahodní!

3
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Modly se chvějí, slavnost? jejich ztichá,
už hodinka jim záhy udeří,
neb tebou samo nehe k zemi spíchá,
svět v tobě hvězdu Jakubovu zří.
Panenské dítě, dřímej a sni,
snové nechť blaží tě milostní!

Jak druhý Mojžíš stoupáš z vody Nilu,
choť královská tě v loktech kolébá,
sám Egypt uzná královskou tvou sílu,
Řím žezlo světa tobě odevzdá.
Královský synu, dříincj a. sni,
snové necht" kojí tě libezní!

Biskupské jubileum sv. Otce Lva XIII.
Dne 19.

Tam, kde stimi církve týmů.
v staíoslavném, \ěčném Římě,
z národů všech jamkové
souhlasejí \' písni nové:
Bože, Lva Třináctého
žehnej a nám zaclíovej!

ojemná a krásná bývá slavnost,
kdyžzdarné dítký s mýslí

.' vděčnou blíží se k otci svému.

aby mu o jeho padesátých
jmenínách či narozeninách šídečné před
néslý blahopřání, aby mu z té duše přálý,
aby ho Bůh všemohoucí ještě dlouho za
choval, milosti a požehnáním obdařil.

Krásná, dojemná bývá slavnost, kdýž
zbožní, křesťanští manželé slaví padesáti—
leté jubileum sveho manželství,
obklopení jsouce dítkamí svými ívnuký
přemnohými kráčí do chrámu Páně, abý
díký upřímné vzdali Bohu za všecka
dobrodiní a milosti, jichž jim po padesát
let ve stavě manželském dopřával —
aby díký vzdali za všelikou milost, jíž
se dožili na svých dítkách — aby díký

vzdali za všelíkou útěchu, jakouž jím
Bůh poskytl za dnů smutných — aby
znova požehnán byl svatý jejich svazek
manželský.

Krásná, dojemná bývá slavnost, kdýž

když ;

února..

slavítí padesátileté jubileum požehnané,
stastne vlády. Avšak daleko dojemnější
jest slavnost, jež se dne 19. února t. r.
slaví ve staroslavném, věčném Římě.
Tohotí dne viditelná hlava církve svaté,
náměstek Ježíše Krista, nástupce sv. Petra,
nejvyšší pastýř všeho křesťanstva, svatý

» Otec náš Lev Xlll. slaví padesátileté
jubileum své biskupské důstojnosti, obě
tuje Bohu trojjedinému jubilejní biskup
skou mši svatou. Tohot dne plesa a
raduje se celý svět křesťanský a volá
zbožně se žalmístou Páně: »Toť jest
ten den, který učinil Hospodin; veselme
se a radujme se v něm?:

Radosť všeho světa křesťanského

byla zajisté už 1. ledna 1888 veliká, kdý
sv. ()tec náš slavil padesátileté jubileum
svého kněžství; oslavovali tenkráte ná—
městka Kristova nejen všichni věrní
katolíci celého světa, nýbrž i knížata a
národové, kteří nejsou ještě údý církve

, svaté. 'l'ím více jest se nám nýní rado
vatí, když ještě významnější jubileum
oslavujeme, padesátou ročnici, co svatý

.; Otec třímá v otcovské ruce své biskupskou
berlu, co zdobí hlavu jeho biskupská mítra.

farnost doprovází k oltáři kněze jubilanta, .
'otce duchovního, jenž padesát už let
pracuje na viníci Páně, jenž padesát už let
otvírá braný nebeské duším svěřeným.

Krásná, dojemná bývá slavnost, kdýž
poddaní celé říše s knížetem, králem,
císařem svým se radují, že mu dopřáno

Rádi zajisté slýcháme () paměti
hodných událostech ze života svých mí—
láčků, že pak Lev XIll. jest zvláště
miláčkem naším, připomeňme si v tuto
chvíli památné události i z jeho života.

Náš drahý jubilant narodil se dne
2. března 1810 v Italii v Carpinetě

: z hraběcí rodiny Pecciův jako čtvrtý syn
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a nazván na křtu sv. Jáchym Vincenc
Rafael Ludvík. Otec Jáchymův. hrabě *
Dominik Ludvík, Pecci, býval dříve dů
stojníkem. ve vojsku Napoleona ]. Chot
jeho, hraběnka Anna Prosperiova, slynula
převzácnými ctnostmi křest., v nichž cvi
čila i dítky své. Jáchym dospěv osmého
roku svého, odebral se s bratrem Josefem
do Viterba, kde svěřen kollegiu jesuit
skému. Záhy obrátil na še pozornost.“
učitelů svým nadáním a neobyčejnou pílí.
Dne 5. srpna 1824 zemřela mu dobrá,
drahá máti. Ztrativ rodičku svou, hledal :
znova úlevy ve studiích, v nichž tak
vynikal, že s nejvyšším vyznamenáním
opustil školu viterbskou. Ve 14. roce
přijat vŘímě do světoznámého Collegio
Romano (koleje římské), jehož řízení
papež Lev XII., který byl nedávno na
stolici sv. Petra dosazen, znova jesuitům
svěřil. Zde odbyl Jáchym Pecci vyšší
studia gymnasiální opět s výtečným pro
spěchem.

Roku 1830. zapsán jako studující
bohosloví na universitě Gregoriánské,
r. 1832. stal se doktorem bohoslovía
rozhodnuv se pro zvláštní služby svaté
stolice vstoupil do koleje pro kněze rodu
šlechtického, která za vlády papežské
byla semeništěm diplomatův a vyšších
správních úředníků. Zde se oddal studiu
občanského a církevního práva a po druhé
dosáhl hodnosti doktorské. Neobyčejně
úspěchy ve studiích, zbožnost a pokora
jeho zjednaly mu přízeň kardinála Paccy,
jehož přímluvou jmenován od papeže
Řehoře XVI. r. 1837. domácím prelátem.
Jáchym Pecci měl nyní 27 let., v kterémž
věku se přijímalo vyšší svěcení. Dne
16. března 1837 stal se referendářem

soudním, což bylo důkazem, že ho papež
určil pro vyšší karrieru úřednickou. Dne
11. prosince 1837 začal konati Mons.
Jáchym Pecci přípravná duchovní cvičení
na vyšší svěcení v jesuitském klášteře
sv. Ondřeje na Quírinále. V neděli dne

i 17. prosince posvěcen v témž chrámě
sv. Ondřeje za podjáhna, 24. prosince za
jáhna od arcibiskupa Sinibalda. Knězem
posvěcen dne 31. prosince od tehdejšího
kardinála vikáře Karla Odescalchiho v sou

kromé kapli téhož hodnostáře církevního.
Druhého dne, 1. ledna 1838, sloužil první

Š mši sv. v kapli sv. Stanislava Kostky u
' sv. Ondřeje na Quirínále.

Roku 1843. určil papež Řehoř XVI.
Monsignora Jáchyma Pecciho za nuntia
v Brusselu, jmenovav ho titulárním arci
biskupem damiatským. Prékonisování čili
ohlášení nově jmenovaného arcibiskupa
damiatského vykonáno v papežské kon
sistoří dne 27. ledna 1843, posvěcení pak
dne 19. února ve chrámě sv. Vavřince
in Panisperná; světítelem byl kardinál
Alois Lambruschini. Svatý ten obřad byl
velmi důstojný a dojemný; súčastníl se
ho Jeho Excellence hrabě D'Oultremont,
vyslanec belgický u sv. Stolice, se všemi
členy vyslanectva, mnozí preláti a vy
nikající osobnosti.

Po třech letech vrátil se nuntius

_ Jáchym Pecci zBrusselu do Italie a do
sedl na biskupský stolec v městě Perugii.
Náměstkem Kristovým stal se tehdy slavné
paměti Pius IX., za jehož 32leté vlády
působil Pecci v Perugii; dne 19. pros.
1853 stal se kardinálem; r. 1877. po
výšen za komořího papežské pokladny,
kterýž úřad bývá předůležit v čas
uprázdnění stolce papežského. '.l'ak jej
sv. Otec Pius lX. jako božským vnuk—
nutím už napřed odporučil, aby byl při
příští volbě zvolen za papeže; blížilt' se
už konec pozemské pouti Pia IX.; skonalt?
už 7. února 1878.

Truchlívá zvěsti o umrtí Piově za
stihla kardinála Pecciho, an se právě
chystal ukončiti postní pastýřský list pro

řdiecési perugiskou, kterouž i z, Říma
spravoval. Těžce zkormoucen smrtí mi

; lovaného papeže, uložil vdodatku konOmu
: listu duchovenstvu svému, aby vroucně;

3*



prosili Boha; aby se ráčil slitovati a osiřelé
cirkvi brzy zase viditelnou hlavu dáti.
Bůh vyslyšel vroucí prosbu: dne 20. února
měla církev svatá nového náměstka Kri

stova, Jáchyma Pecciho, jenž přijal jméno
Lev Xlll. Bratr jeho Josef bál se tenkráte,
že nebude Jáchym dlouho papežem, že

.

il!

Naděje, jež doprovázely volbu veli
kého biskupa, státníka, řeěnika i básnika,
našeho drahého sv. Otce Lva Xlll., skvěle
se osvědčily; proslavílť se a stále se pro—
slavuje ve všech oborech převznešeného'
úřadu svého, jméno jeho slavno apoštol
skymi skutky, slovy ílisty, týkajícími“
se všeho světa křesťanského a v něm

3 ho tíha úřadu toho brzy sklati v hrob.
Díky Bohu. bál se marně; patnácté již
let řidi Lev Xlll. přeslavně lodičku

g Petrovu, dosud znamenitá v něm sila,
Šdosud věren svému heslu:

i
|

»Frangar,
non llectar —-—Budu. zlomen, ne však
ohnuLa

zasevšech stavů. Ve svých papežských
encyklikách a listech mluvi láskou Kri
stovou císařům i králům, vrchnosti i
poddaným, učencům i lidem prostym,
prácedarcům i dělníkům, všem národům.
Kéž by jen všude bylo otcovského hlasu

! jeho poslechnuto; nastal by věru svatý
' pokoj po všem oboru, bylo by všem



spomoženo. Buď toho Bohu žel, že se
mnozí lidé, jako nezdárné'dítky proti
otci, vzpírají proti náměstku Kristovu.
Nedávno stěžoval si sv. Otec náš v listech

daných italskému episkopálu i věřícímu
lidu; stěžoval si zejménado svobodného
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státních zřízeních, zapřisáhnuv se k tomu
:účelu, aby vyrval italskému lidu na

zednářství, kteréž, ač po všem světě jako ;
rána morová jest zahnizděno, přece
obzvláště zuří v Italii !( nevýslovné za
jisté bOlesti sv. Otce a všech věrných
křesťanů. Spolek svobodných zednářův
odvažuje se v ltalii den ze dne větších
a větších věcí, zachvátil celá města a
hledi se vždy hlouběji zahnízditi ve všech

boženství, základ a pramen statků nej
vyšších. Proto užíváno k boji proti
božské víře nesčetných lstivých obratů,
proto pohrdáno právní svobodou cirkve,
proto potlačovány zákony církevní. Slovem
i skutkem upírán v ltalii církvi ráz do—
konalé společnosti, moc státní, moc
občanská vynášena nad moc duchovní.
Zednáři učinilisi svaté náboženství naše
terčem pronásledování všeho druhu,
chtějíce v ďábelské zlobě své místo kře
sťanství zavésti naturalismus — život

Chrám sv. Petra v Římě.

podle přírody, místo kultu víry kult
rozumu, tak řečená neodvislá mravověda
má nahraditi mravovědu katolickou, po—
krok duševní má ustoupiti pokroku
hmotařskému, zásady a zákony evangelia
maji býti poraženy zásadami a zákony
revolučními, školy křesťanské maji býti
zničeny vyučováním bezbožeckým, věda
křesťanská i umění mají býti povaleny.

Svobodní zednáři zabrali jmění cír
kevní, snaží se zavésti občanské sňatky
& pohřby, chtějí še všeho setříti ráz '
křesťanský, v nevážnost' uvésti tisk kato—

lický; pozavírali kláštery a konvikty a ;
místo nich rozmnožují počet loži zednář—

ských a semeništ' sektářských. Na ochranu
důstojnosti a neodvislosti papežovy byla
veřejná prohlášení činěna a veliké sliby,
avšak celý svět ví, co potup snášeti
sv. Otci ve Vatikáně, v němž' jako vězeň
držán.

Co platí o nevděčné ltalii, kteréž
jediné stolice sv. Petra, papežství, dodává

, pravého lesku, pravé slávy, to platí jistou
měrou též o jiných zemích. Nevěsta
Kristova, svatá naše, drahá církev kato—
lická, má za nynějších časů ve mnohé
příčině dlouhotrvající, smutný Veliký
pátek. O tom prvním Velikém pátku bylo
zajisté božské Srdce Pána a Spasitele



našeho Ježíše Krista zarmouceno zradou budeme následovati prvních křesťanův,

Jidášovou; a ejhle, Jidáše máme i nyní; ,
minim totiž lidi, kteří zpronevěřivše se
své přísaze na křtu svatém učiněné,
odešli do tábora bezbožníků, nevěrcův
anebo všelijakých sektářů. Pochopy ži—
d0vské a pohanské, kteří Krista tenkráte
svázali, soužili a trápili, pochopy ty za
stupuj-í lidé, kteří, kde mohou, překážejí
svobodné působnosti církve svaté, kladou
všelijaké překážky sluhům Božím, mají
laskominy na majetek církevní, jako tam
ti pochopové metali los o sukni Kristovu
a o roucho jeho se rozdělili. Bouřící
zástup židovský, jenž až do únavy volal
zuřivé:

stoupen jest nyní zejména špatným tiskem,
špatnými novinami, kteréž jsou většinou
v rukách židovských, kteréž jako z ře
mesla hanu a potupu kydají na drahou
matku naši, církev svatou, na sluhy Páně
a všecky věrné katolíky. Pilátovi se po
dobají, kdož majíce jakousi moc, neuži—
vají moci té ve prospěch církve; a onomu
zástupu konečně, jenž zdaleka stál na
hoře Kalvarii a se díval, podobni jsou
všichni, kdož se drží sice církve svaté,
litují, že tato matka jejich předrahá
musí tolik trpěti, avšak ani rukou ne—
hnou, aby jí utrpení umírnili.

Smutné tyto poměry veliké zajisté
působí nám hoře; trpíl' církev svatá,
tajemné tělo Krista Pána, jehož my jsme
živými údy; smutné tyto poměry rmoutí
zejména viditelnou. hlavu tajemného těla
Kristova, rmoutí zejména sv. Otce našeho

Lva Xlll. V tomto svém .hoři dovolává ,
se miláček náš naší modlitby, abychom
se pokorně, snažně a vytrvale modlili za
milosrdenství Boží. Tohoto vyzvání za—
jisté všichni rádi poslechneme; modlitbou
za povýšení církve svaté, za ponížení
nepřátel jejich, modlitbou za sv. Otce vy
konáme svatou povinnost duchovních
synův a dcer k Otci všeho křesťanstva.
Modlitbou za viditelnou hlavu církve

o nichž čteme ve »Skutcích apoštolských“
ve hlavě 12.: »Vztáhl Herodes král ruce,

aby hubil některé z církve. l zabil Jakuba
(apoštola), bratra Janova, mečem. Vida,
že še to líbilo židům, umínil si polapiti
Petra. A byli dnové přesnic. Kterého když
byl jal, vsadil do žaláře, vydav jej vo
jákům k ostříhání, chtěje po velikonoci
vyvésti jej lidu (na smrt). A Petr zajisté
ostříhán byl v žaláři; ale modlitba dála

;"se“bez přestání od církve k Bohu za něhou
Š Modlitba ta vyslyšena; nebot? anděl Páně

»Ukřižuj, ukřižuj hola ——za- '

3 stojně oslaviti

vysvobodil sv. Petra ze žaláře, jak dále
vypravují »Skutkové apoštolštíx

Nuže, vzhůru srdce ve zbožné mo
dlitbě kBohu pozdvihujme! Že dopřáno
svatému Otci slavili převzácné jubileum
biskupské, tím vidíme odměněny a vy—
slyšeny modlitby, kteréž až dosud ode
všech věrných katolíků k nebi vroucně
vysýlány. Biskupské jubileum sv. Otce
Lva Xlll. _jest nám jakousi náhradou za
všeliká příkoří a protivenství, jimiž ho
zloba nepřátel zahrnuje; biskupské jubi-.
leum sv. Otce jest vítězoslávou církve
zde na zemi trpící; biskupské jubileum
sv. Otce pohne vším světem a ukáže,
že Kristus, hlava neviditelná, má ještě
dosti věrných dítek; biskupské jubileum
sv. Otce přivede do Říma poutníky ze
všech končin světa, kteří tam svou pří
tomností u náměstka Kristova budou

protestovati proti všem přechmatům za
rytých nepřátel svaté víry naší.

* *
::

Veškerý katolický svět chce dů
památku biskupského

Ejubilea Lva Xlll. Za tou příčinou za
kládají se zbožné fundace, zřizují se
humanitní a dobročinné ústavy, aby pa
mátka na ten veleslavný den nevyhynula.
Národově katoličtí šlechetně závodí, aby
sv. Otci ukázali svou lásku, oddanost? a
úctu; vyšlou do Říma své zástupce, aby
tam 11 trůnu sv., Otce osobně přednesli
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blahopřání a vyprosili požehnání sobě
i milé vlasti. Chystají se do Říma poutníci
z Německa, Francie, Španěl, Ameriky a.
jiných zemí. Zajisté, že tam nebudou
chybéti ani národové slovanští. Vždyt'
my Slované tisícerými díky jsme povinni
sv. Otci Lvu XIII. Třeba jen připomenouti :
encykliku »Grande munus,<< kterouž pa
mátka a oslava svatých apoštolů našich ;
Cyrilla a Methoda po všem světě rozší—
řena, pout Slovanů do Říma r. 1881.,
zřízení hierarchie v Bosně a Hercegovině,
misie v Bulharsku, reformu řádu basiliánů,
kteří zejména v krajinách slovanských
jsou rozšířeni, zřízení české koleje v Římě,
jubilejní slavnost velehradskou — třeba
tyto události jen připomenouti avidíme,
jak vzácné pomníky lásky postavil nám
drahý sv. Otec náš Lev Xlll. Doufáme
tudíž pevně, že i z národa našeho slovan
ského důslojné vypraví se poselstvo do
věčného Říma, aby při tamějších jubilej
ních slavnostech zavzněly libozvučné
zvuky i našeho milého jazyka, jazyka
posvěceného sv. Cyrillem i Methodem,
jakož i sv. Václavem.

Když roku 1881. na poděkování za
encykliku »Grande munus,a přibylo do
Říma s poutníky slovanskými též 500
poutníků z naší milé vlasti, vítáni jsou
všichni způsobem přesrdečným od sv. Otce
i všeho sboru kardinálů. Po rozkaze
sv. Otce složil tenkráte kněz Brunelli

uvítací báseň, v níž Slované vítáni »jako
bratrské Latiníků plén'iě,<<a v níž se dí.
»v Římě že oltář pro všechny jest.<<.

V sobotu 19. listopadu minulého
roku přibyl do Říma místopředseda
družstva »Vlast',<< rytíř Božího hrobu,
p. oficiál Karel Ulrich, aby tam sv. Otci
odevzdal adresu díků za encykliku o
dělnické otázce, podepsanou od více než
12.000 dělníků v Čechách, na Moravě a
ve Slezsku. O audienci, kterou měl u sv.
Otce, píše oficiál Ulrich toto: »V pondělí
dne 21. listopadu po třetí hodině odpolední ř

kráčel jsem professorem Ignácem
Kolmanem po vatikánských schodech
sálem Klementinským do antikaméry
(předsíně) papežské »sala degli arazzi.:
Chvíli jsme čekali, prohlížejíce si skvostné
památky vatikánské a kochajíce se pře
krásným pohledem na Řím. Bylo nám
sděleno, že se Jeho Svatost“ prochází
v zahradách vatikánských. Krátce před
čtvrtou hodinou oznamoval komorník, že
sv. Otec přichází.

Za chvíli vešli tři gardisté, šlechtici,

S

. se dvěma preláty. Za nimi kráčel nachýlený
stařeček s přemilou tváří, jasným, pro
nikavým okem, stříbrným vlasem. Oblečen
byl v bílou kleriku s bílým hedbávným
lemováním; bílé cingulum, jímž byl pře
pásán, končilo dvěma zlatými třapci...
Na prsou byl zavěšen briliantový kříž
na zlatém řetěze, na pravici briliantový
prsten.

Poklekli jsme. Jménem družstva
»Vlasťc přednesli jsme Jeho Svatosti
projev oddanosti a poslušnosti jakožto
náměstku Ježíše Krista a hlavě církve
svaté. Pak jsem odevzdal nejpokorněji
adresu dělnictva, podepsanou více než
12.000 podpisů katolického dělnictva
z Čech,. Moravy a Slezska; při _tom
vyložen byl Jeho Svatosti stručně úkol
družstva »Vlast'a v oboru literárním a

pokud se týče sekce socialni.
Jeho Svatost“ ráčila se velmi vlídné

vyptávati na organisaci dělnictva u nás,
zdali se řídí pokyny z encykliky o dělnické
otázce, pravil, že jest potěšen pilností
a horlivostí vůdců jejich a dodal, aby
jen dále pracovali o zachování dělníkův
od zkázy a svedení od jediné pravých
a požehnaných nauk církve katolické.
Český národ výslovné několikrát po
chválil...

Nuže, milí přátelé, ukažme se hodnými
tohoto vyznamenání, této lásky sv. Otce
našeho a přičiňme se ze všech sil o
důstojnou oslavu jeho biskupského jubilea.
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Komu možno, at“ zavítá osobně do
věčného Říma v tomto jubilejním roce,
komu pak to nemožno, prodlévej tam
11stolce Petrova alespoň duchem, a to
zejména 19. února, kdy slouží hlava
církve svou jubilejní biskupskou mši sv.

Toho dne bude zvláštní divadlo po
skytnuto nebi i zemi. Toho dne zaplesá ,
nejsvětější Srdce Pána a Spasitele našeho Š
Ježíše Krista, této neviditelné hlavy církve
svaté; zaplesá srdce nebes Královny.
zaplesají andělé i všichni zastupové
nebeštanů, zaplesá zejména sv. Petr,
první papež římský; vždyt vidí a poznává,
kterak stále pravdiva jsou slova božského
Mistra jeho: »Ty jsi Petr, to jest skála,
a na té skále vzdělam církev svou a

brány pekelné jí nepřemohouc; vidí, že
všecka moc ďáblova a jeho pomocníků
mezi lidmi nikterak nemůže přemoci
církve Kristovy, kterouž on první zde
na světě řídil, nemohou jí přemoci, ale :
spíše hlavy své o ni rozbíjejí; onat' dle
neklamného slova Kristova trvá stále a
trvati bude až do skonání světa, ona
vždycky musí zvítěziti. Až se rozezvučí
zvony po všem oboru světa křesťanského
v jubilejní předvečer, budou ze všech
zvuků jejich vyznívati tato slova: »Svaty
Otče náš Lve Xlll., i Ty jsi skála, na
niž vzdělaná církev Kristova, kteréž

Vzhůru, dítky,

brány pekelné nepřemohoulc My pa
všichni rozezvučíme srdce svá vroucnc

modlitbou: »Hospodinc, zachovej ho
obživuj ho, a učiň ho blahoslavená :
zemi a nevydávej ho v ruce nepřát
jeholc My všichni pošleme dětim
pozdrav do dalekého Říma volajíce:

Tam, kde sti-mí církve týniě,
v staroslavném, věčném Ríniě,
z národů všech jazykové
souhlasejí 'v písni nové:
Bože, Lva Třináctého
žehnej a nám zachovej!

Sedmi chlumů báně zlaté,
vatikánské síně svaté,
hroby svatých v širém kraji
ozvěnou se otřásají:
Bože, Lva Třináctého
žehnej a nám zachovej!

Velebně náš zpěv se vznáší
nad oblohou země naši;
po rovinách, moři, lese
k Římu prosby hlas se nese:
Bože, Lva. Třináctého
žehnej a nám zachovej!

Pohlížíme k vám též vzhůru,
pějte s námi v lásky kůru,
rozněťte náš nebešťané,
ať náš zpěv zde neustáne:
Bože, Lva Třináctého
žehnej a. nám zachovej!

František .lawumský.

k Srdci Páně!
(Část další.)

božné, hodně a poslušné dítko
„"—Í-má každý rad, nejvíce však

_ milý Pán Bůh, jenž zná co

šlenky a žádosti, jenž zkouší ledví i
srdce každého člověka. Hodné dítě jest
chloubou a radostí rodičů, kteří požehnání

dítku takovému i v dospělém věku, jestliže
zůstáva spojeno s Bohem. Zajisté chceš,

<. nejlepe jeho nitro, jeho my— ;

milé “dítě, takovym dítkem byti př
Bohem ilidmi, není—li pravda? Chc
zajisté, aby tě Bůh miloval a lásku srd
svého ti ukazoval dary nejkrásnějšín
ke štastnému životu potřebnými. '
musíš však nejprve samo nejsv. Srd

, Páně, které jest sídlem božské lásls
Boží na ně svolávají, a Bůh žehná opravdu ? ctítí a milovati, musíš z něho se učí

jak se chovati máš. A tu ti nyní ct
povědéti, jak to asi učiniti můžeš. VeZi



do ruky obraz nejsv. Srdce Páně a po
zorně se naň dívej, a já ti vysvětlím, co
to vše na něm znamená.

Vidíš 1. plamen,vjenž z božského
Srdce vyráží, jakoby hořelo; to znamena .
horoucí lásku, kterou Spasitel ve
svém Srdci k tobě chová. Jeho lásce

máš vše dobré děkovati; co jsi a co
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máš, pochází z ni. Nuže, přemýšlej trochu j
o. ní. Proto, že tě Pán Ježíš miluje,
opustil nebe & sestoupil na tuto zemi;
proto, že tě miluje, narodil se malým
děťátkem v bídném chlévě betlemském;
proto, že tě miluje, žil ustavičně v chu
době a v práci po 33 let.; proto, že tě
miluje, trpěl hrozné bolesti na těle a
duši, dal se až na kříž přibiti a zemřel

na něm v nejkrutějších bolestech. To ,
vše učinil, aby tebe jednou do nebe
vzíti mohl, a tam abys se s ním věčně
radovati mohlo. Nejsv. Srdce ti ukazuje,
co máš činiti a čeho se varovati, abys
hodným zůstalo; ono ti i rádo odpouští,
když jsi chybilo, ale jen když toho lituješ,
se vyzpovídáš &polepšíš se. Ano, on tě tak
miluje, že chce i k tobě přijíti, u tebe
zůstávati ve sv. přijímáni. 'I'y jej sice
nevidíš očima, ale on sílí tebe, abysi
v_dobrém setrvalo a hříchu se chránilo.
Znal jsem děti, které byly zlé, měly
špatné návyky, lhaly, nerady se učily,
vzdorovaly a zlostnými byly, které proto
nikdo rád neměl. A hle, poradilo se jim.
aby rády a často šly ke sv. zpovědi a
ke sv. přijímání, a Pán Ježíš jimpomohl.
Obrátily se ajsou hodnými lidmi. Láska
Srdce Páně se jich ujala, aby nezahynuly ,
ve hříchu. A když tak pozoruješ, milé
dítě, tu velikou lásku Srdce Páně. která
se plamenem znázorňuje, zdali necítiš
v sobě potřebu, abys mu děkovalo? A
jak? Mnoho slov nežádá“ Pan, on hledí
na srdce. Chceš-li matce & otci za něco

poděkovali, tu zajisté políbíš jim ruce
a řekneš:

zaplat? Vám Pán Bůhlv Nuže, řekni tak
»Otěe, matko, děkuji Vám, 

l
.
i

l

i ku Spasiteli svému. polib svatý obraz,
jeho kříž, polib pravou jeho ruku a pro
bodene Srdce nábožně, a Pán Ježíš

" přijme dík tvůj. Dále musíš Srdce Páně
za jeho lásku milovati. “Rodiče sve
máš rádo, že ti mnoho dobrého dávají,
ale všecko ti přece dáti nemohou. Pán
Bůh ti však všeckovdáli může a dáti

chce, chce ti i své nebe dáti: proto jej
' nade vše milovati musíš, více než vše

ostatní na světě dohromady. Ptáš se ale,
jak to máš dokázati? Nejdříve musíš
Pána Ježíše za to pobožně prosili, aby
ti trochu lásky k sobě vnukl, nebot?
láska k Pánu Bohu není jenom dílem
lidským, nýbrž jest i darem Božím. Po—
hlížejic na obraz Srdce Páně, volej:
»Nejsladší Srdce mého Spasitele, dej,
ati tě vždy víc a více milujilc Potom
však zvláště pozor dej na to, co ti nyní
řeknu. Pán Ježíš řekl sám jednou: »Kdo
mne miluje, přikázaní moje zachovávati
budes Přikázaní Boží znáš zajisté, hleď
tedy, at“ je také plníš, a pak můžeš říci:
»Miluji nejsv. Srdce Páně tak, jak si
toho žádác Jsi-li v kostele, tu si po
mysli: »O můj milý Pane Ježíši, ty chceš,
abych v kostele byl pobožný, se ne—

' obracel, nešeptal, se nesmál. Nyní chci
tak se chovati & tvému Srdci radost?
činiti.<<

Jdeš—li na práci nebo na učení a
připadá-li ti něco za těžko, tu si po—
mysli: »O Spasiteli můj, Ty tomu chceš,
Ty se na mne díváš; abych se Ti za
líbil, chci nyní pilným býti, pomoz mi
při tomlc Tak mluv a chutě chop se
díla, a miluješ Srdce Páně.

Vidíš-li, že chud'as nějaký u vás
o almužnu prosí, a máš snad něco, co
dáti smíš, nebo můžeš rodiče prositi, aby
chudému dali. tu mysli sobě: »Dobrý
Ježíši, Tvému útrpnému Srdci chci tento
dárek .dátilc a miluješ Srdce Páně.

Nemá—li tě některé zlé dítě rádo

nebo bije-li tě, škádlí nebo se ti po



42

smíva, tu si pomyslí: »O Ježíši. 'I'y jsi
pro mne mnohem horší věcí mlčky snášel;
z lásky k Tobě odpouštím i tomuto dítěti
vše a nechci se na ně hněvatíla Tak se

modlí, nesplácej zlým a nehněvej se, a
miluješ Srdce Páně.

Také se stáli může, že tě někdo

v srdci: »O Ježíši, stůj při mně, abych
'l'vé Srdce nezarmoutil!- Pak odejdí a
vyhýbej se člověku takovému, jakoby
tě zabiti chtěl. A tak. milé dítko, čin
vždy jen dobré, zač se báti a styděti
nemusíš, tak zalíbíš se Srdci
splatíš lásku jeho láskou svou.

2. Nyní však pohleď zase pozorně
na obraz; co vidíš dále na něm? T rno
vou korunu, jejíž ostny nejsv. Srdce
až do krve bodají. Co znamená tato
trnová koruna? Ještě se ti nikdy ne
stalo, že tě jiní křivě obžalovali u rodičů
_nebo učitelů, že se ti posmívali as tebou
nelaskavě zacházeli? Viď, to tě bolelo,
byl “jsi smuten a plakal jsi. Hleď, milé
dítě, tak vede se i božskému Srdci Páně,
když lidé je hříchy urážejí. Také se
stává, že jsi někdy sám zlý a že jsi ně
jaký hřích spáchal a Pána Boha rozhněval.
O ubohé dítě, lépe by bylo bývalo, kdybys
bylo před hříchem zemřelo! Ale proto
přece nezoufej; dobrotívé Srdce Páně ti
chce odpustiti. Jdi hned do kostela nebo
doma někde klekni si a s lítostí odpros
nejsv. Srdce za hříchy spáchané a volej:
»O můj drahý Ježíši, odpust mi, již to
nikdy neudělám, a brzy se z toho vyzpo
vídám! Hleď, tak se to líbí Srdci Páně!
Pán Ježíš ti zase odpustí, dej jen na
sebelepší pozor, abys zase nehřešil, sice
bys nejsv. Srdce Páně tím více zase trním
rozbodával. Trnová koruna nechť tě pa—
matuje na ošklivost hříchu, kterým
laskavé a dobrotivé Srdce Pána,. Ježíše
bolestně raněno bývá.

pěknému a učitečnému naučiti. Del
tedy pozor!

Nevíš zajisté, jakou nemocí jednou
z toho světa sejdeš, zdali bude lehká
či těžká, dlouha či kratka. Ale kdybys,
milé dítě. nyní již vědělo, že za několik

Ž let tě zlí lidé lapí, sváží a do žaláře
svésti chce k něčemu zlému; tu se modlí i uvrhnou, že tě budou bíti, tobě se po—

smívati, že tě konečně přibíjí na prkno
a tak viseti nechají, až bídně zemřeš -—
viď, tu by smutno ti bylo u srdce? Vím,
že bys se nikdy nesmál. že by denně
budoucí utrpení tobě na mysl přicházelo

Páně a ? a že by již nyní pro srdce tvé velikou
bolestí bylo. Není-lí pravda? Nuže hled',
dítě drahé, takovou bolest měl Pán Ježíš
hned od mládí svého v srdci. Již jako
dítě v jesličkách dobře věděl, co na něho
čeká, že zlí lidé jej bíčovati, trním ko
runo-vatí budou, že se mu posmívatí
budou a jej hanobiti, že jej na kříž
přibíjí aže na něm 11velikých bolestech
bude musít zemřítí. Proto asi mělo citlivé
Srdce Páně málo radosti na světě, nebot
kříž svůj měl Pán Ježíš stále na mysli.
A to znamená kříž na Srdci jeho. Ale
i tuto bolest“ snášel rád z lásky k tobě,
dítě milé! Z lásky k tobě narodil se
v chudičkém chlévě betlemském, odpp
číval na slámě v jeslích, trpěl zimu,
hlad ——ó ubohé Jezulátko! A přece mohl
vše r_níti,jinak mohl oplývati statkypo
zemskými, neboť byl všemohoucím; ale
nechtěl, nebot věděl, že jen utrpením,
a to hned od počátku bude moci lidí
spasiti. Z lásky k nám tedy podvolil se
těmto bolestem. Při tom však nikdy ne

_reptal, nikdy si nestěžoval, nebot“ byl
pokorný a mírný a trpělivý srdcem.

Hle, milé dítě, za to nemáš Pánu
Ježíši toliko děkovatí, nýbrž máš nejsv.
Srdce i následovatí. I ty musíš časem
něco trpěti. Buď je ti zima nebo máš
hlad, nebo tě něco bolí nebo ti učení

3. Na obrázku Srdce Páně vidíš ; nejde, nebo ti přichází za těžko poslou
dále kříž. Z toho se můžeš něčemu i chati na slovo rodičův a učitelů —- lu
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hled' na obrázek nejsv. Srdce & pomyslí
si: »Milý Pan Ježiš více trpěl za mne,
budu i já s radostí trpěti.a Pros jej
s myslí dětínnou a upřímnou, aby ti po
mahal a sílil, volej k nejsv. Srdci: »O
Ježíši, mírný a pokorný srdcem. učiň,
aby i srdce moje Tvému se podobalotc
Tak se modli a snášej vše trpělivě a
tiše. To ti jednou velice na duši pro
spěje, neboťPanJežíš ti vše stonásobně
odplatí.

4. Konečně vidíš na Srdci Páně

hlubokou ránu, zníž se prýštíkrev.
Spasitel dostal ranu tuto již po smrti,
nebot“ jeden žoldnéř chtěl se přesvědčit,
zdali již mrtevjest, i probodl jeho srdce.
Ejhle, milé dítě, jak veliká byla laska

“Pána Ježíše k nám! Už za nás všecko

dal, ty nejhorší muky vystál, už iza
nas zemřel, ale ještě i tu poslední krůpěj
krve ze sv. Srdce chtěl prolití; proto do
pustil, aby otevřeno bylo Srdce jeho.
ranou po smrti. Proto dobrotívě Srdce
Páně jest však až posud tak laskavě,
tak štědrě, dava hojnost“ darů všem,
kdož za ně prosí. Proto musíš, drahé

dítě, často Pána Ježíše za jeho dary
prosili. Především pros každodenně,
aby ti Pan .ležíš ten dar dal, abys zů
stalo hodným, zbožným dítětem. Maš-li
'hlad, jdeš k matce aprosíš: »Maminko,
prosím tě, dej mi kousek chlebala A
neda-li matka hned, tu prosiš dvakrát,
trikrat, až da. Ejhle, učiň tak iu nejsv.
Srdce. Pros je, aby ti všeho dalo, co
k hodněmu životu třeba. Pan Ježíš už

ví, co; pros neustále, a nejsv. Srdce tě
neoslyší. Maš-li náklonnost ke hněvu a

at se nerozlobím !<<Chceš—lise ucítí, pros:
»O Srdce Páně, pomoz mi při učeníla
Chceš—lise modliti, pros: »O Srdce Páně,
pomoz, at“ se dobře modlímta atd., jak
vždy potreba káže. A jsi-li nemocen anebo
tvoji dobrí rodiče nemocni jsou, tu
jdi k Panu Ježíši do kostela a pros jej
důvěrně, aby jim pomohl, anebo pros
na posteli za sebe, aby tě zase uzdravil,
neboť. jen on má k tomu moc. Alei za
jiné lidi, zejména za hříšniky, musíš se
u Srdce Páně modliti.

Považ, co činí nyní Pán Ježíš v nebi
u svého Otce? Oroduje, prosí za všecky
lidi, "i za hříšně, aby se obrátili a do
nebe se dostali. V kostele se obětuje ve
mši sv. také za všecky lidi. Když i ty
se budeš modliti za ně, Pán Bůh spíše
vyslyší modlitby, a ty budeš míti zá
sluhu. Při všem však pamatuj, že samo
hodným, zbožným, poctivým býti musíš,
abys se Srdci Pa'ně zalíbilo a je ne
vděčně neuráželo. Budeš-li vždy, i v do

spělém věku, Srdce Páně na očích míti,
častěji o plamenu. trnové koruně, kříži

' a ráně na jeho obrazu rozjimati, uvidíš,
že radost“ z toho pocítiš. Pán Bůh bude
s tebou, a šťastně budeš žíti i šťastně
zemřeš, a pak uvidíš Pana Ježíše tváří
v tvář v nebi.

Tak mluv. krest'anský otče a kře
sťanská matko, k milaěkňm svým, tak
navaděj je ke zbožnosti a lásce k nejsv.
Srdci. V tom maš účinlivý prostredek
dobrého vychováni, a ovoce zahy poznáš.
Srdce Páně jest pro nas všecky jediným

útočištěm v trapných dobách našich;
blaze tomu, kdo se ho vždy přidržuje,

zlosti, pros: »O Srdce Páně, pomoz mi, ! nebot' dojde šťastně cile věčného.
Boh. Handl.
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Katolík v únoru.
Od Boh. Hendla.

%(2) vítá nás krásný svátek ;

!

„13'Paně a zároveň svátek g
Mariánský totiž »Obětování Š

Ježíška ve chrámě“ & spolu »Očistování
Panny Mariex Bylo totiž zákonem
Mojžíšovým přikázáno, aby matka po
rodivší prvorozeného syna čtyřicátého
dne po jeho narození do chrámu šla,
tam prvorozence svého obětovala a hned
zase obětí předepsanou vykoupila; pak
byla knězem za čistou prohlášena. Ejhle
i přečistá Matka Páně, již není a nebylo
_na celém světě matky rovné, i ona
podrobila se zákonu, šla do chrámu,
obětovala jednorozence svého Ježíše Bohu
Otci nebeskému a přinesla na výkup
obět'chudých, dvé holoubátek! Jak krásný
dala nám Matka Páně příklad poslušnosti
k Božím přikázaním, jakou horlivost“
jevila u plnění povinností náboženských!
Jak zahanbuje tak mnohé katolíky doby
naší. kteří se stydí, aby před světem
veřejně víru svou vyznávali a povinnosti
křesťanské, zejména co se týče návštěvy
chrámu a bohoslužby, bojíce se více
pcsměchu několika neznabohů nežli trestu
Božího.

Této návštěvy ve chrámě Jerusalem
ském použil Bůh, aby zjevil
Syna svého i jiným zbožným osobám,
o nichž nám dnešní svaté evangelium
vypravuje. Jsou to především Simeon
a Anna. Jak svatým musil'býti asi
stařec onen Simeon, že si zasloužil té.
milosti, očima svýma uzříti Spasitele
ještě před smrtí svou! Tak odměňuje
Bůh ty, kteří po něm touží, skýtaje jim
milosti, které jediné jsou s to,
oblažily.
zanotil Simeon. zpěv duše toužící po
klidu věčném, zpěv duše zbožné a věřící,
která nemá se co báti přísného soudu

příchod '

aby . '

Jak krásný jest to zpěv, který.

Páně! () kéž by každý z nás na sklonku
života svého mohl tak pokojně, s takým
dobrým svědomím zatoužiti po stánku
věčném, jak blažená by to byla smrt!
Labutí Zpěv Simeonův učí nás, abychom
hleděli vždy tak žiti, bychom s Bohem
spojeni zůstali a také na konci života
zvolati mohli: »Propust' nyni sluhu svého
Pane v pokoji.: Stejné milosti jako
Simeon došla i 84letá stařena, vdova
sloužící dnem i nocí Pánu, jménem Anna.
| ona uzřela Spasitele, i zaplesalo srdce
její, a s radostí vypravovala všem, kdož
po Spasiteli toužili, že již přišel na tento
svět. Krásným věru příkladem jest zbožná
Anna všem starcům a stařenkám, aby
zbytek života svého jediné službě Boží
věnovali, aby hleděli dohoniti, čeho snad
dříve zanedbali, aby s Bohem se obírali,
světské věci stranou nechávajíce. Vždy
se mně odporně dotkne, vidím-li starce
na mladíky si ještě hráti, po hospodách
se toulati, řeči mnohdy dosti neslušné
vésti, () kostel a modlitbu še nestal-ati,

"vidím-li stařeny místo knihy modlitební
romány a podobné věci do ruky bráti a
čísti. To se nesluší na starý věk, tak se
nepřipravuje člověk na odchod z tohoto
světa. 0 vezměte si příklad ze zbožného
Simeona a Anny!

První tento příchodMariin s Ježíškem
do chrámu byl však také původcem první
její bolestí. Slyšela totiž věštná' slova
Simeonova: »A tento postaven jest na
znamení. jemuž bude odpírano, a tvou
vlastní duši pronikne meče Smutně se
dotkla věštba tato srdce Marie Panny.
O kdyby „byla teprve tušila, co všecko
v sobě skrývají, jak strašná budoucnost

k.—.ji-nastává? Ano, pronikl duši její meč
ne„ jednoduchý. ale sedmeronásobný,
vypila“ kalich utrpení se Synem svým
až na dno! O ty matko křesťanská, která



zbožně s nemluvnětem svým přicházíš
do chrámu, abys díky vzdala Bohu za
ochranu a pomoc, i ty nevíš, čeho se“
na dítku svém dočkáš! O p_ros Boha
všemocného skrze Matku panenskou, aby
chránil miláčka svého před úrazem duše,
před nástrahami ďáblovými, pros, aby si
jej raději Bůh v útlém věku vzal, nežli
aby později z něho byl špatný člověk,
nezdárný syn, zvrhlý křesťan. Slib však
zároveň, že vše vynaložiš, abys dobré,
křesťanské vychování dala dítku svému,
:: Bůh dá svého požehnání!

() svátku tomto, jenž v ústech lidu
i »Hromnicex se jmenuje. světí se před
velkými službami Božími svíčky voskové,
nazvané »hromníčky,c a sice na památku

že Kristus Pán světlem jest světa, jak

je,

nás všech nebezpečných bolestí_krku.
Svatý Blažej totiž modlitbou uzdravil
hocha, jemuž rybí kost? v krku uvázla
a jenž blizek byl udušení. Mnozí jsou
lhostejní k požehnání tomu, nepřijímají

ba posmívají se; nesmí však za
pomínati, že mocná jest modlitba církve,
nebot obdržela od Pána zaslíbení slovy:
»Proste, bude vám dáno,: »začkoli prositi
budete Otce ve jménu mém, dá vámla

Po tříncdělnim předpostí (neděle
devitník a 1. a 2. po devitniku) přichází

i konec tak zvaného masopustu; Bůh sám

jej již Simeon nazval, a jak Pan sám. !
o sobě několikráte propověděl.

Svěcené hromničky v rukou držíce,
konají věřící s knězem průvod, kterým ,
dle slov sv. Eligia křesťané na jevo
dávají úmysl, že ve světle Ježíše Krista
Spasitele kráčeti chtějí po celý život, aby
na přímluvu přesvaté Mateře Boží došli
do oné říše, kde není tmy, nýbrž stálé
jasné »poledne.: Svěcené tyto svíce berou
sobě věřící domů, dávají je umírajícím
do ruky, aby při nich vzývalí nejsv.
Jméno Ježiš, a také rozžíhají je za bouřky
a modlí se, aby je Bůh neštěstí blesku
(hromu) ušetřiti ráčil, proto mají svíce
ty “jméno >hromníček. .

Svátkem tímto končí se zároveň

čas vánoční, onen krasný čas se všemi
srdce jímajícími svátky a slavnostmí,
které všecky nám na pamět uvádějí výrok
Spasitelův o lásce Boží k nám: »Tak
Bůh miloval svět, že Syna svéhojedno
rozeného dal, aby každý, kdož V nebo

věří, nezahynul, ale měl život věčný.a
—--Dne 3. jest svátek biskupa Blažeje.
Na ten den světí se svíce a uděluje jimi
požehnání. Při tom- vzývá kněz Boha,
aby na prosbu sv. Blažeje ráčil chrániti

ví, kolik hříchů se v ty tři dní napaše,
snad více než za celý rok. Církev nemá
s těmito dny pranic společného, jsou to
radovánky pohanské, nebot“ zasvěceny
bývaly bůžkům Saturnoví a Bacchovi.
Církev pak jako pravá pečlivá matka,
aby dítky své odvrátila od zhoubných
prostopášnosti, zavedla 40hodinnou po—
božnost' ve mnohých chrámech, totiž
vystavení nejsv. Svatosti oltářní po tři
dní, aby také-zadost" činěno bylo Bohu
za všecky urážky bezbožníků. Sv. Karel
Boromejský zavedl již v 16. stol. tento
zbožný obyčej, který Bohu díky na ne
sčetných místech se ujal a krásné ovoce
přináší. Církev nikterak nezapovídá, aby
se věřící veselíli, vždyt“ sám Spasitel
poctil svatbu v Kání Galilejské svou
návštěvou a první zázrak svůj tam učinil.
Ano církev,volá: »Radujte se s radujícimí
a plačte s plačícímiv; ale radovánky tyto
nesmí býti spojeny s prostopášnostmi,
nesmí býti urážkami Boha vševědoucího
a všudypřítomného, nesmíbýti nedůstojny
člověka a křesťana.

Takové však namnoze jsou rado
vánky posledního masopustu, proto hledí
církev věřící od nich zdržetí, a kdo mi—
luje Boha svého a pečuje o blaho duše,
zajisté poslechne rady církve, jak již
svatý Augustín věřícím doby své radil:
»Pohané dávají si 0 dnech těchto vzá

: jemné dary, vy však mate almužnu dá
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vati ve dnech zloby; oni výskají a hlučí, i lsraelité od večera do večera ničeho po
vy však radovati se máte slovem Božím; ;
oni běhají do divadel, vy máte spěchati
do chrámův; oni se opijí, vy však buďte
střídmí a postte sele

Po dnech světského hluku a rado—

vánek plných nastává vážný, posvátný
čas 40denního postu — popeleční
středou (li)). Ačkoliv,jak praví svatý
sněm tridentský, celý náš život časem
kajícím býti má, jest tento posvátný čas
svatopostní obzvláště k tomu ustanoven,
abychom zraky své od světa odvraceli,
svědomí svoje zpytovali. abychom za
hříchy své upřímně se káli, a tak skrze
nesmírné zásluhy trpícího a ukřižova
ného Spasitele odpuštění vin našich u
Boha dosáhli. Hřichů svých zbaviti se
máme proto, že není nám známo, kdy
nás Bůh povolá k soudu, a že strašné
jest upadnouti ruce rozhněvaného
Boha. Proto sype církev popel na hlavu
naši ve středu popeleční a volá vážná,
ale pravdivá slova: »Pomni, člověče, že
jsi popel & v popel že se obrátíšla Již
ve Starém Zákoně bylo obyčejem, sypati
popel na hlavu na znamení vnitřního
smutku, lítosti. a na upamatování smrti.
Křesťané podrželi zvyk ten na znamení
pokání, a proto bývala také středa po
peleční obecným dnem vyznávání hříchů.

\!

žívati nesměli. Účel“postů těch byl, aby
tělo naše, které tak rádo a tak snadno
bloudívá po cestách nepravosti a ducha
svádívá, postem a zdrželivostí kroceno
bylo. aby duch nad tělem vládl a člověk
ctnosti více se oddával atak Bohu vždy
milejším se stával. Ze půst výborným
jest k tomu prostředkem, vidno, že i
sv. Jan Křtitel na poušti se postil, že
Spasitel náš'sám půst posvětil, postě se
40 dní, nežli úřad učitelský nastoupil,
po posté pokušení ďáblovo vítězně pře
mohl. Apoštolé sami se postili, kdykoliv
nějaký důležitý úkon předsevzíti měli,
sami také věřícím půst odporučovali.

Proto ustanovila církev již za dob
nejstarších tento postní čas jako vhodnou
přípravu na svátky velikonoční, aby.
věřící duchovně se obrodili & hříšnost:

' tělesné přirozenosti kajícímu duchu pod—

Ke skutkům kajícím patří nutněý
půst. Půst má mnoho nepřátel i mezi
katolíky, poněvadž nerozumějí podstatě
a významu jeho. Již naši prarodiče
zhřešili nezřízenou žádostivostí po po—
žitku, a proto musili za hřích svůj všeli
jakou ujmou a zříkáním se kátí se. Od
nich přešel hřích i trest na všecky jejich '
potomky, proto ustanoveno bylo veStarém
Zákoně Mojžíšem, že mimo obyčejného
zdržování se masa nečistého a krve

ročně jeden den má býti dnem přísného
postu — jest to den smíření, kteréhož

řídili. Že nařízení o postu 40clenním
přísnější bývalo nežli nyní, ví každý.
katolík, neboť staří křesťané nepožívali
po celý ten čas masa, ani vajec, ani
mléka, a při tom jídávali jen jednou
denně, a to až na večer.

Ze horlivost“ valně utuchla, polehčo
vala církev půst jak jen možno, tak že
nynější přikázaní postní jsou již na nej—
menší míru uvedena, a proto tím svědo
mitěji od věřících zachovávána býti mají.
Jelikož půst valně zmírněn jest, mají
věřící v čase svatopostní-m tím více se
modliti, o utrpení Páně zbožně rozjímati,
skutky milosrdenství křesťanského činiti
a zejména hříchu se chrániti, aby jim
posvátný tento čas tím byl, čím býti má,
časem milosti, duševního znovuzrození
a úplného smíření s__Bohem! — Hlavní
posty v únoru jsou všecky pátky (v post
ním čase také spojené s ujmou, t. j.
toliko jedním nasycením), pak popeleční
středa a suché dni (22. a 24..)

(Příště dále.)
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Řím za Nerona.
Historické obrazy od J. 1. Kmazemkého. Přeložil P. S. Senichý. (o. d.)

XV.

lulius Flavius Kajovi Makrovi zdravi.

| věcí mám ti vykládati; jsem
jimi až tuze vzrušen a dojat,

si přeji. Opravdu nevím, odkud začíti a
v jakém pořádku vše pojati. Co se mne
dotklo, co jsem viděl a slyšel, pomíchalo
se v paměti mě a davem tiskne se mi
pod nezdolávající pero. Nevím také,
zdolalo-li by předmět ba i schopnější.
Odpust' mi tedy,
práce na tom listu zůstavají tobě,
mysl tvá doplní to, co mu schází,
Ohrazivosf uhodne, ati srdce vycítí.

Sedělijsmejednou tyto dny u skromně
večeře s Celsem v tricliniu mé ínsule

rozmlouvajíce () nově svatokrádeži deno
barba 1) Nerona, který vystrojil Římu
divadlo, jakého dosud nezažil tím, že se
oženil s Pythagorou.2) Dojdou i k vám
popisy té veselky, jež odbyla se se všemi
náboženskými obřady, k nimž nevím jak
naši podlí kněží přívolití mohli. Na po
směch davu vystavili posvátnost? manžel
ství, jakoby mu Nero chtěl odňali veškerý
náboženský význam a sílu a patriciům
římským říci, že od tohoto dne budou
jak otroci, kterým není dovoleno míti
ženy. .. Vysmívá se a rouhá bezsmyslný
a mluví: »Přede mnou nikdo z caesarů,
nikdo z králů ještě nezkusil, kolik si
možno dovolití s národem, se senátem,
s lidem...<r Leč jaký to národ a senát,
velcí bohové! Není to první ani poslední
svatokrádež. Víte, že Nero nikterak není
pobožným k bohům římským, maje je
za sobě rovné a snad sebe slabší.. . Po

nějaký čas uctíval syrskou bohyni,

at?

at“

[) : rudovous.
*) Pythzigoras byl Sličný mladík z dvořan—

stva Neronova,

ale ,

potom zneuctiv její sochu. kázal ji vy
, hodit a jiným bohům oběti nepřináší
'kromě malé jakési

Kaje milý, že p010vici :

' vlasy přestrojené za muže,

mravů svému vládci podobných. 

neúhledné figur-ce
tajemné, kterou mu plebejec jdoucímu
po ulici daroval. Tě připisuje odhalení
jakéhosi spiknutí. mocnou ochranu své
osoby a velkou sílu. čině před ní úlitby 1)
pětkrát za den.

Po tomto rouhavém zasnoubení svém,
jež vehnalo všem poctivým Římanům
íiuměnec studu do tváře a nitro pobou—
řilo, Nero odjel. Snad víš, jak se cesty
jeho odbývají, smarnivou nádherou, již
nic rovného jsme neviděli ani my ani
otcové naši, tisíc vozů jede za ním, jeho
divadlo, přípravy ke hrám, dvůr otroků.
nachové sítě se zlatými uzly na rybolov,
ba i milé mu sochy; ženy s ostříhanými

jež mu po—

sluhují. Mezky a koně pokrývají kanu—
sijskýz) nach a stříbrné postroje. Celsovi
dovoleno zůstati doma, “byli jsme tedy
svobodní a požívali jsme coenu spolu

's ním a Chrysippem, když tu nesroz
umitelný hluk a vřava několikráte za
sebou dolehly k našim uším. Soudili
jsme z počátku, že jest to pouliční nějaká
rvačka mezi dovádějícími vyvolenými
caesarovými, kteří za jeho nepřítomnosti
v Římě dělají to, co on sám, když tu
mešká, nebo nová nějaká zase slavností
na počest“Poppaei že na chvíli rozvířily
klid a pokoj, avečeřeli jsme dále lhostejné.
V tom přiletěl Afer, bled se zprávou, že
značná část Římu stojí v plamenech.
Požár vzniklý u »velkěho cirku: (circus
maximus), tam. kde se dotýká pahorků
Palatinu a Caeliá, vítr silně rozdmýchoval,
oheň vrhl se na sklady olejkářův a

1) Úlitba jest oběť mokrá vína neb oleje,
jež se vylévalo na. počest! boha.

9) Od města Kanusia v Apulii,
tamější vlny.

z j omhé

(.



všelikého zápalného zboží, stojící kolem
cirku, a rychlými perutěmi rozšiřoval se. ;
po domech na všecky strany . ..

Postrašeni tou zprávou vzchopili
jsme se od večeře, ohuli se na rychlo
a vyběhli jsme na ulici, každý v tu
stranu. kde kdo co měl nejdražšího.
Mně nešlo o mé jmění v insuli. ani 0
dům více ještě ohrožený na Palatině,
kudy už plamen jako vlna ohromná se
rozléval, ale o Sabinu. Běžel jsem nechav
všeho k ní... _Ale protlačiti se bylo tak
těžko, že sám dnes nevím, jakou silou
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divokých zvířat. vycházelo. Kdyby v této
chvíli zničení nebylo zajímalo každého
vlastní nebezpečenství, už při strašněm
pohledu na tuto spoustu vlasy by se
byly ježily na hlavě a krev stydlu v žilách.
Ale kdo sám na svou záchranu mysliti
musí, stává se lhostejným k jiným, či
spíše ještě ukrutným jako lítá zvěř.

Když jsme se konečně přiblížili
k mému domku na Palatinč, podniknuvše
pravou válku nepřátelskou s davem lidí
smyslů zbavených, stál už celý v plamenu.

; Za příčinou zachránění paláce caesarova
jsem probředl davy, jež zalehaly úzké
uličky, portiky, schody ke svatyním i i
celá náměstí. Křik, vřeskot, pláč a hluk
byl k nevypsaní; ženy„ děti, nábytek
z domu vyházený & na dlažbě hořící,
těla těch, které padající zdi přimáčkly,
nával těsný ryěících a zakrvavených
otroků, koně, velbloudi, všechno to v je
dinou hromadu smačkáno zmítalo se

v plamenu a dýmu. Lidé v zoufalství, ;
s meči v rukou jako šílení razili si cestu
do svých domů... Převrácena nosítka,
roztříštěná vozy, omdlelé ženštiny jsem
míjel a třeba že mi Afer a dva s ním
jdoucí otroci pomáhali, nevím, byl-li bych
se protlačil, kdyby přede mnou nebyl
spěchal oddíl stráže praetorianskě na
Palatin & cestu mi razil, pokrývaje ji

přidal spěchu i kroku. Ba obával jsemraněnými & zabitými.

Na zachránění města nebylo ani po—
myšlení... Celý Tiber neměl tolik vody,
kolik bylo potřebí na uhašení plamenů, síla ,
všeničícího živlu vzmáhala se s rychlým
jeho postupem; co chvíli rachOt řítící se
budovy zvěstoval novou pohromu. Oheň
'rozprskával se široko daleko a vrhal se
vztekle na nové domy. Ve mnohých
dveřích obyvatelé domu stísněni dusili se,
chtějíce -se protlačiti i tarasili východ
vlastními mrtvolami, s vrchu pak padající
trámy dobíjely zase, co ještě bylo na živu.
Ze vnitra požárem zachvácených budov
slyšeti bylo vytí srdceryvně, jakoby od

: její život...

před ohněm rozbíjeli zdi domů berany,
nedovoleno k nim se přiblížiti, žoldnéři
a otroci 'rozsápali, nač přišli . . .

Rozběhl jsem se do vedlejšího domu
Sabinina, hořel už kryptoportikus, isem
už zástup otroků Neronových přiběhl
ničit, lámat, rozbíjet a loupit v dive
chtivosti drancování...; vzpomněl jsem
si na Neronovu Quintanu... Když jsem
se blížil ke dveřím, jimiž vystrašení
obyvatelé domu prchali, unášejíce, co
kdo popadl, uzřel jsem Sabinu jako
pomatenou tisknouti v náručí rozespalě
své dítě a spěšné se prodírali k silnici
apijske. Byla samotná, zdálo se, že ničeho
nevidí, na nic nemyslí, leč jak zachrániti
děcku život. Utíkala tak rychle, že ne
bylo mi možno ji dohoniti, leě bych

se, že každou chvíli ji ztratím s očí.
V tomto davu hlučícím, který jí se

všech stran obklopoval, bál jsem se 0
ale ona zázračným pudem

lasky mateřské vyhýbala se všemu, co
“by jí bylo bývalo hrozivým, uklouzla ne
bezpečenství, prodírala se lidmi s obrov
skou silou, uhýbala se, nevím jak, vozům
tryskem jedoucím, prorážela tlačenici a
letěla jako zasloněna nějakou nadpři
rozenou silou.

Se zraky na ni upřenými běžel jsem
za ní, stále jsa zadržován, odstrkován,
tlučen, bit, k posledu i raněn a po—



hmožděn, oháněje se mečem :! rukou
v togu zavinutou.

Myslil jsem už, že podaří se mi za
stihnouti jí v kapenskě bráně, nebotí_tu
byl spěchován chumač konialidí, vroucí
stále na jednom místě. vzpírající se
marně a zmítajicí, ku předu se hnouti
nemohl. »V.bráně střetly se dva proudy
protivné: jedni spěchali uzřevše plameny
z okolí do města, aby zachránili, co
měli lepšího; druzí utíkali k požáru
s dětmi, penaty a zbytkem zachráněněho
majetku. Zdálo se, že dojde ke rvačce
—-—chvílemi s nářkem klesali slabší k zemi

a po hlavách jejich škrtice &šlapajíce je
posouvali se silnější do předu... Sabina
nerozhodně zůstala státi, ale viděl jsem
ji stále; v bezmocněm zoufalství dral
jsem se k ní ničeho nedbaje a připraven
jsa mečem si cestu raziti, an tu jaksi
(:elý dav z města se deroucí dostal vrch,
povalil dav protivný, cesta se pojednou
otevřela -a hrnuli jsme se všichni, sotva
na nohou se držíce, po bezduchých
mrtvolách a-raněných na silnici apijskou.
'l'u bylo světleji, uzřel jsem ji opět, ubí
hající jako dříve, tedy vyváznuvší bez
pohromy. .. Byl jsem sám, Afer a otroci
odloučivše se ode mne zmizeli v tlačenici,
já s pohmožděným ramenem, zakrvácený,
ztlučený, div že jsem byl ještě na živu.

Neustávaje běžel jsem za ní, volaje
ji, ale hlas můj přehlušoval vřesk davu
a ona utíkala stále se stejným pro—
spěchem a lehkostí, nesouc dítě pře—
strašeně... Byl jsem jist, že vstoupí do
domu Gemellova, ale minula jej, vběhla
na pravo do zahrad, stranou opačnou.
Běžel jsem za ní stále čerstvěji, soumrak
houstnul, ale záře od požáru široko
daleko osvěcovala okolí, míhalo se přede
mnou její bílé peplum (říza), byl jsem ji
stále blíže, pospíchaje udýchán, když tu

náhle zmizela mi uprostřed houští, jakoby
se země pod ní byla propadla.

Doběhl jsem na místo, jsa jist, že
Škola B. s. P. 1893.

po takovém vysílení asi klesla zemdlena
nebo, aby si odpočala, usedla; ale k nej
většímu svěmu podivu nenašel jsem po
ní ani sledu. Nevěře, z počátku očím,
myslil jsem. že jsem se zmýlil; oběhl

„jsem dokola, marně; tu spatřil jsem na
zemi její sudarium (šátek) nekolika
kapkami čerstvě krve zbrocený.

Počal jsem se tedy po tomto místě
bedlivěji rozhlížeti a rozhrnoval jsem
haluze. Břečťan spletený s vinnými ra
toleslmi zakrýval jakousi studni pod
kamennou zdi na půl zřícenou a za—
krytou svěží zeleni. Skloniv se a svislé
větve nadzdvihnuv, postřehl jsem temný

'jakýsi otvor ajakoby vchod nějaký, ve—
douci do hloubi jeskyň.

Ač jsem neznal toho „místa a ne
mohl posoudili. kam by vchod onen
vedl, leč jsa jist, že tu a nikde jinde
se ukryla na místě jí známém, bez vá—
hání pustil jsem se v útroby tmavé
podzemní chodby.

Opíraje se rukama o zeď, šel jsem
úplnou tmou... Průchod byl úzký &
vlhký... kamenné schody chvěly se pod
nohama, jakoby s kvapem byly bývaly
položeny, náhle i ty se skončily. Cítil
jsem pod sebou vlhkou zemi... Zdálo se
mi, že živ sestupují do říše zemřelých.

: Ba zastavil jsem .se v pochybnosti, že by
žena měla odvahu takový si vyhledati
útulek, ale předtucha a jakási uminěnosť
hnaly mě dále. A poněvadž jsem cítil
zdi s obou stran, řekl jsem si, že bude
mi snadno, když budu chtít se vrátiti.
Šel jsem tedy dáladále, nečítaje kroků,
ztráceje docela pojem o proběhlé dráze,
míru stráveného času touto chůzí. Ne
dovedu tedy říci, jak jsem šel dlouho...
když jakýsi divný šumot doletěl mého
sluchu . . . Zastavil jsem se. .. Blede',sotva
viditelné světlo ukázalo se v daleké hloubi.

Jakkoliv se ničeho na světě nebojím,

přiznám se ti, .Kaje milý, že jsem pocítil
jakousi nevypsatelnou hrůzu . .. Zvuk,

4
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jenž dolétal k mým uším, byl podivný,
“cosi jako šum vzdálené vody nebo roz— ;

Naslouchaje 3bouřeného větrem lesu . . .

chvíli pozorně, rozeznal jsem lidský hlas,
či pláč nebo zpěv smutný... nevěděl
jsem. Domyslil jsem se, že se octnu
uprostřed jakéhosi shromáždění lidí ne—
známých, cizí, samojediný . .. pevněji
jsem stiskl meč v dlani, pot mi vyvstal
na čele. Byl bych se snad vrátil, ale
zdálo se mi, jako bych ve světle chodby
byl uzřel v dálce mihnouti se stíny
Sabiny s dítětem. To mne pohnulo jíti
dále k tomu světlu... Chodba se začala

pomalu šířiti, světlo čím dále silněji od
ráželo se od jejich stěn vlhkých, zahlédl
jsem několik lampiček hliněných, posta
vených ve výklencích zdí . . .

Pozorněji se rozhlížeje, poznal jsem
již, že průchod, do něhož jsem se pustil,
tvořiljako neúhledné nějaké columbarium.
Po stranách spatřil jsem nezřetelné ná—
pisy, znaky, hesla a několikráte se opa—
kující slova: IN PACE. ..

Byl jsem tedy, pochybovati o tom
bylo už nemožno, v nějakém pohřebišti . ..
Leč co pohnulo Sabínu skrýti se na
místě tak vzdáleném a nebezpečném . . .?
Jakým způsobem znala asi ten ukryt,
že přímo k němu spěla...?

Jda stále dolů, ježto chodba se
stupovala hlouběji do země, uzřel jsem
konečně v dáli stále více svítilen při-'
pevněných na zdích a velký zástup lidu
stojící v tom podzemí. Muži, ženy, děti
plnily chodby křižující se na různé strany.

Blížiljsem se tedy s velkou opatrností,
pomalu, obávaje se, aby mne nespatřili.
Musil jsem si též znamenati cestu
zpáteční pro případ rychlého útěku,
nebot' chodby se rozvětvovaly; abych se
d0stal nazpět, onu chodbu, kterou jsem
vešel,"poznačil jsem'si mečem, ryje jim
do zdí rýhy.

Nevěda už vlastně ani, co činím,
plížil jsem se dále..., rozeznával jsem

tváře lidí, ruce zdvižené k nebi jako
k modlitbě a tmavé šaty osob. — Někteří
klečeli na zemi, jiní leželi obličejem
k zemi . .. Ve vzdálenosti několika kroků

konečně spatřil jsem Sabinu, která used—
nuvši u zdi, tulila k sobě dítě své a zdálo
se, že pláče.

Boje se, aby mě to shromáždění
jakýchsi lidí neznámých, a jak z oděvu
se souditi dalo, většinou otroků, nepo—
střehlo a nevrhlo se na mne, zahaliv se
togou a přitlačiv se ke zdi, zvolna a
opatrně blížil jsem se. k místu, kdež
Sabina usedla. Nemohl jsem z počátku
pochopiti, co ji sem zavedlo, proč se
uchýlila sem mezi ten dav, který, jak
se zdálo, nebyl jí cizí, neboť dvě ženštiny,
stojíce u ní, těšily ji a starostlivě se měly
kol ní.

Vešed ze vřavy a hluku pouličneho,
z prostřed plamenův a mrtvol náhle
v ticho tajemně jakési propasti, — počal
jsem pochybovati o sobě i svém vlastním
rozumu. Chvílemi se mi zdálo, jakoby
mě sen nějaký děsil, bál jsem se, že ztratím '
duchapřítomnosť, takové to bylo všecko
nenadálé, zarážející. S tím pojila se jakási
hrůza neurčitá, za niž jsem se sám před
sebou styděl. Přemohl jsem ji trochu,
když jsem se přesvědčil, že mimo několika
lidí s motykami, ostatní všichni byli
bezbranní, mnoho žen mezi nimi a nikdo
se o mne dokonce nezajímal, ač několik
jich na mne obrátilo zraky a mou osobu
sp\atřiti musilo. Sabina; zaujata dítětem,
seslablá, neuviděla mne dosud, neosmělil
jsem se tedy přiblížiti se. Plížil jsem se
vyhledávaje pouze stín, abych rozeznal
ten lid a stanul jsem konečně oddělený
od ní'pouze dvěma nebo třemi ženami.

Sněm, jejž jsem slyšel z dáli, tu se
už změnil v divnou -jakousi tichou,
vespolek říkanou modlitbu, jejíž slovům
jsem nerozuměl. .— Kdo byli ti lidé?
Co znamenalo t_oshromáždění tak klidné
ve chvíli, když Řím celý se zmítal a



klesal v trosky? Jako blesk projela mi
hlavou nahle myšlenka na schůzky
křesťanů v arenariich, o nichž všichni
věděli a divy vykládali. Nemohl jsem už
pochybovati, že se nalézám mezi nimi,
avšak co tu dělala Sabina a několik u ní

stojících vznešených matron římských?
Či by náležely k této sektě?

Takové jsem si kladl otázky, když
šumot pomalu utichal a muž v oděvu.
po němž bylo možná poznati rytíře
římského, vystoupil z malého pobočného
výklenku. Pokropil shromážděný zástup
jakousi vodou očistnou, pomodlil se hlasitě
jakousi modlitbu, kterou po něm všichni
opakovali, a když pak bylo ticho, začal
mluviti.

.leho podivných slov, jimž jsem
naslouchal s upjatou pozorností, nejsem
už v stavu, abych ti opakoval; znepokojila
mne a rozrušila až v hloubi duše. Byla
vyřknuta s velikou vážností, ať tak dím,
jakoby věštecký nadšena... Bylo v nich
předpovědění-strašlivých pohrom a trestů
rozhněvaného nebe na zkažený Řím a
caesara. Ale Řím měl tu název Babylonu,
a o Neronovi jsem se domyslil z počtu
šesti set šedesáti šesti (et numerus eius
sexcenti sexaginta sex?) Obraz však byl
tak věrný, že jsem se inýliti nemohl.
Mnoho jiných slov vřelých, výmluvných :
a jejich významu nemohl jsem dobře
pochopiti. Tušil jsem v nich pouze ne
smírnou sílu a moc, jakoby Sybilla
s trojnožky své předpovídala budoucnost“.
Zástup, jenž poslouchal, hned plakal,
hned hořekoval, hned padal-tváří k zemi,
hned celý ruce k nebi pozvedal.

Ne„ Kaje drahý, vypsati tobě tu
chvíli nedovedu -— oslnila mne jakoby
nějakou předtuchou o novém přetvoření
světa, o východu nové doby obrození.

l

Nechoval jsem už ni nejmenší pochybnosti,
že se nalezám uprostřed křesťanů, ale

jak jinak se mi jevili, než jsem si je
představoval !Nepřípraven jsem tam vběhl,
nezasvěcen uslyšel jsem výrazy, jejichž
pravý význam zůstal mi skryt, a přece
to, co jsem pochopil, čeho jsem se do
myslil, otřáslo mnou v hloubi srdce.

Nový svět se mi otvíral.
Řeč toho kněze trvala dosti dlouho.

vyslechl jsem ji celou s dychtivostí,
konečně, když počaly nove' modlitby,
upokojen stran Sabiny, která zřejmě
patřila k témuž shromáždění a našla
pečlivou ochranu u žen známých, usta—
novil jsem se vyjíti opět z podzemí.
Nezdálo se mi záhodno naslouchati dále

tajemstvím, k nimž jsem nebyl připuštěn,
bylo nezbytno buď se ohlásiti a nahnati
jim i Sabině strachu, nebo co nejrychleji
se vzdáliti. '

To jsem i učinil, nechtě šířiti hrůzu
ve shromážděni bez toho už polekaněm
a způsobiti zmatek, i jal jsem se pomalu
couvati touže cestou, kterou jsem přišel.
Nebylo mí těžko nalézti ji, nebot tam
kde se chodby křížily, učinil jsem si
mečem ve zdi znamení, a dále chodba
tvořila jedinou dlouhou šíji, ve které
jsem už nemohl zabloudit přes tmu v ní

1) Zjev. sv. Jana, XIII. 8., slova to později :;
ovšem napsaná někteří vykládají totiž o Neronovi. [

vládnoucí. Pro případ nebezpečenství
poslední z hořících svítilen sňal jsem se
zdi a zahaliv ji pláštěm, pustil jsem se
ke vchodu. Podoba lampičky mně byla
divnou, nebyla žádné římské podobna.
Představovala holubicí a dvě řecké

písmeny, jakoby počátečné ze jména
křesťan...

Rychleji, než jsem se nadál, spatřil
jsem schodky a tu postaviv ji, dostal jsem
se snadno z podzemí. Ve větvoví břečtanu,
jímž jsem se musil prodíratí, oslnila mne
už hrozná.krvavá záře požáru

(Prim dále.)
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Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík.

Úvod.
Nad oltářem mojim ve světnici
obraz visí, obraz svaté panny,
ana právě hraje na varhany,
nadhvězdný jas hraje v její líci.

A kdy zažžnu před ním řadu svící,
a kdy zahledím se zadumaný
vzhůru na ten obraz milovaný ——
okamžik to v blahu vrcholící.

Ucho mé hru slyší varhan jemnou
a zpěv její --— a tu srdce moje
nevýslovné čerpá blaha zdroje.

Pravil jsem si, před oltářem stoje:
Napíši já chvalné skutky tvoje.
Svatá Cecilie, budiž se mnou!

1.

ěsto světové kde rozkládá se
na pahorcích z mramoru a zlata,
lidu tisíce kamž na pout' chvátá,
by se pokochali v jeho kráse,
shlédli dóm, jenž do nebe až sahá,
k němuž veškeren svět s úctou hledí,
shlédli stolec Petrův, na němž sedí
Kristův náměstek; by místa drahá
zlíbali, kde tolik mučeníků
skoupalo se v krvi Beránkové,
jemuž na nebesích hymny nové
prozpěvují v plesání a díku;
knížata kde obě apoštolů
smrtí zpečetili zákon svatý,
Pavel, občan římský, mečem sťatý,
Petr křižovaný hlavou dolů:
Cecilie, panna milostná,
vzor to krásy, něžné půvabnosti,
ověnčena vínkem vzácných ctností,
mládí svého léta radostná
zasvětila Kristu ženichu.

Jako lilie ta její duše
čistá byla, svaté na dčvuše
nebylo ni zmínky o hříchu,
jenž by poskvrnil ten její šat,
jaký oblekla si, v křestní vodě
o Božím když umyla se Hodě.
Její vlas byl diademem spjat,
zlaté náramky jí ruce sněžné
objímaly — ale lásky vřelé

i

sladká pouta, kterouž Spasitele
milovala u vroucnosti něžné,
vázala jí více k' nebes Pánu.
U něho ji dlíti sladko bylo,
s ním si pohovořiti tak milo .
Hluboká je voda v oceánu,
vysoko jsou hvězdy nad oblaky:
ale ještě hlouběji se vryla
láska, již si Krista oblíbila,
v srdce její, a ty modré zraky
ještě výše u milostné touze
zalétaly v nebeský ten ráj,
a tu Kampanie čárný kraj
v očích jejích pustinou byl pouze
beze stinných stromů, beze květů,
bez studnic, v nichž pramen živých vod.

Vznešený byl Ceciliin rod,
zamlouval se bohatému světu,
a. což divu, že ty její vnady
nezůstaly skryty, její dům
byl by vítán býval ženichům,
jichž by hrnuly se celé řady:
ti však, již jí život byli dali,
jako perlu krásy nevšední,
jako naději svou poslední
bedlivě ji doma ostříhali.
Starému sic modloslužby bludu
oddávali se, však svojí dceři
volnosť dali, ať si v Krista věří,
ať se k němu modlí v dobách trudu,
ať si svoje písně jemu zpívá.

Svobody té vůči nové víře
užívala dcerka v plné míře.
Komnatami často píseň tklivá
z dívčího se rozléhala hrdla,
a v té písni čarovného cosi . ..
Slyšeli, jak Boha svého prosí,
by ji v boji se světem, jímž zhrdla,
chránil, sílil . . . Malé varhany
provázely píseň v sladkém zvuku.
Snad Duch Boží sám jí řídil ruku,
když se dávala mu do ochrany,
když mu svěřovala svoje tísně.
Poslední když pozdrav slunce zlaté
posýlalo večer panně svaté,
aj, tu ozvaly se tóny písně,
s varhan průvodem již zpívala:
„Čisté budiž srdce mé a tělo,
aby to_bě jenom sloužiť smělo,
bych se zahanbenou nestala.“



Píseň ta se celým domem nese, i
a kdo naslouchá hře její krásné, *

nad míru se diví, všechen žasne, ',

ba i mnohý věru rozpláče se. ,'
Cecilie ještě nedopěla,
& hle, záře stříbrného světla |
do komnaty její s vrchu sletla,
panna krásná v září té se stkvěla
ještě krásněji — hle, křídel šum
polední jak větřík přes ni vanul -—
po boku jí kdosi náhle stanul,
vytrhfnajednou ji z vážných dum.
Ohlédla se.. . Anděl byl to s nebe. ..

Konejšivč ustrašené děl: i
„Neboj se! Pán věčný tomu chtěl,

v nebezpečenství bych chránil tebe.“. ,
l

l

Důvěrou se srdce panny plní,
k nebi vzhlédá, vzdává Pánu díky,
novou písní chvějí se jí rtíky, ;
nové zvuky v píšťalách se vlní, '

slavné, velebné — to píseň chval. '
Neodstoupil od jejího boku ,

anděl strážný, měl ji všude v oku, ,důvěrným jí přítelem .se stal. .
V jednu sloučily se jejich stezky. |
Sotva slunce pozlatilo hory, ;
nábožné s ním vedla rozhovory, ]
svěřovalajemu svoje stesky,
sdílela i svoje radosti, ]

poroučela panenství mu svoje |
v ochranu. ,

|

|By z Ježíšova zdroje

napila se hodně milostí, ',
mučila své tělo krásou stkvoucí. |

Oblečena v jemně tkané šaty, 'měla vespod stále obepjatý ,
provázek, jímž o samotě jsoucí
bičovala se. Když večeřadlo '

vítalo ji bohatým svým stolem,
chudina s ní římská jedla spolem.
Děvče svaté víc a. více mládlo,
přibývalo na něm nových krás,
ač se přísným postem mrtvilo,
jak by na zemi ni nežilo,
nejídajíc často dlouhý čas.
Modlitba a zbožné rozjímání
byl jí chlebem pro tělo i duši,
jak by jiném byla na. ovzduší
než my v údolí tom pláče, lkání.

Perutí svou černou chladná noc
Kapitol když zrakům kryla pyšný,
v jehož palácích se život hříšný
líbil těm, jimž vrchní dána moc,
kteří celé říše stříbro, zlato,
na němž tolik lpělo pot-u, slz,
propíjeli . . . Jejich křikem tvrz
otřásala se, že měl bys za. to,
že to šelmy uvězněné v kleci.
Kruhem nevěstek a zpustlých žen
senát vážený byl obležen,
vínem rozpálení byli všeci,
přesyceni Lukulskými hody, _
žerty nestoudné a písně pusté
k smíchu dráždily jich tváře tlusté,
jak bys sprosté vešel do hospody ——
slovem, orgie to byly divé,
jimiž tenkrát v metropoli světa
krátily si mladá, stará léta
osoby zlých choutek žádostivé:
tenkrát Cecilie, zbožná dcera,
na kolenou modlila se k Pánu.
Často noc již chýlila se k ránu,
ona v rozjímání od večera,
bílý anděl v bledé záři u ní,
srdce jeho s Cecílií plesá,
on s ní v duchu stoupá. na nebesa,
její milenec kde věčně trůní.

(Příště dále.)

Z- doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
„Člověk se rodí ku práci a pták k létání.“ (Job 5, 7.)

" amátná slova písma svateho, '

i jež čteme v knize Jobově: Š
»Člověk se rodí ku práci a

; „„...„m pták k létání,<<potvrzují naší
každodenní zkušenost, že člověku jest
nezbytně pracovati, jakoži všecka příroda
vůkol-nás pracuje; jsmeť ku práci tělesné
nebo duševní narozeni.

Ano, všecka příroda- vůkol nás,
všecka nerozumná tvář pracuje a snaží
se činností svou zachovati si svůj byt,
své trvání. Když přestane činnost, prace,
nastává smrť: kámen zvětra, .bylina
zvadne, zvíře pojde. Ovšem nerozumné
bytosti pracují nutně podle nutných
zákonů přírodních, jež uložil všemohoucí
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Stvořitel; člověk, obraz Boží, bytost,
která-má rozum a svobodnou vůli, pracuje ;l

těž podle zákona mravního; člověk má '
svou prací ukázali se hodným života, ,
člověk zcela zahálčívý není hoden života.
Proto jako chudému, tak boháči platí

zušlechtilo práci,

mravní rozkaz: Pracuji Odtud pochodí !
slovo sv. Pavla, píšícího Soluňským a
skrze Soluňské i nám: »Když jsme byli i
u vás, to jsme vám přikazovali: Že
nechce—li kdo dělati, aby také nejedl.:
(2. Soluň. 3, 10.) Ba inaši prarodičové

v ráji byli podrobeni tomuto všeobecnému |
zákonu práce. Ač, jak písmo svaté praví,
přeurodná půda
s dostatek všeho. přece měl .Adam i Eva
pracovati. >Pojal Hospodin Bůh člověka
a postavil jej v ráji rozkoše, aby jej

Převzacných plodů rajských neměli po
žívati, leč budou-li pracovití; přeutěšené
rozkoše rajské neměli býti účastni, leč
budou-li pracovití.

Blaženosti rajské měli prarodičové
naši zasloužiti sobě i všem potomkům
poslušnosti. Proto jim dal Hospodin při
kázaní : »Ze všelikého dřeva rajského
jez; ze dřeva pak vědění dobrého a zlého
at? nejíš; nebo v kterýkoli den bys jedl,
smrtí umřeš.< (l. Mojž. 2, 16. 17.) Avšak
člověk neposlechl. Jedl ovoce zapovězené,
zhřešil, přestoupil zákon Boží. Od té

chvíle nabyla práce rázu pokání a zadost
činění za hřích, stala se trpkou a obtížnou;
od té chvíle platí přísné, avšak spravedlivé
slovo Páně: »Zlořečena země v díle

tvém; v pracích budeš jisti z ní po
všecky dny života svého. Trní a hloží
tobě ploditi _bude, a budeš jisti bylinu
země. V potu tváři své jisti budeš chlěb,
dokavad se nenavrátíš do země, ze které
vzat jsi; nebo prach jsi a v prach se
navrátíš.: (1. Mojž. 3, 17.—19.)

Avšak ejhle, tato trpkost' práce
oslazena, tento bolestný osten práce
Zmírněn od té chvíle, co sám jednorozený

Syn Boží, stav se člověkem, pracoval
v dílně svého svatého pěstouna Josefa.
.lako křesťanství pozměnilo, povzneslo
všecek obor světa, tak povzneslo též a

práci všeho druhu,
práci všech možných pracovníků. Křesťan
se nestyděl za práci, jako pohan se
stydíval; křesťan dopřál svobody ubohým
otrokům, kterýmiž pohan pohrdal, jejichž
důstojnosti lidske pohan ani neuznával
a proto jediné k práci odsuzoval jako
němou tvář.

Čím více církev svatá prospívala,
tím více daříla se též všeliká práce lidská.

rajská sama skýtalaí Zejména každý klášter byl výbornou
školou zemědělskou, rolnickou, zahrad
nickou, vinařskou, průmyslovou, umě—
leckou. ——Církev svatá,. zvláště sídla

vzdělával a Ostříhal ho.a (1. Mojž. 2. IE).) ' biskupská zvelebila města, v nichž pře—
krásně prospívala všeliká práce řemeslná,
a podle nichž se řídila města menší.
Církev svatá způsobila, že se každé město
pokládalo za rodinu, starajic se o blaho
všech obyvatelů, jako hodný otec se
stará o blaho všech dítek. Pečováno pak
netoliko o blaho duševní a věčně, nýbrž
též o blaho tělesně, pozemské. Rada
městská se starala, aby všem potřebám
obyvatelstva bylo vyhověno průmyslem
domácím, aby byla ve městě všecka
potřebná řemesla; aby pak řemeslníci
nepracovali nadarmo, byli všichni obyva
telé povinni u nich dávat pracovati, od
nich kupovati. Řemeslo zabezpečovalo
tedy výdělek tak jako polnosti; řem eslo
mělo zlaté dno.

Řemeslníkovo právo k práci poklá—
dáno za právo od Boha a vrchnosti
udělené, práce pak sama pokládána za
blahodárný úřad od Boha a vrchnosti
svěřený.

Tento úřad práce propůjčovalo město
rozličným skupinám řemeslníkův a prů
myslníků, kteří se podle svého řemesla
či průmyslu sdružovali ve společenstva,
v cechy.
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Nejpředněišimi a nejčetnějšimi byly
cechy tkadlcovské a soukennické, k nim
se družili barvíři, koželuzi, jircháři, ševci,
krejčí, řezníci, rybáři, zahradníci, sládci,
vinaři, hostinští, pekaři, koláři, kováři, _
zámečníci, kotlaři, nožíři, pasíři, pilnikáři, :
hřebenáři, zedníci, tesaři a m. j.

Cechům bylo poslouchati obce a
rady městské; všecko své zřízeni musily
předložiti radě, aby bylo schváleno. Rada
městská porovnávala sváry jednotlivých
údů některého cechu, smiřovala vadící
se různé cechy; bylaprůmyslovým soudem,
byla policií, kteráž bděla nad správnosti
řemesla _a zboží.

Podstata cechův a hlavníúčel
jejich nebyla však pouhá ochrana, pouhé
zvelebení řemesla, nýbrž dokonalý
život křesťanský, založenýna bohu
milěm řádě a bratrské lásce. — Pouhých
řemeslných, světských spolkův a spole
čenstev máme i za našich časů dosť;
jsou to však spolky nucené, bez ná
dechu náboženského, řekněme beznábo
ženské, jako mnoho jiných zřízení a
ústavů bez náboženstvívjest, takže zříme
mezi členstvem katolíky, protestanty, židy,
bezvěrce. Že se jim nedostává dokona
lého zakladu křesťanského, marně se na—
máhají, aby řemeslo mělo opět zlaté dno.

Ve staré knize cechovní »Křesťan
ské napomenutí: čteme: »Proto
zejména zakládají se spolky a bratrstva
řemeslná, aby byl všecek život křesťanskou
bázní a láskou spořádán a práce takto
posvěcena. Neboťkdyž všichni po rozkaze
Božím pracujeme, nepracujeme jenom
pro zisk; taková práce nebyla by po
žehnaná, duše vzala by z ní škodu. Člověk

. má pracovati pro slávu Boží, a by získal
požehnání práce, kteréž se předně týká
duše; ovšem též proto má pracovati, aby
uhájil života svého a svojiny, aby měl
nějaký majetek, z něhož by se mohl ,
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chudé a nemocné podporovati. Proto jsou
spolky a cechy řemeslníků dobry, jelikož
o to usilují. Kdo tak nesmýšlí, nýbrž jen
po penězích a bohatství baží, jedná špatně
a práce jeho je lichvou, jak praví sv.
Augustin, když dí: Nemáš lichvařiti dílem
rukou svých, sice ztratíš duši. Lichvářů

: nemáme trpěti, nýbrž vyloučiti je jako
zhnilé a škodlivé údy.a

Práce pokládána tudíž za zbožný,
bohumilý skutek, za nerozlučnou spo-.
lečnici modlitby; heslem bylo: Modli se
a pracuj! Odtud vyvinul se něžný svazek .
svatého náboženství našeho a pilně práce;
odtud povstal krásný obyčej, vyobrazo—
vati světce s nástroji řemesla, které pro—
vozovali, snástroji práce, kterou konali.
Tak představována Bohorodička, “ana
sedíc u kolébky Božského Syna svého
přede nebo plete; tak vyobrazován svatý
Josef 5 pilou nebo s pantokem. Že i svatí
pracovali, má býti křest'anu příkladem
a naučením, že práce jest počestná, že
má praci Boha zvelebovati, v dobrém
se namáh'ati a s pomocí Boží království
nebeského jednou také dosíci.

Z tohoto posvátného svazku práce
s náboženstvím a s církví nabyl každý
cech rázu náboženského spole
čen stva. Každý cech měl svého svatého
patrona, jenž byl téhož řemesla aneb ně
jakým způsobem s řemeslem tím sou—
visel. Svátek toho patrona slaven slav—
nými službami Božími a velikolepými
průvody; obraz světce toho zdobil ce
chovní prapory a postavniky. Každý cech
skládal příspěvky na církevní a dobro
činné účely: každý cech míval v kostele
svůj oltář, ba někdy i zvláštní kapli; byl
jako spolumajetnikem kostela, měl své
místo v kostele. Ob čas slouženy mše
svaté za živé i zemřelé údy cechu.

Proto bylo řemeslo počestno, práce
jeho vesměs posvěcena a konána, vážně,
s chuti a horlivostí jako dílo Boží. Svěcení

křesťansky radovati, z něhož by mohl l neděle a svátků bylo v každém cechu
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přísné přikázáno. Kdo v takový den, nebo
v sobotu aneb ve vigilii po zvonění na
nešpory pracoval či pracovati dal. byl
pokutován.

ll.

úlohu výmluvného a dobře obeznalého
cícerona (vykladače) v této své obrázkové
galerii... Vykládal, co který obrázek

Š znamená, přidávaje na vysvětlenou celé
1 legendy, až pak skončil s oprávněnou

Překrásný obrázek z dob cechovních
zřízení nakreslil nam výbornýznalec na
šeho lidu a milovník jeho veliký, slovutný
školní _rada a ředitel František Bartoš
v článku »Starý Vincura, obrázek
ze života bývalých soukenníků morav—
skýchc Poslyš, laskavý čtenáři, alespoň
něco ze článku toho:

Za dřívějších let. dokud ještě novo
věké továrny nepohltily všeho drobného
průmyslnictva, bývalo v Příboře výše 700
soukenníků. Z těch zbyl jediný JíříVincura,

jakož i v jiných městech našich z tolika a ;
tolika set zámožných mistrů soukenní—
ckých jenom po několika jich zůstalo, ži—
vících se nuzné výrobou hrubé houně...

Starý Vincura bydlí v dřevěné cha—
loupce, postavené v zahrádce, se strany
sluneční révím obrostlé. Pod okny jeho
chaloupky teče potok čisté horské vody.

Když jsem vstoupil dojizby, — praví
rada Bartoš, pozval. mne za stůl a snášel
hned kde co měl, aby mne jak náleží
uctil: buchtu, ovoce, víno; i doutník nebo
dýmku mi nabízel. Živý, důvěrný hovor
rozpředl se ihned, za kleréhož jsem se
rozhlížel po světnici. Nestkvěla se sice
žádnou nádherou, ale vsude vládl pořádek
a čistota. Kde jaký kousek prázdné stěny,
všude visel obraz.

»Kde jste tolik těch obrázků nabral?<
»To všecko sem si nanosil z puti. bo cho
divam už od malička na puti: na Kalvaríu
(u Krakova), do Častochova, do Vambeřic,
na Velehrad, na Hoštýnek a jinam. Už
od kolika roku vodivam procestia, su *
řikačem (starším bratrem).a

Za řeči bylo na Vincurovi patrně
pozorovati, že jest, jak říkáme, ve-svém
živlu. Hlas se mu rozvroucněl, oči zářily
blaženou spokojeností. I vzal hned na se

hrdostí: »Něch to tu dokáže kery v Pří—
boře! Toho tu něma žáden.:

Značný prostor jizby Vincurovy
zaujímají staviva (soukennický stav).
Vyptal jsem se na názvy jednotlivých
částí, z nichž se staviva skládají, a zavedl
pak řeč na práci a život bývalých
sonkenníků příborských.

Bývalo jich, jak už řečeno, v Příboře
výše 700 samostatných mistrů, kteří
mívali ku své pomoci po dvou až po
pěti tovaryších. Když bylo dílo, dávali
se do práce již po jedné, po druhé
hodině s půlnoci: práci začínali, provázeli
a končili nábožným zpěvem, jenž tu
vůbec po celý den v chaloupce tak
říkajíc ani neustával. Vyzpívalť se den
jak den určitý počet písní ranních,
odpoledních a večerních, jichž pořádek
na každý den v témdni ustanoven byl.

Jakmile ráno povstávali, zapěli
všichni společně:

Ve jménu Otce i Syna,
též i Ducha svatého,
vše jednoho Hospodina.,
grunt v sobě majícího;
my všichni v tomto domu
čiňme Bohu poklonu,
to vše z upřímného srdce;
modleme se Bohu řkúce:

Otčenáš, jenž jsi v nebesích,
posvětiž se jméno Tvé
kralujž Ty jen v našich srdcích,
bud' vůle Tvá i nám zde.

Chleba, Bože, dej nám sám,
odpusť, Otče, viny nám.
Neuvoď nás v pokušení,
zbav zlého, přiveď ]: spasení.

Zdrávas buď, Panno Maria,
milosti Boží plná,
Pán je s tebou, požehnanáfs
mezi ženami všema.



Plod Tvůj život přejasny'
přines ovoce krásný:
Krista Ježíše milého
na spasení lidu všeho.

() předůs'tojná Panenko,
Matko Syna. Božího,
oroduj za stvoření všecko
světa hříchem jatého,
i při hodince smrti
račiž Ty s námi býti,
ať svůj život s pobožnosti
skonáme k Tvé chvále a cti.

Po té zpívali písně: »Svatá Trojice,

nebeskému,< »Tisíckrát buď pozdravena
tvář Kristova přesvaté;
z lože svého; »Noc temnou přečkavše,c
»Ráno vstávajíce ze svého ustlání.c
Dozpívavše tyto písně pěli »andělský
růženec,: & tak to šlo "až do 11 hodin.

Odpoledne zazpívali: »Vzdejme čest“
Bohu svému,“ potom v pondělí: k nej—
sladšímu jménu Ježíš, v úterý: k sv. Anně,
ve středu: k sv. Janu Nepomuckému,
ve čtvrtek: k sv. Josefu za šťastnou? . . ..

' ' vstupujícímu ohýbatí. Mnoho se jich tamhodinku smrti, v pátek: 0 umučení Páně,
v sobotu: k Panně Marii a hodinky.

Večerní písně byly: »Kdož ochrany .
Nejvyššího,a »Pod večer Tvá čeládka;
»andělský růženec, < »Má duše, Schovej se. .

Dokončivše dílo denní a dozpívavše, ,
povečeřeli, pomodlili se a šli spat.

osmou i na hrubou, odpoledne na po
žehnání. Po požehnání scházeli se na
besedu u některého mistra, kde byla
prostrannější jizba. Tu vypravovaly se
rozmanité příhody a noviny zblízka i
zdaleka, nebo se vykládaly pohádky.
Někdo z mladých lidí předčítal nějakou
»kronyku,c nebo četl některý »pismákx
z bible, na konec i zpěv zahlaholil, dle
doby a okolnosti světský nebo nábožný.
Takovým písmákem stareho rázu jest i
náš Vincura. Dle dávného zvyku opisuje

si posud pověsti, pohádky i písně, když „
kde kterou novou čte nebo uslyší.

»Vstal jsem .

| stávali jako nynější továrníci; ba dle
nynějších poimův ani boháčů mezi nimi
nebylo mnoho. Do roka mistr se svými
tovaryši zhotovil 75) kusů po 23 loktech
a prodával kus po 34 zl. Kromě tovaryšů
pomáhaly mistrům také hojné »přelkyc
ze všech sousedních dědin, jimž platili
od »váhya (potáčka) napředeně vlny po
šesti groších šajnů. Vlnu jim dováželi a
hotový tovar rozváželi sousední sedláci.
Ti všichni a pak jestě valchaři a postříhači

. . . , . . : měli svůj podíl v tomto hrubém příjmuvečn Boze.a »Dk Boh d . K“ ; .
ý ' | Y 11VZ elme, láh * našich mistrův,átímíčastečnou nebo celou

výživu. Naši mistři byli šťastni a blažení,
ne svým bohatstvím, ——ač ze slušného
blahobytu se přece těšili, ——nýbrž svou

»svatom spokojeností. jak ji nás lid
velice významně nazývat. Přemnohé po—
třeby, bez nichž se nyní ani nejchudší
dělník neobejde, byly jim neznámý.
V celém Příboře byla tehdy jediná hospoda
měšťanská >u nebožtíka Plístka,a s ní
zounkou světnici, že se bylo třeba

tedy nescházelo, ato jen v neděli po
požehnání. Jako starý Vincura, tak zajisté
i mnohý jiný mistr směl se pochlubiti:
»Jakživ jsem Opilý nebyl, jakživ jsem
o žádného nezavadil.:

Stávek, socialismu a podobných hesel,
. . , . - , ? kter mi se n'ní všecek svět rozechvívá

V neděli chodívali na ranní, naf Ý y '
tehdejší dělníci neznali. Panovalť bez
toho všude vzorný sociální řád křesťanský,
z něhož se vymykati neměl nikdo príčiny.
Tovaryš byl nejen mistrovým společníkem
při práci, nýbrž i pokládán od něho jako
za udá rodiny. Mělt' u-mistra svého byt
i stravu při jeho stole a dle poměrů
tehdejších i slušnou mzdu. Pobyv některý
rok na vandře a nasbírav si potřebných
ku svému řemeslu vědomostí a zkušeností,
stával se potom i sám svým pánem a
mistrem samostatným.

Vyňato se svolením páně spisovatelovým
z výtečného díla »Momvský lid.“

Jak bylo v Příboře-, bylo i v jiných
Milionáří tehdejší soukenníci se ne- [ městech naší milé vlasti i jinde.

(Příště dále.)



Apoštelát sv. Cyrilla a Methoda pod ;

pisu přečetli ona krásná provolání. nade
»Dítky Cyrillo-Methoděiskélc a

»Ctitelě sv. Cyrilla & Methodalc v č. 1.
tohoto ročníku, a mohli poznatí, že má

sv. Cyrilla a Methoda na Moravěgkterý by
však staral se netoliko o užší vlasť česko
moravskou, nýbrži o jiné'národy téhož
slovanského původu, aby. spojeni byli
zase s církví římskou. V té příčině byla
porada na Velehradě o svátcích vánočních
roku minuleho. Usneseno založití tento
apoštolát, který nám přinese mnoho do--Š
hrého. Bude hledět zachovati víru Cyrillo
Methodějskou, která tolik ohrožena jest, ;
a bude podporovati chudobně katolíky : bírají měsíčně příspěvky od jednotlivých

členův, odevzdají je duchovnímu správci,
který je odvede půlročně díecésnímu

v osadách ve víře ohrožených a podle
poměrů rozvine ještě více činnost? svou.
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Různé zprávy a drobnosti.

božnost' vykonati.

Vše to díti se bude za řízení nejdůst. odboru.
ordinariátů, jak diecése olomoucké tak
brněnské. Volba funkcionářů pro diecési
brněnskou provedena 11. ledna. Schůze
súčastnili se následující pánové: veld. p. Methoda.
kanovník Jan Vojtěch, děkan a farář
židlochovický Fr. Tesařík, konsist. rada
a farář v Bystrci Josef Klíma, professor
hoh0sloví Dr. Josef Kupka a redaktor
tohoto časopisu.Za staro stu byl zvolen
Jan Vojtěch. kanovník v Brně, za
jednatele Dr.J. Kupka. za poklad

duchovních správcích, aby hleděli co nej
dříve a nejvíce rozšířiti tento apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda. výhradně pro země
slovanské založený. Nechť neleká se nikdo Í
novoty! 'l'ento apoštolát není nic nového,
nýbrž jest obnovou bývalého bratrstva
sv. Cyrilla a Methoda &jiných podobných
spolků, jako »Koruny soluňské; tak že
udové těch bratrstev jsou již samo sebou
údy apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda.
Každý, kdo poněkud pozoruje úpadek
katolického života na Moravě, v Čechách
a ve Slezsku, jak se vše odcizuje Kristu
a jeho svaté církvi. jak mnozí nacházejí
zálibu jen v urážení sv. náboženství, ten
zajisté s radostí uvítá apoštolát sv. Cyrilla
a Methoda. Kdo chce býti členem apo
štolátu tohoto, ať se přihlásí u svého du—
chovního; on pak ostatní vysvětlí dle

stanov v diecésní kurendě obsažených.
ochranou blah. Panny Marie. Zajisté si ! Povinnosti členů nejsou těžké, tak žeje
všickni čtenáři a čtenářky našeho časo—Ě možnovelmi snadno připojiti k pobožnosti

jiné, k večerní nebo ranní modlitbě anebo
kdykoliv jindy možno kratičkou tu po

apoštolátu sv.Cyrilla aMethoda
býti založenapoštolát pobožnýamisijní i pomodlí se každodenně jednou

Otčenáš a Zdrávas Maria s pří
davkem: »Svatá Panno Maria,
svatý Cyrille & Methode,
dujte za nás!. Dále
hoto apoštolátu přispívají nej
méně 1 kr. měsíčně, čilí 12 kr.
ročně. Kde jest bratrstvo živého ríi
žence zavedeno, mohou ihned údové jeho
zapsati se do apoštolátu sv. Cyrilla a
Methoda; horlitelé a horlitelky at“ vv

Zároveň prosíme duchovní správce,
aby nám podávali zprávy, jak se v jejich
farnostech daří apoštolátu sv. Cyrilla a

Svěcení kostelních praporův. Údove
apoštolátu modlitby a arcíbratrstva hoz
ského Srdce Páně v Brně zjednali sbírkou
mezi sebou a u jiných dobrodinců dva
krásné askvostné prapory čili korouhve
s obrazy božského Srdce Páně a nej
čistšího Srdce Panny Marie pro svůj chrám

níka P. Petr Hlobil. Nyní jest na Páně u sv. Michaela archanděla v Brně.
Svěcení praporů těch vykonal na den Ne
vého roku po požehnání odpoledne za
assistence vp. Ign. Sedláčka díecésní ře
ditel apoštolátu modlitby. dp. A. Adamec.
spirituál v alumnátě v Brně. Po svěcení
zapěli ctih. pp. bohoslovci krásný sbor o
praporech Krista krále, načež měl dp.
spiritual k lidu četně shromážděněmu
obvyklé kázaní, jakož každou první mě
síční neděli po požehnání mívá. V kázani
mluvil o dvojím praporu, který vztyčen
jest a mocně vlaje světem, totiž o praporu
nebeského krále Krista Ježíše a o praporu
knížete pekelného, a o dvojím dle toho
táboru, ve které lidstvo rozstoupeno jest,
&napomínal věřící, aby věrně astatečně
drželi se praporu Kristova, na nějž od
řeknuvše s_esatanáše již na křtu svatém
a opět ve svatém biřmování přísahali u



věrnosti Kristu Pánu slibovali. Bůh od
platiž štědrým dárcům hojným svým po
žehnáním!

lest hanbou ——katolíkem býti ? Jednou
bylo O'Connellovi, slavnému vůdci kato
líkův irských, při živé rozmluvě před—
hozeno posměšně, že je »papistouc (tak
nadávají nám katolíkům). Ale statečný
obhájce víry a vlasti své odmrštil urážku
ihned, obrátiv se na poslance, který mu
tak přezdíval: »Co, bídníku, myslíš mne
potupiti, jmenuješ-li mne ,papistou*? Na
opak, ty mne ctíš jménem tím. Ano„jsem
papistou a chlubím se tím! Neboť slovo
papista chce říci, že víra moje nepře
tržitou řadou papežův až do Krista Pána
sahá, kdežto víra tvá nesahá dále jako
po Lutera, Kalvína a Jindřicha VIII. Ano,
jsem papistou! Kdybyste měl jen špetku
zdravého rozumu, tu byste zajisté po—
chOpil, že jest nekonečně lépe ve věcech
víry a mravů se týkajících, tedy ve sv.
náboženství záviseti od papeže než od
krále, lépe záviseti od tiary než od ko
runy, lépe záviseti od berly než od žezla,
lépe záviseti od kněžského roucha než
od sukní, lépe záviseti od sněmů církev
ních než od parlamentů politických!
Styďte se, že nemáte ani víry ani roz
umu a — mlčtelc Odpověď byla živá,
ale dobrá a jadrná.

Svobodného zednářo obrácení. Jistá
rakouská šlechtična setkala se v létě
r. 1892. s milosrdnou sestrou v malém
lázeňském místě v Tyrolsku, kamž obě
za příčinou léčení chatrného zdraví při—
cestovaly. Mezi hovorem došla také řeč
»na cesty milosti Boží,: k čemuž zbožná
sestra následující podala doklad: Když
r. 1891. dlela ve Švýcarsku, volána k ne—
mocnému pánu. Paní a jeho dcery uvítaly
sestru s podotknutím, že nemocný pozbyl
řeč, že často zuří, a že vůbec těžko jej
ošetřovati. Především ale že nesmí ji,
totiž sestru, ani napadnout, mluviti s ne
mocným o náboženství, nebot? doložily:
»Nemocný a my všickni jsme svobodní
zednáři a nechceme ničehož o nábo—
ženství slyšeti.: Tak nezbylo sestře, nežli
tiše ahorlivě věnovati se ošetřování ne
mocného, při čemž však neopomenula
mnoho se za něho modliti, jmenovitě, ;

Jed- ;když neměla právé nic na práci.
noho dne, když byla s nemocným sama.
kynul jí tento, by blíže přistoupila, načež se
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! pokoušel mluviti; lečpřesvšechnu námahu
nemohla rozuměti, co chce vlastně říci.
Tv položila ucho zcela na ústa jeho a
domnívala se slyšet slova: »poslat pro
katolického kněze.: V tom okamžiku
vkročila dcera do pokoje a tázala se

i u velikém rozhorlení, co že sestra činí?
Tuto zcela klidně odpověděla, že ne—
mocný snažil se mluviti a že myslí, že
ona slova slyšela. Na to ji pohrozeno,
by se neodvažovala slovům nemocného
vyhověti. Minulo několik dní, aniž by
se bylo něco událo. Tu přišel přítel
nemocného navštívit. Sestra zůstala
opodál světnice, aby nerušila. Po chvíli
přikročil k ní onen přítel a pravil:
»Nemocný žádá si katolického kněze.
Jelikož jsem katolík, přivetlu sám kněze
i s kostelníkem, bychom s tímto jako
svědci přítomni byli. až nemocný odpří
sahá čili zřekne se svobodného zed
nářství, což učiniti musí. chce-li přijati
sv. svátosti.< A tak se stalo. Přišel kněz,
nemocný odpřísahal hlasem opětně na—
bytým, složil zkroušen'ou zpověď, načež
opět pozbyl řeč — a zemřel jako dobrý
katolický křesťan. Při slavně konaném
pohřbu katolickém — proti vůli rodiny
——spatřiti bylo mnoho a mnoho chudých,
kteří jednomyslně pravili: Tento pán
prokázal nám tolik dobrodiní, že mu
Bůh milost“ dal. zemříti jako křesťan.
Kněz, konající smuteční obřad, měl pak
ku přítomným dojemnou řeč, mezi níž
po něm střeleno; na štěstí jej koule ne
zasáhla.

Modlitba přece pomůže. Jistá věro
hodna paní vyprávěla jak nasleduje:
Měla jsem velmi zlého muže, který
jednou 13 let a podruhé 5 let nechtěl
přijmouti sv. svátosti a do kostela šel
málokdy nebo vůbec docela ne. Všecko
mě napomínání bylo marné. Tu jsem si
pomyslila: »Ty jsi se vdala za muže,
slíbila jsi mu lásku až do smrti, tedy
musíš slib svůj zachovati, at' si bezbožný
muž slib nezachová: budeš se za něj mo—
dliti, aby jej Pán před jeho smrtí milostí
svou navštívil.: Tak jsem též učinila;
při každé mši svaté, a sice k p'ozdviho-_
vání jsem se pomodlila 3 Otčenáše a
3 Zdrávasy za svého ubohého muže, a
přidala jsem kratičkou prosbu: »Mílý

? Bože, nenech muže mého ve hříších za
! hynoutilc Modlitba moje byla vyslyšena.
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Čtyři dni před smrtí pravil můj muž
k dceři: »Marie, měl jsem sen a prave—no
mi, že budu ještě čtyři dni živ. Jdi
k matce a pros jí, aby zašla k panu
faráři; chci se zpovídati. Neřád bych to
řekl sám matce; jdi a řekni ty jí to.c
Marie přišla a pravila, co otec chce.
»Vidíš, Marie. modlitba přece pomohla,
já nepřestala se modliti. O Bože můj,
Ty jsi přece dobrotivý, že jsi mne vy
slyšeti ráčil; děkuji Ti za to z celého
srdcelc Pan farář přišel, muž můj se
vyzpovídal, přijal svátosti umírajících &
čtvrtého dne usnul v Pánu.

Svěcení neděle v Americe. Jak se
u nás v katolickém Rakousku neděle
»světíc. vlastně znesvěcují, každému do
statečně známo. Podívejme se ale, kterak
svěcení neděle Američané rozumí — a
Amerika není zemí katolickou, nýbrž
útulkem každého vyznání, každé sekty
a jest rázu hlavně protestantského. Dle
americké ústavy jest neděle dnem pro
odpočinek a bohoslužbu. Stát ovšem ne
nutí nikoho. hy obcoval službám Božím,
ale pracovati nesmí nikdo v neděli, pán
idělník, milionář i chudý. Tam platí
rovné právo pro všechny. Proto odpo—
čívá práce v továrnách — vyjma ty,
kde přerušená činnost“ s velkou by spo
jena byla škodou, --——odpočívají dílny, ,

doly, práce polní a na silnicích. Uza
vřeny jsou všechny úřady, krámy i ony
s potravinami, všecky hostince. vyjma
ony ve velikých městech, kamž denně
přes 100.000 cizinců přijde, aby se
mohli ubytovat; uzavřeny jsou všechny „„
kavárny, trafiky. banky, holičskě oficiny,
lázně, musea, knihovny, obrazárny atd.
Zapovězena jsou divadelní představení,
zapovězeny hry v cirku, koncerty. aka
demiegi poštovní úřady odpočívají, jakož
i doprava nákladů na drahách; nad za
chováním toho bdí zákon. Tak ku př.
oral r. 1892. jistý roiník v kraji .lova v ne
děli a odsouzenvza to již druhého dne
——v Americe se všecko rychle vyřizuje
— ku placení 300 dolarů! A jelikož tolik
peněz neměl, musel tu část obdělati půl—
roční prací na silnici. Jistý stavitel
nechal dělníky v neděli pracovati a
pokutován za to 1000 dolarů a dělníci
přiměřenýmičástkami. Tak přísně za
chovávásevAmericeposvátnost'
neděle. V neděli jde Američan dopo
ledne do kostela. odpoledne zůstane s ro
dinou doma, nenavštíví nikoho a. ne
přijme také návštěvy. V ulicích všude
klid & ticho; každý užívá nedělního
klidu. A u nás?! Kdy u nás dospě—
jeme k pravému svěcení neděle? „Hic-is.“

Milodary božského Srdce Páně.

Z Police. Povzbuzen tolika veřejnými [
projevy vděčnosti k nejsv. a blahoslavené l
Panně Marii, osměluji se i já vzdáti:
hlah. Panně nehodný dík za milosti mně '
nezaslouženě prokázané. Přesvědčil jsem '
se, že Panna Maria neoslyší žádného. l
kdož se k ní utíká a pomoc doufá. 5
V měsíci září r. 1891. onemocněl jsem
na záduch (asthma). Lékařská pomoc mi
však mnoho neprospívala. l konal jsem
několikráte íilipsdorfskou devítidenní po
božnost' k Panně Marii a vždy připojil
jsem modlitbu ke sv. Josefu se slibem,
budu-Ii vyslyšen, že to uveřejním ve
»Škole B. s. P.: Ponenáhlu záduch ule—
voval, tak že již nyní po dlouhý čas ]
cítím se zdrav; jakékoli práce mohu vy
konávati bez obtíží. Proto tímto plním
slib svůj a vzdávám nejvroucnější díky i

Matce Boží, nejbl. Panně Marii Filips
dorf'ské a sv. Josefu, pěstounu Páně, za
poskytnutou pomoc a úlevu v nemoci.
kéž všichni se vždy utíkají k té Matce
Marii a k pěstounu Kristovu, sv. Josefu,

a budou jistě jako já nehodný vyšlyšgni.

Z Prahy. Jistá professorská rodina
plní tímto "slib, vzdávajíc nejvroucnější
díky laskavému Srdci Páně & Panny
Marie. sv. Josefu a sv. Antonínu. Jest
přesvědčena, že jen na přímluvu jejich
byla vyslyšena v trapné nesnází, ačkoliv
nebylo téměř žádné naděje na vysvobo—
zení z nesnáze té. Pochválen buď Ježíš
Kristus! H.

Z Radlic u Prahy. Nejsv. Srdci Páně
vzdávám nejvroucnější díky za vyslyšení
prosby v jisté záležitosti. M.P.



Ze západních Čech. Z nejhlubších
útrob srdcí svých vzdává tímto jistá
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rodina, jak bylo slíbeno, nejvřelejší díky ;
škali jsme a vzali hned útočiště k Panněza vyslyšení modliteb, nejpředněji božsk.

Srdci Ježíšova, jeho neposkvrněné Matce
Marii Panně, svatému Josefu, ochránci
opuštěných vdov a sirotků, jakož i těm
věrným dušičkám v očistci! Po ztrátě
otce upadla totiž rodina ta do rukou
lstivých přátel, kteří usilovali připraviti
opuštěné o značnou část majetku, neb
alespoň překaziti vhodnou prodej téhož.
Obestřena jsouc celou sítí nástrah a piklů
a obávajíc se dlouhého processu, kterýmž
stále vyhrožováno. vzala si matka
s dítkami svými útočiště jedině k Bohu.
Vzýváno vroucně nejsv. Srdce Páně a
neposkvrněné Početí Panny Marie i sv.
Josef, připověděno uveřejniti vyslyšení
ve »Skole B. S. P.: a duším v očistci
slíbeno 10 mší sv., jestliže šťastně a bez
processu vyváznou z těch pletich a osidel
lidských. A aj. mimo vše nadání vzala
celá záležitost.“ pojednou tak příznivý
obrat, že všecko vyřízeno nad očekávání
v pokoji a spokojenosti celé rodiny.
Potěšena tím koná tedy celá rodina milou
svou povinnost“ a prosí za uveřejnění
její nejvroucnějších díků!
_ Z Brna. Srdečné díky vzdávám pře
laskavému Srdci Páně a Panně Marii za
jejich ochranu a pomoc v rodinných a
obchodních záležitostech a za vyslyšení
mých proseb. Zároveň odporučuji všem
čtenářům řádků těchto, aby ve všech
svých potřebách anesnázích důvěrně se
přiblížili & vše si vyprosili, co jim po—
třebno. _ A. K.

Od Nové Riše. Vroucí díky vzdávám
božskému Srdci Páně, nejčistšímu Srdci
Panny Marie, sv. Josefu po vykonané
devítidenní pobožnosti a sv. Janu Nep.
za dosažení duševního klidu. A. A.

_ Z Lysic. Již dříve chtěli jsme ve
»Skole B. S. P.: uveřejniti poděkování,
byvše již vicekrále ve mnohých tělesných
i hmotných nesnázích vyslyšení na pří
mluvu božského Srdce Páně a nejčistšího :
Srdce Panny Marie. Nové dva případy

' 7. farnosti soběšické v Čechách: Fr. A.vyslyšení proseb však nás k tomu do

nutily, abychom danému slibu dostali,
což milerádi činíme. Dítko naše úplně
zdravé náhle se nám roztonalo; neme—

Marii, aby se za nás a za naše dítko u
Lékaře nebeského přimlouvala, aje-li tak
vůle Boží, v brzku uzdravila. A tak se
také stalo. 'l'éž ve druhém případě byli jsme

lnad očekávání brzy vyslyšení. Činíme
tedy zde milou povinnost a vzdáváme
tisíceré díky božskému Srdci Páně a nej
čistšímu Srdci Panny Marie za vyslyšení
proseb našich. J.RN.

Z okolí Prahy. Jistá rodina vzdává
vroucí díky nejsv. Srdci Páně a sv. Josefu,
ježto vyslyšena byla jejich modlitba za
uzdravení nemocného syna a za odvracení
škody rodině té hrozící. P. K.N.

Ze stolice Turčianské. Račte byt tak
laskavý uveřejnit“v »Skole B. Srdca Páne,<
k vátšej slave a velebnosti jeho, moje
niehodné poďakovanie za neobyčajne
mymoriadnú milost, ktoru som obsiahnúl
z lásky toho istého najsv. Srdca, keď
zdravie mojej milej matky z ťažkej
nemoci, kde už lekáry pomoci dať ne—
mohli, navrátené bolo. Konál som spolu
z matkou deviatnik k úcte najsv. Srdca,
ja votivné sv. omše keď bolo možno,
buďto aspoň commemorateu de SS. Corde
berúc. Nemocná matka ale aspoň v srdci
a v duchu sa modlila. A hta, na deviatý
deň, obrat nemoce sa dostavil, a od tých
čias pomali predešlé úplné zdravie požíva.
Toto uverejnenie som ex voto prislíibil.
— Zniováralja dňa 13. Januára 1893.

E. B.
Prosba. Ctitel Mariánský snažně

prosí, aby v apoštolátu modlitby co nej-
dříve uveřejněna byla prosba za časné
a věčně blaho tří rodin a na dobrý úmysl
jmenovaných rodin. V případu vyslyšení
těší se tento ctitel Mariánský, že díků—
vzdání uveřejní k oslavě Boží a k po
vzbuzení jiných ve “Škole R. S. PJ

Dikůvzdáni : Jistá sestra lll. ř.sv. Dom;
'I“. K. M. — Odbératelka »Skoly.<<— 7, MI.
Bol.: H. L. —- Z Vel. Meziříčí: RC 1.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Jak obyčejně tak i

23. prosince 1892 přijal sv. Otec svaté
kollegium, aby přijal blahopřání ku
svátkům vánočním. Když sv. Otec za
blahopřání poděkoval, měl allokuci, v níž
také ——dle zprávy z Říma došlé ——
pravil prý toto : »Pozorujeme-li stav
Evropy s mravného a náboženského
stanoviska, poznáváme, ž e blíží s e
bouře, která jest posledním výhrůžným
znamením zkázy a zla, kteréžto věci jen
léčivou silou církve mohou býti odstraněny.
Církev jest v boji obranném proti nej
prudším útokům.: Potom sv. Otec šířeji
promluvilo poměrech italských a
zatratil činnostíškodlivé sekty (zed
nářstva), která nikdy nebyla a není
pravou přítelkyní lidu, která však i přes
to vládou jest podporována. Na konec
prosil sv. Otec o Boží požehnání Římu
i všemu světu. Sv. Otec prohlásil, jak
se sděluje,že Evropa spěje velikým
bouřím a nebezpečím vstříc. Po
polemice proti svobodnému zednářstvu,
jež mír národů a božský pořádek pod—
kopává, projevil papež k jednotlivým
kardinálům rozhodné přání, aby se
sestoupila mezinárodní konference, jež
by se radila o otázce odzbrojení. Soudí
se, že papež sám snad osobně dá podnět
ku konferenci takové. V řeči, kterou
pronesl sv. Otec ku hodnostářům vati—
kánským po přání novoročním, vyjádřil
se, že slavnosti jubilejní naplňují ho
novou odvahou; cítí se úplně silným a
doufá, že bude moci ještě po mnohý rok
církvi sloužiti. Přiznání toto jest nejlepším
vyvrácením různých zpráv o domnělých
povážlivých nemocech nejvyšší hlavy
církve. Dejž jen Bůh dobrotivý, aby
veliký >zajatec vatikánský: opravduještě
dlouho říditi mohl lodičku Petrovu, zvláště
v nynějších těžkých a nebezpečných
dobách!

Rakousko. Biskupem diecése králové
hradecké v Čechách jmenován jest ka—
novník kolegiátní kapitoly na Vyšehradě,
vys. důst. pán Dr. Eduard Brynych,
známý svými spisy na obranu víry a
velmi oblíbený kazatel. Nový ndp. biskup
narodil se dne 4. května roku 1846. ve
Vlásenicích u Pelhřimova, kdež jeho otec
byl hospodářským správcem; studoval

na gymnasiu v Jičíně a vstoupil potom
do bohoslovného semináře v Hradci
Králové. Na kněžství vysvěcen byl dne
4. listopadu roku 1868. Potom stal se
kaplanem v Hradci Králové, kde záhy
k sobě upoutal pozornost“ jako horlivý
kněz, vynikající vzácným vzděláním a
rozhledem. Proto také povolán za pro
fessora pastorální theologie, katechetiky
a methodiky na tamní bohoslovecké
učiliště. Před čtyřmi roky zvolen byl za
kanovníka starobylé kolegiátní kapitoly
na Vyšehradě, kdež jako výborný kazatel
stal se oblíbeným u veškerého obyvatelstva.
informační process konán byl ve Vídni
již dne 11. ledna t. r. Svatý Otec sám
doléhal na urychlení jeho, aby ndp. biskup
mohl býti prekonisován již ve příští
konsistoři kardinálů. — V uherské
polovici, říše nabyl příkrý liberalismus
v parlamentě i v politice tolik zevnějších
sil a tolik odvahy, že odhodlal se při
kročiti k rozřešení daných církevně poli—
tických otázek ve svém smyslu a po své
vůli. Kabinet Wekerlův dovedl si v příčině
té zjednati již i předběžné schválení
panovníkovo k zahájení dotčenéhojednání.
Že však dynastie není počínáním tím
nadšena, a že nátlakem poměrů vynucené
ono počáteční svolení neznamená ještě
určitého potvrzení všech vládou uherskou
navrhnutých církevně-politických zákonů,
jest nyní již na bíledni. Hlavní body
zamýšlených změn jsou v prvé řadě ——
jak již vlastně jednou tuto jsme podotklí
— zavedení civilních manželstev, jimiž
má býti nekřestťanůmumožněn manželský
svazek 5 křesťany a naopak, za druhé
recepce židovského náboženství a konečně
zavedení civilních matrik. Všechny tři
body znamenají hrubé poškození křesťan
ství v Uhrách, a to zejména bod prvý,
který naprosto se příčí církevnímu právu.
Jest tedy pochopitelno, že v kruzích
církevních ataké vkatolickém obyvatelstvu
uherském vládní záměry vzbudily hluboký
odpor a hotovou bouři, kteráž den za
dnem roste. V čele hnutí stojí ve zjevné

5 shodě s Římem uherský episkopát, který,
jak nyní věci stojí, jest zcelen v obraně
zájmů katolické církve. Jest známo, že
konaly se v tomto směru za předsednictví
knížete primasa Vaszaryho přednedávnem



konference, jejichž výsledkem jest pamětní
spis 0 církevně-politických otázkách zmí—
něných, který bude podán svatému Otci,
mocnáři a vládě uherské. S jakým
výsledkem se potká., neznámo, ale již
nyní se zdá, že vláda Wekerlova by '
přece ráda nalezla způsob, kterým by
vůli svou provedla, ale přece nevzbudíla
v Uhrách kulturní boj. Než vzhledem
k podstatě otázek navržených jeví se
vyrovnání mezi požadavky liberalismu
a právy katolicismu celkem nemožným,
aproto také již boj opravdový vznikl
a zabírá vždy širší kruhy. Projevů, pro
testujících proti úmyslům vlády, jest již
celá řada, v posledních dnech pak nejvíce
vynikl pastýřský list rožňavského biskupa
Dra. Schoppra. Církevní hodnostář
tento označil zámysl vládních mužů slovy
sv. Písma, že opustili pravou cestu a
kráčejí tmavými stezkami, že veselí se,
když zle činí, a těší se z těch nejhorších
věcí; jejich cesty jsou bezbožné a
jejich kroky h an eb né. Biskup protestuje
zejména proti zavedení civilního manžel
ství, ježto se příčí dogmatu církve kato— 7
lické, a varuje věřící lid před projevy
vládními, jimiž ti pánové chtějí katolický

! lid omámiti právě tak, jako svého času
! oklamali .leho Veličenstvo tvrzením,

že civilní sňatky jsou žádostí veřejného
i mínění v Uhrách. Průběh odporu nařizuje

pak biskup Schopper'upraviti tak, aby
předně poslanci byli ze středu voličstva
donucování mluviti i hlasovati proti
osnově vládní, za druhé aby sbíraly se
podpisy k žádosti na Jeho Veličenstvo,
aby totiž panovník řádně byl zpraven
0 pravém stavu věcí, a za třetí, aby
duchovenstvo využilo veškerého vlivu
svého s kazatelen. Agitatory pro civilní
sňatky označuje biskup jako falešné
proroky & bezcharakterní žold
néře a vyzývá věřící, aby v nastávajících
dnech boje důvěřovali v pomoc Boží a
zůstali věrni své církvi. — Tot jsou věru
již hlasy zahájeného boje kulturního a
jestliže projev biskupa rožňavského vyniká
břitkostí své formy, jest. neméně ostrou
i odpověď, jakou davaji liberální listy a

_ kruhy maďarské. Církevně-politické bouře
3 v Uhrách tedy již začínají, a bylo by si
:jen přáti, aby z popudu jejich vzala

konečně vznik svůj opravdová organisace
konservativni a církvi přátelské strany
v Uhrách.

Láska k církvi svaté.

ebude. zajisté tajno žádného ze čtenářů našich, co jest svatá církev
obecná či katolická. Ona jest veliké shromáždění viditelné všech
pravověřících křesťanů na celém okršku zemském (přes 200 milionů),

_\, kteří všickni uznávají římského papeže za svou viditelnou nejvyšší
hlavu, vyznávajíce jednostejné učení a užívajíce jednostejných svátostí. Jaká to
krásná jednota v církvi svaté, založené na pevných základech, jejíž uhelným
kamenem jest sam Kristus Ježíš! Jak krásných užíval Pán Ježíš podobenství, aby
vzbudil v nás úctu a lásku k neposkvrněné choti své! Nazývá církev svou
královstvím Božím, jehožto králem jest Spasitel sám, představení apoštolé
a poddaní jeho věřící. Připodobnil ji krásnému městu na hořeležícímu, které
ode všech viděno býti může. Připodobnil ji vinici, na kterouž nebeský'hospodář
povolal dělníky; k roli, na kteréž pšenice i koukol roste až do žní. Přirovnal
Pán církev svou k ovčinci, do něhož vcházejí ti, kteří věří. Velmi krásně vyjádřil
se o podivuhodné stavbě katolické církve jistý kazatel ztovaryšstva Ježíšova,
“vylíčivji v krásném podobenství takto: »Kristus Pán jest stavitelský mistr svaté
církve, vystaviv sám loď její, ustanovil apoštoly za veslaře (sv. Petra v čele jejich),
věřící za bojovníky, dav jim sv. svátosti jako zbraň a ctnosti za střely, kříž za
stěžeň, příhodný vítr jest Duch svatý.: Proto velmi milá a drahá musí ona býti
Kristu Pánu a hrozného hříchu dopouštějí se ti, kteří ji nemiluji a vyvrátiti usilují.

Tuto církev svou založil Kristus Pán ke spáse všech lidí, a proto jí svěřil
velikou moc duchovní. V církvi svaté hlásá se dosud neomylně slovo Boží, aby
lidé poznali jediného pravého Boha a jehož poslal, Ježíše Krista.. V církvi lze
dosáhnouti odpuštění hříchů a milosti Boží skrze sv. svátosti. V církvi svaté jest
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jediná pravá obět' Nového Zákona, kterou Ježíš Kristus nám zanechal, jakožto
největší důkaz své neskonalé lásky. Církev sv. jako pečlivá máti stará se o své
věřící hned od narození jejich až za hrob. Křtem svatým očistěni jsme od hříchu
dědičného, slovem Božím od maličkosti krmila nás a posilovala nás milostí Ducha
svatého, nasycuje tolikrát věřící své nejsvětějším tělem &krví Kristovou, hojí rány
duše-naší, kteréž jí hříchy spůsohily, sílí a ozbrojuje nás v nemoci proti útokům
ďábelským. světí rozdavače sv.-svátostí. žehná sňatek manželů, doprovází krásnými
modlitbami dítky své na pole Boží k odpočinku a pamatuje na ně až za hrobem!
Jaká to krása, vznešenost, svatost“ a láska církve svaté! Žádné shromáždění na
světě se jí nevyr0vná! Žádná matka ve starostlivosti a lásce ji nepředstihne! Není
divu, že sv. Cyprián neváhal pronésti tato slova: »Kdo nemá církev za matku,
nemůže míti Boha za otcelc A jestliže dle výroku sv. Pavla »Kristus miloval
církev a sebe samého vydal za ni, aby ji posvětil. očistivobmytím
vody skrze slovo života, aby sám sobě učinil slavnou církev,
nemající poskvrny ani vrasky. neb co takového, ale aby byla
svatá a neposkvrněnác (El'es.5): zdali i my nemáme vroucněcírkev
tu milovati, jí celým srdcem oddáni býti, rozkazů jejích poslouchati a proti
utrháčům hájiti?

Katolíci, ctěte &milujte vždy duchovní matku svou, svatou církev obecnou,
tolika světci všech stavův ozdobenou! Následujte sv. Teresii, která oddána byla
po celý život svůj církvi nerozlučnou věrností a láskou. »Kterak se z toho raduji,x
říkávala často, »že jsem dcerou katolické církve! 0 svatá církvi, ty krásná choti
Krista Pána, věrná matko dítek Božích, mistryně pravdy a dárkyně milosti, ty
skvostná pokladnice smilování Božích, nemohu nikdy zapomenouti na té. At“seschne
dříve jazyk můj, af zkřehne pravice má, měla-li bych někdy zapomenouti na
mateřskou lásku tvou!c A skonávajíc zvolala s nevýslovnou útěchou takto:
»Umírám jako věrnádcera katolické církvel< Kéž by všickni údové církve takovou
byli proniknutí láskou k církvi svaté zvláště za našich dnů, kdy nepřátel jejich
přibývá & jí se pohrdá. Modleme se o tuto lásku k církvi svaté a rceme: Čím
více se pohrdá Tvou svatou církví, tím více se chceme snažiti, abychom věrnými
dítkami jejími byli, o sladké Srdce Pána Ježíše!

Obětování úmyslu denního.
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 všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky l 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 Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu. zvláště
aby věřící Tvou církev jako matku svou milovali, ctili, posléuchali a hájili, a 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 vlasť naší česko—moravskou!
0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlíme—lise 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.)
Svatý Michaeli archanděle, svatá PannoMaria, svatý Cyrille a Methode,

orodujte za nás! __.-_________
Úmysl v březnu: Oživení viry._štsá—

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Sladké umí viní.

(: tváře vpadly, [ se Tebou, světlo věčné, znova, rozžíhá a.žasne.
byl jsem sláb a chor ] Č) přitiskni mě na. srdce, můj Ježíši, můj lékaři!
až na úmor. I Jen přitiskni, a, duše bude zdráva!

Tu přišli lékaři, dlaň na mou tepnu ; Hle, ani choré tělo zhojiť lékařům se lidským
kladli — ; nedaří,

pak ticho — by mne ncrmoutili —— : nic nepomáhá. jejich um ni sláva. —
jen před mou matkou hlavou zakroutili: leč kolikrát jsem já již mrtev byl!
„Zde není pomoci!“ —
A máti přisedla & dlouho do noci
se na mne dívala a slzy měla v oku.

Vždy přišel's, Kriste, Ty, můj chlebe bílý,
a uchopiv mou zvadlou, ztuhlou dlaň,

Ty slzy padaly v mou duši děls: „Mládenče, já tobě pravnm, vstnňl“

3 zněly ve hl“b_0k“= Hned žití síly vproudily v mé žily,
Zde není pomocí! __ _ _ já otvíral jsem zatlačené oči,
„Matičkol“ slaby hlas muj “Cho ZtICha já pozdvihal jsem mrtvobledou hlavu

_ TUSI, a místo hříchu propasti jsem viděl zář—néTvoje
tak jako skřivan, traticí se s písní: oči,
„Mám jíti do nebe a nevím, kde je brána. a místo smrti pověčné jsem spatřil božskou
To jediné mě ještě tísni. Tvoji hlavu,
TOŽJděte ml _ pro Krista. _ Pána!“ na.místěvěčněnešťastných jsem spatřil anděly,
A Kristus přišel. V srdce mě se chýlí! “ na. srdce mě Tvoje vznášeli,

= až v l nul 'scm v to moře neobsábl 'ch slasti.
O vítej, Pane, rajský chlebe bílý, p y J y
6 vítej, slunko moje jasné, Což, lékaři, jsou vaše medy vše a.jedy,
Ty veď mě k oné bráně jasné, krásné! co plné vásy drahocenných mastí
Zrak, jenž mi hasne, oproti léku věčné, božské lásky!

D. L.
........._Ě „„,_.-„,_,_

. .leum11.

";:edině pravá, křesr.—katolická & co je uráží, lo víš z katechismu, nebo

láska k božskému SrdciPáné _ máš věděti. Tuto podám tí několik
jest: vystříhati se všeho, co g myšlenek, dle nichž můžeš zkoušeti, jaká

__ l_íi se mu nelíbí, a činiti, co se ' ta tvá láska & zbožnost“ k božskému

mu líbí. Co Srdci Božímu radost působí, i Srdci jest.



Dejme tomu, je pozdě večer a
tma; ty sedíš při pořádném světle; jest
jasné a svítí ti, vyvozuje také horko, a
upálil bys se, kdybys se mu příliš při
blížil. [ táži se: bylo by možno odňati
světlu horkost, a vlastnost, aby svítilo,
mu ponechati? Co myslíš? Lze tyto dvě
vlastnosti od sebe odděliti? A kdyby i
to možno bylo, nemožno jest lásku k Bohu
a lásku k bližnímu odděliti od sebe

žádným prostředkem na světě. Které
srdce hoří láskou k Bohu, plápolá těž
láskou k bližnímu; kde však vyhasla
láska k bližnímu, tot“ znakem, že tam
není ani jiskry lásky k Bohu. To jsem
si já nevymyslil, praví to Bůh sám skrze
sv. Jana evangelista, slovy: »Praví-li kdo,
že Boha miluje a bratra svého nenávidí,
lhář jest! Miluje-li Boha opravdově, ne
může bližního nenáviděli; je-li však
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k obrazu a podobenství svému,: praví
Bůh sám skrze Mojžíše. A proto není
Spasiteli tvému lhostejno, jestli obraz
jeho nenávidíš a hanobíš.

Proto tvrdím nyní: Plivne-li kdo ze
smyslnosti na obraz Srdce Ježíšova a
praví-li při tom: »Srdce Ježíšovo! miluji
tě,a tak jest to ohavná lež, dvojnásobný
posměch. A pravíš-li, čtenáři, k Pánu:
»Spasiteli můj, miluji Srdce tvé,c biješ
však při tom anebo nadáváš aneb urážíš
zlomyslně obraz Páně, svého bližního,
pak jest tvá láska k Srdci Ježíšovu nejen
lživá, jest to hana a posměch; místo
radosti působíš mu zármutek; co svému
bližnímu činíš, at' dobré nebo zlé, jest
jako bys jemu činil. Toiprvý důvod.

pravda, že bližního nenávidí, pak nemůže
býti pravda, dí-li, že miluje Boha. Jak
nerozdílny jsou světlo a teplo ve slunci,
tak nerozdílná jest pravá láska a zbožnost
k Srdci Ježíšovu a pravá láska k bližnímu.
Hned ti udám důvod, proč?

Jdeš—lí vedle kříže a byt' jsi také
neodkryl hlavy, poněvadž ten zbožný
návyk u nás již přestal, přece se však
neopovážíš proklínati a se rouhatí, nebo
blátem a kamením po kříži házetí; jen
ďábel člověk pekelnou zášť maje proti
Kristu, mohl by tak jednati. Kříž jest
ovšem jen ze dřeva nebo z kamene, ale
jest přece obrazem tvého Pána; líbáš-li
& pozdravuješ-li jej uctivě, vztahuje se
to na ukřižovaného Krista; podobně,
kdybys jej zneuctil, i zneuctění by se
vztahovalo na. Pána. Stává však mnohem

drahocennějšího obrazu Kristova, není ze
dřeva ani z kamene, nýbrž jemně a
uměle vytvořen z těla a krve, a oživen
dechnutím Božím; a obraz ten je živý,
vidí, slyší a cítí, jestli dobře nebo zle
s ním se nakládá. Tušíš již, koho to
míním ; jest to člověk. »Bůh stvořil člověka

Druhý pak důvod:
Dejme tomu, že by tvé dítko bylo

někde daleko ve službě nebo v učení,
že by těžce onemocnělo, &že by hospodář
anebo mistr byli necitelní lidé, kterým
dobytče ve chlévě nebo kočka za pecí
jsou milejší než člověk, nemají-li z něho
žádného zisku, a že by tvé nemocné
dítko v domě svém nechtěli trpět — at?
třebas policejní úřad odvede je postrkem
do domova; jestli se nemoc zhorší, nebo
jestli dítko na cestě zimou, deštěm a
větrem zemře. což jim do toho v jejich
teplé světnici? — Co bys tomu říkal?
Neplakal bys hlasitě bolestí, soustrastí a
'hněvem? Naopak, kdyby pak v sousedství
byl muž anebo žena neb oba dva, kteří
by měli soustrastné srdce a kdyby k sobě
řekli: »Ty, my máme také děti, a nevíme,
jak se jim jednou bude dařiti; víš co,
vezmeme ubožáka k sobě a vykonáme
milosrdný skutek na něm, až si bude
moci zase chléb svůj vydělávatic; a
učinili by tak, jak se umluvili; co bys
tu pravil, když bys se to dověděl? Ú jak
bys byl dojat, jak bys těm lidem děkoval,

? jak bys se snažil těm lidem vděčností
svou skutkem dokázati! Hlel Bůh jest
ten laskavý a dobrotivý otec, a i služebný,



vdova a sirotek, tovaryš, učen a chudobní
lidé, kteří v domě tvém v podružství
bydlí, nebo jsou tvoji dlužníci a nemohou
platiti. a i nepřítel. všichni jsou jeho
dítkami, a Bůh každého z nich miluje,
jako kdyby byl jediné jeho dítko. Proto
dbá toho Bůh. jak s jeho dílkem, bližním
nakladaš, a praví ti, abys jej, svého
bližního, jako sebe samého miloval.

Miluješ-li Srdce Ježíšovo, ukaž to
skutkem! Jemu nemůžeš dobré pro
kazovali, ovšem však jeho milenému dítku,

' bez všeliké záplaty. Ten ti nemusí slovy

které z krve a vody svého Srdce na křtu _
svatém obrodil, jest tvůj bližní. To se
líbí jeho Srdci. Nečiníš-li tak, t. j. jestli
ohledem na vznešeného otce (Boha)
onoho dítka (bližního) neprokazuješ mu
dobré, pak jsi drzý lhář před Kristem,
domnívaš-li se a říkáš-li. že Srdce jeho
miluješ. Takové litanii k Srdci .iežíšovu
směje se ten pekelný duch, a Ježíš
s opovržením a ošklivostí odvrací se od

takové slaďoučké pokrytecké modlitby. ;
Neboť pravil: »Podle toho poznají, jste-li š

; proč Kristus pravil: »Cokoliv jednomumoji učeníci, jest-lí se vespolek milujete.:
Stoupa-li nebo klesá-li rtut' v tlakoměru :
(barometr), soudívame, bude-li pěkné

nebo nepohodlné počasí; a podle stoupání i
nebo klesání lasky tvé k bližnímu můžeš ;

l

i

posouditi. jaka jest láska a zbožnost tva f
k Srdci Ježíšovo ve tvém srdci. Nechtěl *

bys se jednou podívali, kterak tlakoměr
tvého srdce ukazuje?

Ale _všeho dobrého do třetice.;
Dejme tomu, že by k tobě přišel člověk,
hladil by ti tváře, mluvil, jak nevýslovně
tě má rád a při tom by ti druhou rukou
oči vyškrabal; jak by se ti líbila takova
láska? A kdyby se ještě omlouval, že
tebe má rád, jen tvé oči že jsou mu
protivné, tot' by byl holý nesmysl; vždyť,
co činí tvému oku, činí tobě. Anebo
nešťastnou náhodou zlomils si nohu; cizí
člověk to vidí, chladně přistupuje k tobě,

říkati, že tě miluje, dokazuje to skutkem.
Co dobrého tvé noze vykonal, tot? vy—
konal tobě samému.

Nuže! jest to svaté slovo, psané
písmě svatém od velikého svatého

rozkazem nejsvětějšího, že my křesťané
jsme údové těla Kristova. Svatý Pavel
chtěje vysvětliti, jak úzce Kristus a věřící
vespolek jsou_spojeni, poukazuje na tělo
lidské. Na těle jest. mnoho údů ušlechti
lejších a nepatrnějších; vespolek tvoří
tělo a všechny jsou oživovány jedinou
duší. A tak jsou všichni křesťané, tvůj
otec a tva matka, tvoji příbuzní a známí,
služebný a služka, žebrak, který o almužnu
prosí, a ubohý sirotek, všichni jsou
takřka údové velikého těla církve, &
Kristus jest hlava, a jeho duch oživuje
a osvěžuje všechny ke společnému životu
u víře, naději, lasce a všech křesťanských
ctností. Co tedy zlého nebo dobrého
někomu z těchto údů Kristových činíš,
činíš Kristu samému. Pochopuješ nyní,

V

z nejmenších bratří učiníte, mně jste
učinilic? Jestli tedy některého ze svých
bližních nenávidíš, proklínaš, týraš, po
mlouvaš, praví ti Kristus: »Nenávídíš
m ne, proklínaš mne, týráš &pomlouvaš
m ne! »Šavle, proc pronásleduješ mn e?<f
Tak pravil k Pavlovi, který neproná—
sledoval Krista samého, nýbrž jen jeho
věřící. Ale i opak jest pravdivý. Udělíš
některému z jeho údů almužnu, poučiš,
napomeneš, potěšíš jej, obsloužíš jej
v nemoci jeho, das mu jisti, a tu“praví
Kristus: Miluješ mne, těšíš mne, ob
sluhuješ mne. Co jednomu z jeho údů
činíš, to činíš jemu samému.

Je-li tomu tak, pak snadno pochopíš
dvě věci. Předně, co musí Srdce Ježíšovo

' vytrpětikaždodenně, poněvadžlidémnoho

ale pečlivě obvaže ti nohu, vezme na ,
svůj vůz a doveze tě do tvého domu

násobně si ubližují, a každé toto ublížení
působí Srdci Ježíšovu bolest. Ale pociťuje
Srdce Ježíšovo i mnohé radosti, poněvadž

b*



dobrota a láska, kterou tak mnozí dobro
srdeční lidé svým bližním prokazují,
vztahuje se též na Srdce Ježíšovo.

A pak: pravá zbožnost“ k Srdci
Ježíšovu pozůstává v tom, abys je ze
srdce miloval. Ovšem nevidíš Spasitele
ani jeho Srdce, ale vidíš jeho obraz,
jehodítko, udajeho svatého těla;
to jest tvůj bližní. Proto nejvýtečnější
pobožnosť k Srdci .ležíšovu pozůstava
v upřímně účinné lásce k bližnímu. Abys
tomu lépe porozuměl, postavím tuto druh
litanie k Srdci Ježíšovu; takovou tuším
ještě v žádné modlitební knize jsi ne
shledal; nemá býti ani čtena ani modlena,
nýbrž konána. Litanie ta jest, abych
tak řekl, řada dobrých úmyslův; úmysly
tyto musíš uskutečniti, chceš-li Srdci
Ježíšovu radost působiti.

Chci dnes ke všem v slovu a pohledu
vlídný býti. Srdce Ježíšovo, z lásky k tobě!

Jest se mnou člověk, který pro své
nemravy a chyby jest mi odporný; chci
dnes tento přirozený odpor přemoci a
jemu zvláštní lasku prokazati. Ano! Srdce
Ježíšovo, z lásky k tobě!

' Přijde mne někdo navštívit; návštěva
ta pro jisté okolnosti neni mi milá; přece
chci jej tak přivítati, jakoby to byl s ním
Pan. Srdce Ježíšovo, z lásky k tobě!

(Pro nějakou vznešenou paní.)
Mam služku, která mi v mém pokoji
uklízí, šaty moje čistí, na stůl prostírá.
Chci jí dnes službu její usnadniti, učíním,
co si sama mohu učiniti. O pokorné
Srdce Ježíšovo, z lásky k tobě!

(Pro služebného). Obsluhuji
vrtošivou, náhlou, nevlídnou vrchnost;
nemohu se jí ničím zavděčiti. Ale přece
chci činiti, co a jak jsem s to a s ní
trpělivost míti, byť ne právě z lásky k ní,
přece, ó mírné Srdce Ježíšovo, z lásky
k tobě !

Mám nepřítele, který mi již často
ublížil, mne nenávidí, mně se posmívá,
pomlouvá, mně škodí. [ já až dosavad

nebyl mu přítelem, vyhýbal sc jemu,
helaskavě o něm mluvil. Ale dnes již
chci své jednání změniti; ještě dnes chci
mu něco dobrého prokázati, at.“to po

: zoruje čili ne. Laskavé Srdce Ježíšovo,
z lásky k tobě!

Snad přijde dnes ke mně nějaký
chudobnýf chci jej vlídně a laskavě pří
jmouti &almužnu uděliti, nejako cizinci,
nýbrž jako rodiče svému dítku; milo
srdné Srdce Ježíšovo, z lásky k tobě!

(Pro dítky.) Rodiče moji měli
by radost“, kdybych se dnes pilně učil a
pracoval; chci jim tu'radost' způsobiti
a_ tím i tobě, ó poslušně dětské Srdce
Ježíšovo!

(Pro rodiče, učitele a před
stavené) Chci dnes pečlivě bdíti, by
moji podřízení nic zlého nečinili nebo
nemluvili, i chci tak zabraniti, by Pána
nezarmucovali. O nejsv. Srdce Ježíšovo,
z lásky k tobě!

Chci si v tomto měsíci nějakou
částku uspořiti, abych mohl něčím při'spěti
na př. k dobročinu sv. dětství, pro katolické
misie atd. Srdce Ježíšovo, z lásky k tobě!

Jestli dnes v mé přítomnosti o chybách
bližního nedovoleným způsobem bude
se rozmlouvati, chci rozmluvu na něco
jiného obratiti, & nebudu-li moci tomu
zabrániti, odejíti. Shovívavé Srdce Ježí
šovo, z lásky k tobě!

Někoho jsem zarmoutil, anebo nějak
jinak mu ublížil. Dnes chci se ho od
prositi. O smířlivě Srdce Ježíšov'o, z lásky
k tobě!

Ovšem mohl bych tuto litanii pro
dloužiti ; ale konečně snad přece nepřipadl
bych na skutek lásky k bližnímu, kterým
ty Srdci Ježíšovu bys mohl největší
radost“ způsobiti. Proto pozastav se tuto
poněkud a taž se sám sebe upřímně:
Cobych mohlasi dnes některému
ze svých bližnich milého &do
brého učiniti, nad čím by se
SrdceJežíšovo zvláště radovalo?



Odpověděl-li jsi sobě, pak rci vážně:
Amen! staň se, () Srdce .ležíšovo, z lásky
k tobě!

I veliká ctitelkyně Srdce Ježíšova,
bl. Margaretha Alacoque, odporučuje ve
svých spisech lásku k bližnímu jako po—
třebnou cvičbu v pobožnosti k Srdci Páně.
K povzbuzení k lásce k bližnímu udáme
tuto něco, jak v lásce k bližnímu smýšlela.

»Kdo jiný-m nejvíce lasky
prokazuje, zakusí i od něho(Srdce
Ježíšova) nejvíce lásky.:
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& lásce ;

l v této ctnosti poučoval blahoslavenou ;
Pan, jehožto Srdce jest pouhá laska, Š snášelivý,
jak k Bohu, tak k bližnímu. % tohoto ne
vyčerpatelneho zdroje lásky čerpala i ona
v hojné míře a podělovala z toho slovem
i skutkem, kde se jí příležitost naskytla.
Pravé zásady v tom ohledu ohlašuje nam
trojím směrem:

»Reholním osobám, jakož i světským
lidem jest to lhostejno, jednají-li proti

tito napolo zpráchnivělí udove
(na těle řehole), připojil. kteří zasluhují,
by byli ut'ati, jsou to, kteří mi veliký
zármutek způsobují.

b) Směrem v obcování společném
odpor—učila:»tiše malé mrzutosti, vrtochy
a odpory bližního snášeti, aniž se proto
mrzeti, naopak bližnímu ochotně všemožně
sloužiti, poněvadž to pravý prostředek,
přízeň nejsvětějšího Srdce si získati.

'l'ichosť učiní, že k bližnímu budeš
shovívavý, že mu služby

budeš prokazovati; povzbudí tě, bys
chyby jeho omlouval a za něho se modlil,
být právě obcování s ním tě neuspo
kojovalo.c

»Netrp žádnou chladnost? proti bliž
j nímu svému v srdci svém; nebot: nej

a) Směrem na věčné blabol
bližního. »Mezi večerním rozjímáním
prosila jedenkráte Pána, by jí dal poznati,
by jej tak milovala, jak by si to přála.
I porozuměla pak, že mu svou lásku ť
nemůže lépe osvědčiti, jako miluje-li
bližního z lásky k Bohu. At?se tedy
přičiní ku spasení hříšníkův & svých
spolusester, ač sama jest mezi všemi
nejnepatrnější, podle svých sil napomáhati.
Ano, nemá při všem svem počínání a g
jednání míti na zřeteli svůj vlastní '

prospěch, jedná-li se o blaho jiných...
zvláště, aby podporovala lásku. ] žádá od !
ní, »tu aby v srdcích lidských obnovila.:

světější Srdce Ježíšovo oplatilo by ti
podobnou chladností..

c) Směrem na tělesné blaho,
zvláště k chudým častěji opakovala:
»Hledej příležitost“(nejsv. Srdce Ježíšovo)
nspokojití konáním sv. lásky k bližnímu. ..
pomáhej chudým, jak jsi s to. v duchov
ních i tělesných potřebách z lásky ke
Kristu; nečiň jim ničeho, co nechceš,
aby tobě bylo činěno.<

»l'luď trpělivý ke všem, abys získal
důvěru všech, zvláště chudých, aby se
ve svých potřebách na tebe obraceli.
Každý budiž tvůj přítel, nikdo tvůj ne—

přítel, jak se Bohu. líbí.c J. D.

Katolík v březnu.
oa Boh. Bendla.

„io celý měsíc březen trvá čas
ikající —- doba svatopostní,

_f určená k našemu duchovnímu
__„[a obrození. Prostředkůk cíli
tomu dává nám církev sv. hojnost, jen
kdybychom jich také dle vůle její užívali.
Takovým prostředkem jest

a) půst v užším slova smyslu, kterým '
krotíme tělo a nezřízené žádosti jeho,
aby nepanovalo nad duchem. Neboť nelze
duchu vym'aniti se z pout hříchů, pokud
tělo hýčkáno bývá, pokud každé přání
jeho se plní, pokud tělo bujností svou
strhuje i ducha. Vidíme na všech svatých



kajicnících, že přísným postem tělo své '
krotilí, aby tím spíše duch obírati se
mohl .s Bohem. ——Avšak netoliko půst
v užším smyslu, t. j. zdržování se ma
sitých pokrmův a ujmu v jídle a pití

máme, nýbrž i *

b) půst ve smyslu přeneseném,
širším. Máme přinášeli svoje kajicnosti,
protož i odpírati sobě dlužno to, co jinak
dovoleno jest; odepři si tu a tam né
jakou, byti dovolenou a nevinnou radost,
nějaký požitek, i duševní, snášej rád a
s trpělivostí křížek na tebe seslaný, trp
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l u několika zbožných žen; nemusí srdce
jeho otřeseno býti svatou hrůzou, když
vidí, kterak na Kalvarii Spasitel mezi
lotry pověšen na kříž a posměchu vydán

: jest zevlujícímu davu, když slyší dojemná,
v určitých postních dnech zachovávati '

i bez reptání & hněvu urážky nevinně ,
. jsme mezi ne'přátely jeho byli, imy po—tobě od jiných ve tvář metané, čin to

vše z lásky k Bohu, z lásky k trpícímu
Spasiteli, a dobrý to bude a účinný pro
středek kající.

Nejúčinnějším však a od církve také :
nejvíce odporučovaným prostředkem ke
kajicnOSti jest

a)pobožné rozjímání outrpení
a smrtí Pána našeho Ježíše Krista. Proto

nařizuje církev, aby konala se postní
kázaní, v nichž lidu se ukazuje láska
Syna Božího v utrpení za nás podstou
peném a náš nevděk, v nichž na oči
stavěti se má nám ošklivost a také ško

dlivost hříchu a naučení dáváno, kterak
lze nápravy dojíti. Proto poslouchej rád
kázaní tato, každé slovo kazatelovo necht
proniká útroby tvé, vzbuzuje lítosť nad :
spáchanými hříchy, dobrý úmysl se
opravdově polepšiti a svatou zpovědí
s Bohem se smíříti.

Církev odporučuje dále pobožnosti
sv. růžence, a sice bolestného, a zejména
pobožnosť křížové cesty. Což může kato

krásné pobožnosti v duchu provází Spa—
sitele svého od domu nespravedlivého
soudce Piláta až na horu Kalvarii, když
vidí, kterak nejsvětější a nejdobrotivější
Pan jako nejsprostší zločinec trápen &
tupen jest, kterak nenalézá soucitu kromě

arménského Tigranesa i

láskou božskou dýšící slova jeho na kříži,
když konečně vidí umírati v bolestech
hrozných Pána a dobrodince svého nej—
většího? Zdali lze zůstati srdci katolickému

chladným, když vidí, že i po smrti ještě
Kristus Pán důkaz lásky podává, dávaje
Srdce své probodnouti, aby i tento zdroj
lásky na zmar vydán byl za nás? Po
božnosť tato, ovšem je-li Vskutku po
božnou, uvádí nám na paměť: Hle, i my

máhali jej bičovati akřižovati, ato hříchy
svými, svoji nekajicností. Kamenné by již
musil míti srdce a všeho citu prázdné
křesťan, jenž by ještě netečným zůstati
a až do té duše zachvěti se nechtěli

Řecký dějepisec Xenofon vypravuje,
že vítězný král perský Cyrus zajal krále

s chotí jeho
Berenicí. Jednou tázal prý se Cyrus krále
zajatého, co by 'asi dal za “osvobození
své manželky Bereniky, kterou vřele mi
loval? Bez dlouhého rozmýšlení odvětil
'l'igranes: »Všecko, i mou krev i můj
život chci dáti, jen když Berenice,
která nade všecky mně drahá jest, svo—

&body zase dosáhne.<" Odpověď tato tak
se Cyrovi zalíbila, že oba královské
manžely netoliko na svobodu propustil,
nýbrž jim i království jejich opět na
vrátil. Na cestě k domovu tázal se

: Tigranés chotí své, co se jí asi na dvoře

Cyrově ze vší nadheí'y a krásy nejvíce
? líbilo? Iodvětila hodná manželka: »Ne

líka více dojmouti, nežli když při této * vzpomínám na nic, cokoliv jsem tam
viděla, a sice od té hodiny, kdy ty's,
můj manželi, hotov byl za svobodu mou
dáti vše, i krev i život tvůj; od té chvíle
obráceny jsou oči imyšlenky mé jen
na tebe, a mimo tebe neznám a nemiluji
ničeho.:
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Této vděčné královně má se podo- ;
bati i srdce tvoje, mily křest'ane, v lásce '
ke Spasiteli Ježíši Kristu. Neboť tento
na vykoupení tvé nechtěl jenom sebe,
krev a život svůj nabídnouti, nýbrž sku
tečně vše to položil, abys vykoupen byl
z osidel nepřítele odvěkého, ďábla. Nemá
tedy duše tvoje unesena býti láskou jeho
a nemá tedy zapomínati na vše, co
daleko pod láskou touto leží„ na vše
í'nalicherné, světské a pomíjející? On,
trpící Spasitel, jest
to, jenž zaujímati
má celou tvoji duší,
on v utrpení bude
tebe síliti, na cestě
ke ctnostem vésti,
& z hlubokosti po
koření hříchem po
zvedne tě k sobě

skrze pokání. Proto
pěkně di sv. Bona—
ventura: »Chceš-li.
ó člověče, od ctnosti

ke ctnOsti postupo
vati a život doko—

nalý vésti, rozjímej
denně 0 utrpení
Páně, nebot“ nic ji
ného nežene tako—

řka duši tvou v před
jako toto.<

Neděl postních
je 6; každá pak má
název svůj od prvního slova, s nímž počíná
se na neděli tu mše svatá. Tak zove se

první neděle v postě »Invocavitc : »Vzý—É
vati mne bude: atd.; neboť (dle epištoly _
sv. Pavla) zrození jsme k boji a utrpení, '
proto vzývati musíme Boha za pomoc
s hůry. l Spasitel náš (dle sv. evangelia) '
pokoušen byl ke zlému, ukázal nám ale,
že postem a modlitbou vítězně odolati
možno.

Druha se zove »Reminiscere : = »Roz—

pomeň se, Panec (voláni Davidovo v žalmu

24.). Epištola neděle této velmi důrazně
žádá posvěcení křesťana ve slově i
skutcích, aby tak všichni jednou hodni
byli Krista Pána ve slávě jeho nebeské
zříti, nač sv. evangelium (o proměnění se
Krista Pz'ína'na hoře Tábor) poukazuje.

»Třetí má jméno »Oculic »Oči
mojeux Abychom cíle dotčeného došlL
musíme obzvláště v těchto dnech vždy
v lásce Boží kráčeti a vše zlé, i hřích,
odložiti a míjeli (epištola). Protož nutno

jest: »Slovo Boží
pilně poslouchali a
podleněhoseříditix
(sv. evangelium).

Čtvrtá nedělemá
název »Laetarec:
»Baduj se.: Jedná
me-li tak, pak smíme
očekávati věčnou

spásu, neboťdle epi
štoly jsme dítkami
Božími,dítkami svo
body, v kterou nás
Kristus usadil. Pán

Bůh pak dává nám
z lásky &milosrden
ství vždy více dobro
diní, nežli zasluhu
jeme; to dokazuje
sv. evangelium. Na
neděli tuto světí sv.
Otec v Římě zlatou

růži, kterou pak ně
královského neborodukteré osobě z

císařského, o sv. církev velezasloužilé,
darem posýlá. Růže tato má znamenati
radost obou Jerusalemů, církve totiž
bojující na zemi a vítězné v nebi, nad
vykupitelskou činností Spasitelovou &
radost? nad společným svazkem s ním
v církvi pravé.

Pátá neděle zove se Smrtelná či

»Judica,c t. j. »Sudiž mne, () Paneta
Touto nedělí počíná církev výhradně se
s umučením Páně zabyvati, aby nás tím



více pohádala k lásce onoho, jenž nás :
již dříve tak nesmírně miloval. Na ne—'
děli tuto zahaluje se kříž rouškou na
znamení, že Kristus Pán dle dnešního
evangelia se skryl před lidmi, neboť ne—
přišla ještě hodina smrti.

Šestá a poslední neděle postní má :
jméno Květná -- na památku slavného
vjezdu Spasitelova do Jerusalema, při
němž ratolesti mu na cestu metány byly.
Tento vítězný vjezd, jakýž jen králové
ve východních krajinách na oslicích drží—
vali, naplnil ono proroctví Zachariášovo,
jenž dí: »Plesej, dcero Sionská, vesel se,
dcero jerusalemská; aj, Král tvůj při—
chází k tobě spravedlivý a Spasitel; on
chudý jest a jede na oslici a na oslátku.<<
Nebylo při průvodu tomto ani vojska
ani bohatýrů, kteří by zlatem a drahým
kamením lesk zvyšovali — nikoliv, lid
chudobný a prostý, ale plný ochoty a
důvěry vítá Spasitele a klade roucha
sv-á pod nohy jeho, a hází ratolesti a
květiny na dráhu jeho!
světí církev neděli květnou na věčnou

pamatku onoho vítězství chudého Ježíše;
připomíná nám ale také důkladně,abychom ,
vroucností modliteb našich, skroušeností
srdce azbožnosti ducha nahradili to, co
nestálý lid tenkráte na Spasiteli provinil,
že jej za 5 dní na smrt“ hroznou a po
tupnou vydal, dnes koře se mu jako králi
a vítaje jej s jásotem: »Hosanna Synu
Davidovu, hosanna na výsostechh a na
Veliký pátek volaje u vzteku: »Ukřižuj,
ukřižuj jejlc

Svěcení ratolestí na den tento jest
zvyk v církvi prastarý, již ve 4. století
známý; V modlitbě při svěcení prosí
církev svatá pro věřící své za dary du
chovní, abychom pilni jsouce dobrých
skutků zasloužili jednou s Ježíšem do
nebeského Jerusalema vítězně vejíti, kde
bychom pak oblečeni jsouce v roucha
bílá a držíce palmy v rukou Boha na

Proto sla vně 

církev sv. Boha za milost, aby, kamkoli
ratolesti ony se položí a přijdou, úplnost“
svatého požehnání se jevila a vše zlé
zapuzeno odtud bylo. Proto hrávají si
věřící svěcené ratolesti domů s sebou a

chovají v úctě. — Kratičké pozdržení se
u dveří chrámových při průvodu a jejich

' otevření uhozením kříže znamená, že
ukřižovaný Spasitel taktéž dvéře k jeho
svaté církvi a jimi i k samému království
nebeskému nám otevřel.

Při slavné mši svaté zpívá se »Umu
čení Pana našeho Ježíše Krista podle
sepsání sv. Matouše,: abychom si “při
pamatovali, že touto nedělí pravý svatý
týden začíná, v němž co nejvíce o hořkém
umučení Páně rozjímati máme s myslí
kající. Pašije zpívají se v tomto témdni
ještě v úterý podle sv. Marka, ve středu
podle sv. Lukáše &na Veliký pátek podle
sv. Jana.

Svatý čili pašijový týden jest nej—
milostivější doba v roce církevním, nej
smutnější sice, ale plná lásky božské
k nam. Slavímet' tu obětíKristovu krvavou

na kříži, kterou vykoupiti nás ráčil z po
roby hříchu a satanáše, &kterou možnost
nám podal dosíci 'zase nebeské blaže—
nosti, ovšem kdo dobré vůle jest. Od
nejstarších dob byl tento týden týdnem
veleposvátnýtn, týdnem »velikýmc; proto
postili se křesťané, dávali almužnu, krá
lové propouštěli vězně ze žalářův & ne—

dávali odbývati lidské soudy. Zejména
jsou to středa, čtvrtek, pátek a sobota,
které církev obzvláštními obřady, plnými
svatých tajemství, slaví. Ve středu totiž
usouzeno bylo v radě židovské, že Kristus
Pan zemříti má, a Jidáš slíbil jim pomoc
svou. Na Zelený čtvrtek ustanovil Pán
nejsv. Svátost oltářní a mši sv. a počal
trpěti v zahradě Getsemanské, na Veliký
pátek mučen byl a ukřižován a ráčil za
nás zemříti, na Bílou sobotu odpočívalo
“tělojeho ve hrobě, duše však sestoupila

věky chvaliti a velebiti mohli. Prosí také do předpeklí.
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U večer před Zeleným čtvrtkem,
Velikým pátkem a Bílou sobotou od
bývají se slavné hodinky církevní, které
za starých dob v noci se říkávaly. nebot“
křesťané celé noci na modlitbách trvali; ,
později však k uvarování všeho po—

horšení na večer předcházející přeloženy
jsou. Při těchto hodinkách zpívají se do—
jemné žalozpěvy proroka Jeremiáše, jež
zpíval na zříceninách Jerusaléma a které
nyní nám značí lítoslivé a kajicné vzdechy
nad hříchy našimi, jež Krista na kříž ':
přivedly.

Na Zelený čtvrtek přetrhnese
na chvíli započatý smutek, nebot slavnou
mší sv. a zpěvem »Sláva na v-ýsostech
Bohu!: při němž všecky zvony zavzní,
slaví církev veliké tajemství ustanovení
nejsv. Svátosti oltářní a přesvaté oběti

která za všecky se modlí u kříže; jaknekrvavé. Po mši sv. odnáší se nejsv.
Svátosti od hlavního oltáře na nějaký
poboění — do zahrady, — aby tu od
věřících uctívána byla. _Na velikém oltáři
nemůže zůstati, neboť zbaven bude k vůli
smutku velikopáteěnímu vší'ozdohy. Potom
myjí se oltáře.

' '\"echrámech biskupských světí biskup
mezi velkou mší sv. trojí olej: pro křtěnce,
pro nemocné a sv. křižmo, které pak se
do farních kostelů rozesýlají. Papež, bi
skupové, císař náš a někteří hodnostáři
církevní umývají na ten den dvanácti
starcům nohy, na paměť veliké pokory
Spasitelovy, že svým apoštolům sám
nohy umýval. .

Po velké mši sv. nastává hluboký
smutek církve, umlkly zvony, umlkají
varhany, jen temný zpěv hodinek ozývá
se ve chrámě; vždyť se slaví smutná a
hrozná událost“ umučení a smrti Syna
Božího na Veliký pátek. Zdali znáš,
milý křesťané, den, jenž by více dojímal
významem svým nežli tento? Znáš-li
den, jenž by tě více na převelikou lásku
Spasitelovu upomínal nežli tento? Znáš-li
den, jenž by více vzrušoval svědomí naše

a hýbal hříšným srdcem nežli tento?
Ano, kdo () Velikém pátku ještě chladným
zůstává, kdo ani tu nepociťuje jiskru
lásky, lítosti vsrdci svém, ten věru víru
křesťanskou již zúplna ztratil. Vše ve
chrámě upomíná nás na světodějnou
událost“ na Golgolě. Roucha černá, oltáře
obnažené, světla shasnutá, vše to svědčí
o převelikém smutku církve nad smrti

Zakladatelé jejího. Místo oběti mše. sv.,
která na ten den nikde se nepřináší,')
čte se umučení Pána Ježíše, modlí se
církev za všecky stavy a lidi i za po—
hany i za proradné židy, aby Spasitel
skrze svaté umučení své a smrt? svou

křesťany sílil, nevěřící k víře přivedl,
i aby židé odložíce nepřátelství poznali
v Ježíši Messiáše svého. Jak pečlivou
matkou jeví se zde církev katolická,

krásně jeví se zde její všeobecnost' ijejí
prava láska ke všem lidem! Které oko
může zůstati suché, které srdce prudčeji
nebije, když pak kněz chvějícím se hlasem
zpívá »Ejhle, dřevo křížela na němž
spása světa visela, a chór odpovídá:
»Pojďme a klaňme se!: a když při tom
pomalu svatý kříž Páně odhaluje, na
zem klade a bosky v pokoře nejsvětější
svaté lůžko Pána našeho uctívá? Tot
zajisté jest nejíichvatnější obřad v celé
naší bohoslužbě, obřad, jenž mohutností
a svatostí svou proniká celé útroby kře
sťana! O kéž by pohnutí toto také trvalé
neslo ovoce, ovoce pokání a polepšení se!

Po sv. přijímání — nebot' mše sv.
se neslouží ——kněze bohoslužbu konají
cího nese se nejsv. Svátost“ ve průvodu
do Božího hrobu, aby zde od věřících
s myslí kající uctívána byla. O jakou
úctu, jakou vděčnost, jakou radost? a

ž zároveň jaké dobré předsevzetí nevzbuzuje
tento vznešený pohled na hrob Páně, kde
Kristus Pán v nejsv. Svátosti přítomen
jest! Jest ve hrobě a přece ozářena jest

1) Jen papež slouží mši svatou.
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četnými světly, přece září jasně. Zdali
“nepřipomíná nám toto, zařízení církevní
pravdu svatou, že Kristus jen pravým
jest světlem ve tmě života a že ve tmách
a ve hrobě zůstává člověčenstvo. jestliže
je neosvětluje paprsek světla Kristova!
Proto také bývá Boží hrob četné na
vštěvován, proto klesá zde katolík na
kolena; ústa ničeho nemluví, ale srdce,
srdce plné jest vděčnosti ke Spasitelí
ukřižovanému, plné obdivu nad láskou
jeho, plné lítosti nad vlastními hříchy!
O zajisté tak mnohý děkuje obrácení '
své milosti, kterou obdržel při Božím
hrobě. Proto neopomen co nejčastěji a

Anděl

; ak mile dojímá za ticha večer
\ . ního něžný hlas zvonku volají

cího k modlitbě! Je to jakoby
' hlas s hůry mluvící k srdci

_ křesťana, aby nezapomínalo ve

. starostkech vezdejších na Onoho,

všech, jenž rozdává dary pozemské

a poctivému přičinění, a jenž největší
nám již poskytnul dar v Synu svém,
Spasiteli našem. Zvonku hlas mluví k nám:
»Pomni, člověče, co by platně bylo všecko
tvoje snažení, co platna všecka tvoje
starost? & péče, kdyby ti byl Bůh skrze

Ejhle, uznej vděčně otcovskou lasku jeho,
pamatuj na oběť Syna jeho. jenž člo

l)ne 25.

jenž vruce své drží osudy nás '

s největší hrob Boží
vštévovati.

V březnu není zasvěcených svátků
mimo Zvěstování Panny Marie (dne 25.),
poněvadž v dobách starších vůbec žádný
svátek se v době postní neslavil, aby
veškerá pozornost“ jen na Spasitele obrá
cena byla. Ze svátků kostelních připo—
mínáme: svátek sv. Josefa, pěstouna
Páně a patrona církve katolické (dne 19.),
pak Sedmero bolestí Marie Panny v pátek
před Květnou nedělí (dne 24.).

Přísně posty jsou obzvláště: Zelený
čtvrtek a Veliký pátek.

() Bílé sobotě příště.

pobožnosti na—

Páně.
března.

Marialc Jak pěkné a významně jméno
dal zbožný lid nás tomuto zvonění:
»Klekáníc! Ano, na kolena padnouíi máme
a v prachu pokory upřímně Boha chváliti
ajemu děkovati za nesčíslná dobrodiní,
zejména za milost“ vykoupení.

Obyčej modliti se »Anděl Pánem jest.

: již prastarý, trvát' v církvi již přes 600 let.
podle vůle své, jenž žehná pracím * Původ vzal ve 13, století, kdy na mnohých

místech podvečer se vyzvánělo na zna
mení ukončeného dne a práce. Svatý
Bonaventura přikázal na generalni ka
pitole řádu františkánského, konané v Pise
r. 1262., aby řeholníci lid věřící napo

Šníínali při večerním zvonění uctívali
Syna svého neotevřel život věčnýlc __ !

věkem se státi ráčil, aby života nebe- ;
ského nám vydobyl, obrat" zrak svůj od
hroudy zemské k výšinám nebeským a
z plna srdce veleb převelikou lásku Boží,
jevící se ve vtělení se Syna Božího;
vzpomeň i na přečistou Pannu, kterou
vyvolil Pán za Matku Spasitelovu. a po
zdravuj ji slovy andělskými: »Zdravas

třemi »Zdrávasyc převeliké tajemství
vtělení se Syna Božího,které dle zbožného
podání podvečer se událo. Zbožný obyčej
tento potvrdil & odporučil sám papež
Jan XXII. v bulle, vydané v Avignonu
dne 13. října 1318. Již několik let potom
(roku 1331.) udělila synoda vratislavská
věřícím odpustky 40 dní, jestliže na
trojnásobné znamení zvonem večer dané
»Zdrávas Maria: se pomodlí za zdar
svaté církve.



Duchovní užitek, jenž ze zbožného
tohoto obyčeje vzešel, přiměl brzy mnohé
biskupy francouzské, žei ve svých okresích
klekání zavedli a hojnými odpustky na
dali. Až do 14. století činí se zmínka jen

:_\1

o zvonění večerním; v polovici tohoto
století však jeví se již stopy klekaní
ranního, tak na př. na synodě v Lavauxi
v jižní Francii r. 1368. Na církevním
shromáždění "v Olomouci odbývaném

""gn„pw/„

Zvěstování Panny Marie.

r. 1413. mluví se již o zvonění poledním.
Ku konci 16. století potvrdila papežská
stolice zvonění trojí: ráno, „v poledne a
večer.

Odpustky, jimiž papež Benedikt XIV.
roku 1724. modlitbu »Andél Páně: při

klekaní byl nadal, jsou následující: Kdo
se buď ráno, v poledne nebo večer při
zvonění zvonem — byt' i nesvěcenym —
»Anděl Paně- kleče modlí, nabývá od
pustků 100 dní. Kdo se modlí modlitbu
tuto třikráte denně kleče, dochází od



pustků 300 dní. Plnomocných odpustků
nabývá jednou v měsíci onen, kdo “buď
ráno nebo v poledne nebo večer denně
se modlí, a to kleče Anděl Páně, ovšem
musí i sv. zpověd' vykonati. tělo Páně
přijmouti a za zdar svaté církve se po
modliti. Verš: »Oroduj za nás, svatá
Boží Rodičko: a následovní modlitba

nejsou k získání odpustků předepsány,
taktéž »Anděl Pánéc modliti se má
v sobotu večer a po celou neděli stoje.
Po celý čas velikonoční, t. j. od večera
Bílé soboty až do poledne před svátkem
Nejsv. Trojice modlí se místo »Anděl
Páně zvěstovala atd. antifona velikonoční
;) Panně Marii: »Baduj se, nebes Krá
lovno, Allelujala s veršem a modlitbou:
»O Bože, jenž jsi skrze vzkříšení: atd.

Kdo však tyto velikonoční modlitby nezná,
může se modliti stále »Anděl Páně.<<

l)!e rozhodnutí nynějšího papeže Lva Xlll.
ze dne 3. dubna 1884 dostačí pro toho,
kdo neumí »Anděl Páně: nazpaměť, k zí
skání odpustků, pomodlí-li se jen při
zvonění pětkrát »Zdrávas Maria.: Ne
může-li se někdo z nutné příčiny “právě
při zvonění modliti nebo si_kleknouti,
dostačí, když i po zvonění modlitbu
vykoná.

Kde se snad »Klekáníc nezvonívá

nebo kde pro vzdálenost“ hlas zvonu sly
šeti nelze, dostačí, modliti se »Anděl
Páně: asi v tu dobu, kdy se zvonívá.
Zvoniti a »Anděl Páněa modliti se má

2 nařízení papeže Pia VI. (r. 1781.) )na
úsvitě, v poledne a podvečer,: tedy ráno
asi půl hodiny před východem a večer
půl hodiny po západu slunce. V kra
jinách našich jakož i v Německu přidává
se večernímu »Klekánía ještě modlitba
za duše v očistci, což se naznačuje
trojím trhnutím »umíráčku: na mnohých
místech. Obyčej tento vznikl v Římě a
jest tam posud, že věřící hodinu po
večerním klekání se modlí kleče 129. žalm
»Z hlubokoslic a Otče náš se Zdrávasem
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za zemřelé. Papež Klement XlI. udělil
pobožnosti této odpustky 100 dní. Kdo
neumí žalm onen z paměti, alf se modlí
v celku dva Otčenáše se Zdrávasem a

přidá prosbu: »Odpočinutí věčné rač jim
dáti, Pane: atd.

Církev nás sice nezavazuje zákonem
k modlitbě »Anděl Pánem ale ráda zajisté
vidí, když všude zbožný obyčej tento se
zachovává; proto také hojných udělila
odpustků. Krásně o obyčeji tomto čistě
katolickém dí Dr. Gibr: w'l'rojí zvonění
k ,Anděl Páně“ jest obzvláště zbožný,
spasitelný a také povznášející obyčej,

- jenž všecko konání křesťana na počátku,
v polovici a na konci posvěcovati má.
'Fřikráte denně zaznívá zvon a volá do

víru starostí a prací světských: ,Sursum
corda --< Vzhůru srdce!“ 'Po dodává ži

votu katolickému obzvláštního posvěcení
a vznešenosti.c

Jak krásné jest podívání, když, jak
mile zavzni zvonek, každý zbožný ka
tolík ustane- poněkud od práce své, když
rolník na poli, řemeslník v dílně, učenec
u svého stolku si kleknou a srdce své

-k nebesům obrací,- aby poděkovali za
; milost“ vykoupení a uctili neposkvrněnou

Matku svou v nebi. Po vykonané mo
dlitbě chápou se ruče práce zase, a práce
jde jim lehčeji od ruky. Zpěvný lid náš,
zejména na Hané a Slovácku zpívá ně
kterou čásť »Anděl Páně: zbožným, po
vznášejícím tónem, což velice dojíma
srdce lidské. V některých krajinách ně
meckých, jako vBádensku, jest zvykem,
že venkované při »klekánic okna otvírají
a »Anděl Páněc ven hlasitě se modlí,
jeden druhého takořka ke chvále Boží
a Marie Panny vyzývajíce. U nás sice

v městech zbožný obyčej tento, modliti
se »Anděl Paněc a při tom _smeknouti,
pomalu mizí, nebot"netečnosť náboženská
zahnízdila se již skoro všude a, tak mnohý
katolík se stydí veřejně víru svou vy—
znati. Venkovnáš ale, Bohu diky, drží se



zbožného obyčeje předků, což ku chvále

blahosl. Panny Marie na práci lidskou
svolává.

Katolíci, at“jste kdekoliv, nestyďte se
veřejně obraceti mysl svou k Bohu na
dané zvonem znamení. Turek, ati jest
kdekoli, vykonává pétkráte denně svou
modlitbu, nestydí se nikoho, a katolík
by se stydéli měl a s modlitbou schová—
vati? Proč? Dokud se lid modlí, dobře
jest, hůře bude pro celý svět, až by lid
modliti se přestal. Proto pryč se vší ne
rozhodnosti, stůjme pri církvi sve jako
věrní synové při matce své drahé, ne—'
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, styd'me se za krásné a zbožné obyčeje
mu slouží &požehnání Pilně na přímluvu *
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předků našich, aby se nam nestalo. jako
již stalo se v krajinách protestantských,
kde člověk na mile daleko jíti může ne
uslyší zvonku, neuvidí kříže ani soch
svatých, neuslyší zbožný zpěv ani ne
potká kající průvod, tak že věru ani
neví, Že je v zemi »tuké křesťanském
Smutno a leskno tam srdci zbožnému.
Proto hled'me, ut“ v drahe naší domovině
neutuchá zbožnost & nemizí víra, tim
pojistime nejen sobě, nýbrž i'potomstvu
budoucností šťastnou pod ochranou Boží
&záštitou Marie Panny a doufati můžeme
i ve věčnou spásu. Kdo čteš, rozuměj!

Boh..Hendl.

Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Sta-ninlav Pavlík. (Č. (l.)

2.

vata panna svoji milou vnadou
, junu jednomu se zalíbila.

Byl to Valerian. Mužná síla
zdobila tu jeho duši mladou,
však co více, pravá. šlechetnosť,
hříchu nenávisti a srdce čisté

mohly zajistiť mu misto jisté
v domě panny. Byl ji milým dosť.
Vítala jej s upřímnosti pravou,
hovořila v stinném loubí sadu,
dobře tak se sedělo tam v chladu,
vdychovalo vůni květin zdravou,
v kytici již uvila mu pestrou.
Domáciho viděla v něm hosta,
více nic... Tak nevinná a prostá
upřímnou mu byla pouze sestrou.

Valerian vzácným rodem slavný,
ač též hovčl uctíváni bůžků,
chtěl ji vziti za života družku.
Jistě jejich rodičů sen dávný
byl by vyplnil a jejich přání,
by mu dcerka podala svou ruku,
by jich srdce bila u souzvuku.
Ale ani řeči o vdávání!
Cecilie Kristu zaslíbená
slyšíc, co ji v budoucnosti čeká.,
kroku toho náramně se leká,
zdravé líce blednou ji jak stěna,
_okokalise a srdce buší

jako srdce zvonu, úzkost? jevi,
jak by vymluvila se mu, nevi —
nemysleli, že ji to tak vzruší.

Avšak otec přísně pohled' na ni,
když se ohližela plaše kolem:
„Uradili jsme se s matkou spolcm,
že již konec bude tomu hraní ——
nejsi více děckem — již tu čas,
na ten svět bys hleděla již vážně.
Valerian prosil nás tak snažně —
bud' mu ženou — poslechni můj hlas!“

Vymlouvala se mu . . .

Řekl v zlosti:

„To tvá. vděčnosť, láska k otci, matce,
s tebou již tak zacházeli sladce?
Kde se's učila se poslušnosti?“

Jak by na západě oblohu
slunce vzňalo v purpurové záři,
Cecilie hořela tak v tváři:
„Ne, té výtky snésti nemohu!
Nechci, byste nezdárnou mne zvali,
nechci, bych vám způsobila žal,
nechci, by kdo na mne naříkal,
neposlušnou že jste odchovali —
vezmu si jej — ano ——zde má. ruka ——
půjdu v životě s nim jednou dráhou.“
Unešen byl chvíli onou blahou



Valerian — ale hrozná muka
podstoupila dívka, díc ta slova.
Ženich štěstím nevýslovným zmíral.
nevěstě bol tajný srdce svíral.

Srdce zbožné naději svou chová.
v Kristu Ježíši, a tak'í ona
jako dříve v tísni nejedné,
ač se bála svadebního dne,
pobožnosť svou k němu ten den koná
plna důvěry, že pomůže jí,
nedopustí, její čisté tělo
poskvrny by jaké utrpělo.

A zas jí se něžné prsty chvějí
na klávesích varhan, píseň tklivá
se rtů se jí dojemně tak řine,
a k té písni varhan hra se vine,
Cecilie Pánu svému zpívá.:
„Pomni, jak jsem k Tobě volala:
Čisté budiž srdce mé a tělo,
aby Tobě jenom sloužit smělo,
bych se zahanbenou nestala.“

3.

Fléten melodic, zvonků hraní,
písní rej dnes z komnat zaznívá.,

kde se/ jindy zbožně modlíva
panna svata a kde v rozjímání
tráví čas a vzývá svého Pána.
Kde dřív šel bys zadumán & tich,
tam dnes rozléhá se hlučný smích,
ples a radost' od Božího rana.

Cecilie panny rodný dům
slavnostním dnes přioděl se šatem.
Nádhernými barvami a zlatem
jen se leskl komnat ladný tlum,
dvéře, okna samé svěží věnce,
sama kytka nahóře i dole,
jak bys viděl vraceti se z pole
0 dožínkách rozjařené žence.
Těžké zaclony tu z perských látek,
z Damašku tam vzácné povlaky
míhaly se hostům před zraky.
Večeřadlo v největší jak svatek
přístrojeno. Mramorový stůl
tíži velkou nesl Božích darů,
ježto urovnány v lepém tvaru
nasytiti mohly Říma půl.
V etrurských se džbánech růměnila
réva africká. a napoj z medu
křišťálové číše v ladném sledu
tajily. A plodin jaka síla!
Jablka a fíky, datle, hrozny

zamlouvaly se ti vůní sladkou;
v kuchyni pak, jež ted' byla jatkou,
na rožni se pekl kanec hrozný
z Apenninských lesů ——chlouba kvasu.

Hle, již scházejí se hosté zvaní,
píšťal, zvonků vítá. vstříc je hraní,
dívají se na vše v němém žasu —
za nimi pak klientů a dětí
zvědavý se tlačil venku dav.
Sotva prošel's středem jejich zdrav!
Ob čas otrok vratný smavé pleti
zaháněť je musel kyjem zpátky.

Než co znamená. ta slavnosť celá,
což ta radost, jež se v očích stkvěln
hostů všech, však nejvíc otce, matky
naší světice? Již uhodlí jste!
Valerian Cecilii pannu
uvésti chce do svojího stanu,
zasnoubiti si to srdce čisté.

ó jak blahem se mu chvěje nitro,
jakým ohněm z očí sala ples,
ó jak přešťastným se cítí dnes!

Po bouřlivé noci krásné jitro
kdy se probudí, tu ptačí sbor
vzlétne do výšin a píseň ranní
zpívá. velebuě, a slunce pláni
pozlacuje čela modrých hor,
mračky bílé z beránčí jak vlny
líbají se navzájem a vedou
za ruku, a kol nich střelmo jedou
šípy paprsků, jichž obzor plný.
Na lučinach tu se pestrá kvítka
budí že sna, rozvírají očka,
jejich korunka jak sněžná. vločka
upřímnosti nevinného dítka
usmívá se na tě, bzučné včelky
škádlí se jen s nimi, motýli
jako když se světlo rozptýlí
barev duhou skrze lustr velký,
obletují pestré lučiny,
na nichž květů rozvila se krása!
Hoj, jak v přírodě tu všecko jasů,
svět ten Boží plesot jediný:
taký život ve svadební síni
rozproudil se, taký _ples a zpěv,
nebeský když ukazal se zjev —
svatá. Cecilie.

Jak by jíní
postříbřilo rozvinutý květ,
byla přioděna bílým šatem,
jehož lem se třpytil stříbrem, zlatem.
Kol hlavy se myrtový jí plet



věnec uměle, a hladké čelo
zdobil diadém, v němž drahokamů
v barev luzny'čh lepokrásném plamu
jak roj zář-ných hvězd se čárně stkvělo.
Řásný zavoj s hlavy její splýval
dolů na zem jako ranní pára —
báječnou vše na ní krásou hárá.
Kdybys však jí do očí se díval,
odhodlanosť velkou v nich bys čet,
důvěru, již kladla ve svém Bohu.
„V Tom, jenž sílí mne, já. všechno mohn,“
slyšel bys, jak šeptal její ret.

Fléten melodie, zvonků hraní
ozvalo se zase, pěvců sbor
svadební ted' zapěl zvučně chór,
jehož refrén: sladké milování,
Valerian když tu :; Cecílií
před oltářem Penuátů a Larů
stanuli. Již kol nich v lepém tvaru
družky bílé živý věnec vijí,
přínáší se oběť vína, mléka
podle zvyku bohům římským ke cti,
jichž však Cecilie nikdy nectí,
ona ba se obřadů těch leká,
srdce v ňadru kladivem jí buší,
ona pod závojem zrnky skrývá,

ona svého Boha tajně vzývá..
Kdo však ví, co skryto v její duší?

Již se koláč láme, již se ruce
vinou spolem, prsteny se mění ——
bez obřadů takých svadby není
v očích lidu. Bože, v jaké muce
nevěsta tu stojí, nikdo neví,
jinému že dávno zaslíbena,
tváře její bledé jako stěna ---—
avšak brzy udatnost' se jeví
v jejím zraku, ona ěclo jasné
vzpřímí zas a vzhlédá k nebi vzhůru —-—
hymnus svadební tu zavzní v kůru,
melodie Héten mnohohlasné,
dokonaný obřad píseň hlásá.
'l'u zpěv, hudba, pozdravy a přání
střídají se spolu bez ustání,
všechno vyska, plesa, zpívá., jásá...
Než i Cecilie Pánu zpívá.,
zpívá v srdci, zpívá píseň svojí,
a ta píseň jako balsám hojí
tesknosť, kterou v duši tajně skrývá..
Cecilie k Pánu volala:
„Čisté budiž' srdce mě a tělo,
aby Tobě jenom sloužit-' smělo,
bych se zahanbenou nestala.“

(Pt—isté dále.)

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Částí další.)

|OSVálným svazkem remesla,

„„jm-; bratrská laska. .lako
bratří pro Krista a svaté jeho měli si
udové cechu vzájemně pomáhali, ne—
mocným a schudlým z pokladnice cechovní
milodary udělovati, zemřelé chudé spolu
bratry na útraty cechu uctivě pochovávati,
vdov a sirotků se ujímati. V městě Kielu
na př. častováno po slavných službách
Božích ke cti a chvale svatého patrona
cechovního dvanacte chudých a poděleno
dvanact žáků. Tímto způsobem povstaly
přičiněním cechů mnohé dobročinné
ústavy, špitaly, chudobinec, chorobince,
sirotčince. V městě Lubeku bylo takovýchto

rcechn s náboženstvím byla
míle zušlechťována vespolna

ústavů na konci středověku sedmdesát, \
v Kolíně s osmdesát, v Hamburku přes sto. i

Posvátné spojení řemesla s nabo
ženstvím blahodárně působilo též na
mravopočestnosf. Kdo chtěl býti
údem cechu, musil býti“ z počestných
rodičů zrozen, svatostna důstojnost stavu
manželského na vý'sost' ctěna. Každému
bylo ctnostně žíti; zahálka, noční toulky,
opilství, divoké hry, všelíka nepořádnosť,
zejména učeníkům a tovaryšům, přísně
zapovězena. Kdo nečestné potrestán, byl
z cechu vyloučen.

Nábožensko-mravní ráz cechů hai il
překrásným způsobem prava prace
proti pravu kapitálu, peněz. Každý ud
cechu byl povinen pracovati a měl
zároveň svaté pravo býti účastníkem
ovoce, výtěžku prace. Každý musil osobně
pracovati. Tehdy nebylo všelijakých
»podnikatelů,a jakých za našich časů



přemnoho, »podnikatelů,< kteří práci ne
rozumějíc— rukou při práci uni nehnou.
ale z potu a námahy. z mozolů svých
dělníkův a dělnic žijí a lyjí, rozmařile
a v nádherném přepychu sí hoví.

V listopnclovém čísle »Dělnických
Novim čteme smutný doklad této pravdy.

'Píše tam rrduktor výborného toho listu,

kterak v Praze a v přejlměstích pracují
15), 16-, 17-, & 18lelé šíčky továrního
prádla (košil, bluz, podvlékaček aj.) pro ;
pražské židovské továrny na prádlo od
páté hodiny ranní až do půlnoci, ba i
déle. Jmenuje celou řadu těch továrních
závodův a ukazuje, jak »fabí'icíí'ují.a Do 3
novin se dá inserát: »Přijmou se děvčata
k šití prádla, košil, bluz atd.: Prijde 50
až 150 děvčat, každé musí dáti 5—10 zl. .

odvádět práce! Zdraví jejich podkopáno.
O mzdě ani nemluvím: 40 kr., které
děvčeti po všelikém vydání zbudou od
usítí dvanácti košil za 18- až 20hodinnou

pilnou práci 'u stroje šicího —- 40 těch
krejcarů nepokládám vzhledem k pražským
poměrům za žádnou mzdu; těch 40
krejcarů mohlo by snad býti nazváno
»diškrecía za přinesení a odnesení balíku.

Takovýchto smutných poměrů nebylo
za dob křesťanského zřízeni cechovního.

! 'l'ehdy měl každý člen cechu svaté právo

»zárukyc, a pak se jí teprve vydá látka :
-na .12 kusů košil, od jejichž ušití dostane
— prosím, pozor! ——60až 80 krejcarů,
pravím: za ušití 12 mužských
košil! Nastříhání těchto košil

dvě hodiny. Nad to děvče musí míti ještě
svůj vlastní stroj, vlastní niti, vlastní
přízí, vlastní olej, vlastní jehly, svítivo,
vosk, nůžky atd.. a když dostane košile
jeden den do práce, musí je už druhého *
dne přinésti hotové, sice by už nedostala
práce a nezůročená záloha by se jí vrátila.

Takovéto závody pracují s 10, 30,

trvá i Í
\

50, 100, \ba 150 děvčaty 18 až 20 hodin \

denně; ovšem děvčata pracují doma, a !
v tom právě spočívá chytrost našich
moderních otrokářů. Pro statné a

dospělé muže pracující v továrně ustano
vena jest jedenáctihodinná normální doba
pracovní, kteráž, má—li o hodinu býti
prodloužena, potřebí k tomu úředního
dovolení; avšak v oněch továrních zá
vodech na prádlo zaměstnávají ti »lidu
milní kšeftsmanic kolik set děvčat, kterýmž
mnohdy i 20 hodin denně pracovati bez
všelikého nedělního a svátečního klidu.

O tom nikdo neví?! Ubohě dívky! Jen
na _něpopati'me, když spěchají s ranci

ku práci, ale též zároveň svaté právo
k slušnému výtěžku. Onemocněl—limistr,
dal mu cech zástupce. Vdova mohla
řemeslo svého manžela dále provozovati
dílovedoucím.

Cech opatřoval suroviny, jež se
spracovaly, cech určoval m z d u tovaryšův
&vůbec pořádal všecek p oměr mistrů
k pomocníkůmi. Nikdo nesměl svému
spolumistrovi dělníkův odlouditi, tovaryše
neb učeníka utečence nebo pokutou pro
puštěného, proti mravopočestnosti se
prohřešivšího přijati. Cech ustanovoval,
kolik který mistr může míti tovaryšů,
kolikučeníků. Cechurčoval cenu z boží,
místo, způsob, čas prodeje. Všecko
movité i nemovité jmění cechu při
nášelo spravedlivě užitek všem členům;
ze jmění toho podporováni nemocní
spoluúdově, chudí, vdovy; ze jmění toho
vydávaly se též zálohy; byl tedy každý
cech jistou měrou i záložnou. Cech staral
se svědomitě, aby práce, dílo, výr
robky byly poctivy a dobry, aby
kupující nebyl nikterak ošizen. Ob čas
navštěvovali cechmistrové s radními pány
dílny řemeslníkův a zkoumali, zdaž se
spravedlivě pracuje; dílo nepoctivé bývalo
zabaveno nebo zničeno, nepoctivý pra—
covník pokutován, ba i tělesně potrestán;
zejména potravinám věnován přepečlívý
dozor, a běda bylo mlynářům, pekařům,
řezníkům, hospodským, kteří usvědčení
v nepoctivosti! '
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Stejnorodí cechové téhož řemesla Ve zmíněné už staré knize cechovní

v různých městech téže krajiny, téže ! »Křestanské napomenutíc čtem'evzhledem
země sbratřovnli se u veliký spolek, a
vyvinul se takto společný řád řemeslný
pro celou říši, což bylo zajisté na výsosť
prospěšno tovaryšům, když byli )na
vandře.:

IV.

Vedle řádných členů cechovních,
mistrů, kteří užívali všech výhod cechov—
ního zřízení, byli též členové mimOřádní,
chráněnci, a to manželky mistrů, dítky
jejich, učňové a tovaryši. Manželky i.
dítky mistrův obcovaly cechovním službám
Božím, účastnily se cechovních zábav;
vdovy po mistrech směly řemeslo dále
provozovati, synové a zeťovéměli přednost
před jinými, když se chtěli témuž "řemeslu
učiti, nebo za mistry přijatu býti.

Kdežto za našich časů fabrični pán,
továrník vysoce se vzpíná nad svými
dělníky, kteří na něho pracují: bývalý
mistr, byv druhdy sám učeníkem &
tovaryšem, chutě pracoval v dílně své
spolu s učeníky & tovaryši. Protož
křesťanský mistr řádu cechovního měl
učeníky a tovaryše kolem sebe,
fabrikant však má dělníky p'od se ho u,
a váží si jich mnohdy méně než parního
stroje.Ano,učeníci, tovaryši bývali
tenkrát kole m mistra, byli takřka členy
rodiny.

Když byl přijímán učenik, bývala.
to slavnostní chvíle a nezřídka dála se

taková přijatá na radnici před radními
pány. Nastávající učenik musil býti
manželský syn; důtklivě & obšírně vy
loženy mu &připomenuty všecky povin
nosti mravní a řemeslné; bylo mu písemně
na listině potvrzeno, že přijat za učeníka,
a listina ta uvedla ho do rodiny mistrovy.
Mistr byl nyní učeníkovi otcem, mistrová
matkou; učenik byl netoliko učeníkem,
nýbrž též chovancem, jsa vychováván
ve vší spravedlnosti a zvedenosti kře
sťanské.

Škoia B. s. P. 1393.

k učeníkům: »Všecko řemeslo bude po
čestno, jak sluší, časně-li se bude učenik
cvičiti v bázni Boží a bude-li mistra jako
otce poslouchati. Ráno a večer, i při
práci ať prosí Boha za pomoc a ochranu;
nebot bez Boha nic nezmůže, bez Boží
pomoci jest. pomoc třebas všech lidí
marna a často duši škodliva. Každou
neděli a svátek at slyší mši svatou i
kázaní a dobré knihy čte. Při práci at
jest .pilen & nehledá cti své leč skrze
čest Boží. At pečuje též o čest mistra
svého i o čest řemesla; onoť jest svatým
úřadem, jejž bude i on jednou, dá-li
Bůh, jako mistr zastávati... Pošetilcem
jest a lakomcem, kdo jen pro peníze,
zisk a chválu světskou chce se učili a

pracovati. Toť hřích. Zhřeší—li učenik
proti bázni Boží a poslušnosti, budiž
přísně potrestán; tot prospěje duši jeho;
tělo musí trpěti, aby se duše měla dobře.
Mistr nebudiž příliš měkkého srdce
k učeníkovi, ne. však Zase ukrutným;
nežádejž na něm mnoho. Chraniž ho od
nadávek, bití a-ran tovaryšů... Mistře,
buď pamětliv svých povinností. Cech
svěřil ti učeníka, abys pečoval o duši
jeho i tělo, jak zřízení cechovní poroučí
a řád Boží žádá; musíš jednou vydati
počet z „učeníka svého; proto měj se
k němu jako k vlastnímu dítěti. „Nejsi
jen proto mistrem, abys poroučel a
mistrovské práce konal, nýbrž abys též
sebe sama »zmistrovalv; to ti velí
křesťanství, toho žádá čest tvého řemesla.
Věz, že máš býti mistrem příkladným
životem své manželce a dítkám, učeníkům
a tovaryšům i ostatní čeládce.:

Cechovní řád velice důtklivě na—

pomínal mistra, aby svědomitě a pilně
učil učeníka, jsa Bohu zodpovědným.
Učení trvalo 3—5 let. Ukázalo-li se, že
učenik za ten čas 'vinou mistrovou se
nevyučil, svěřen jest jinému mistrovi,

o
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jeho pak první mistr musil nyní všecky domovinu. Onemocněl-li tovaryš, ose
výlohy zaplatit'a nad to ipokutu. lhned ! třován po křest'ansku v domě mistrově
propuštěn byl učeník jen pro krádež a
nemravnost; spáchal-li něco jiného, ža
lováno naň cechu, a ten pak rozsoudil.

»Za vyučenom dostával učeník '
právě tak slavně, jak byl do učení přijat.
Celý cech byl shromážděn. Každý pří
tomný mistr byl třikráte tázán o vyučenci,
jakož i vyučence se ptali, zpozoroval-li
u mistra něco proti řádu řemeslnému;
věděl-li co, měl to nyní oznámiti, sice '
potom musil zachovati úplné mlčení.
Byla-li přízniva odpověď mistrův, pro
hlásil cechmistr ve jménu nejsv. Trojice
a cechu učeníka za vyučena. 'l'ím jest
přijat mezi tovaryše. '.

Tovar yšové byli původněv témž
poměru k mistrovi a k cechu, v jakém
učeníci. Měliť v domě mistrově obydlí i
stravu, otop, světlo i prádlo. Cech hájil
jejich práv, cech soudil jejich pře, po
vstaly-li jaké mezi tovaryši vespolek,
nebo mezi tovaryši a mistry. Jako nad
prací tovaryšů, tak i. nad mravným
chováním bylo mistrovi svědomitě bdíti.
Večer o deváté, nanejvýš o desáté hodině
musil býti

nebo v cechovní nemocnici. Vybral-li se
do světa, vítalo ho všude cechovní

i přístřeší; nedostal-li hned práce. po
darován tak, aby se mohl pohodlně

každý tovaryš už doma. =
Hazardní hry byly tovaryšům přísně za- ,
kázány. Kdo byl vícekrát než jednou za .
týden v hospodě, byl trestán. Který
tovaryš pro špatné chování od mistra
propuštěn, nebo který ve zlé vůli odešel,
nebyl 'přijat od druhého mistra- do práce.
Šat tovaryšův musil se srovnávati 5 po
čestností řemesla. Jako mistři, nosívali
i tovaryši ve mnohých zemích meče a
jiné zbraně.

Tovaryši téhož řemesla mívali své
bratrské spolky, jež byly ovšem cechům 5
podřízeny.

Dokud tedy tovaryš v některém
městě pracoval, náležel svobodnému,
ušlechtilému Společenstvu cechovnímu,
jež—se ze všech sil 'přičiňovalo, aby mu
nahradilo vzdálené rodiče, vzdálenou l

uživiti a dostali do nejbližšího cechovního
města.

Jak vážení bývali tovaryšové, uka
zovalo se zejména při jejich slavnostech,
kterých se účastnil kde kdo z města,
tak že se staly zamilovanými slavnostmi
národními. _

O blahobytu tehdejších tovaryšů
svědčí převzácné dary, jimiž kostely
obdařili, a všeliké fundace bohoslužebné.
R. 1495. dali si ku př. pekařští tovaryši
v městě Kolmaru ke slavnosti Božího

Těla udělati čtyři voskovice za 120 zlatých,
podle našich peněz přes tisíc zlatých.

Jakož pečováno křesťanským řádem
cechovním () čistotu a neuhonnosť duše,

tak pečováno též o čistotu těla. a bývaly
proto v každém městě, bai na vsích
koupelny, lázně, kdež alespon každých
čtrnácté dní bylo tovaryšům i' učeníkům
se vykoupati. Vedle lázní veřejných byly
též lázně domácí, a to přečetné.

* * *

Z toho všeho vidno, kterak cechy
zaveden posvátný řád ve veškeré řemesl
nictvo. Každý řemeslník pokládal se živým
udem užší společnosti cechovní, kterou
z té duše miloval, o čest“ a slávu její
pečoval, jako hodný měšťan pečuje o čest
a slávu svého rodného města, jako
hodný vlastenec pečuje o čest a slávu
své milé .vlasti. Údové cechu neznali

závisti, přáli ze srdce lepšího bydla stavům
vyšším, byli spokojeni svou řemeslnou

' prací, vědouce, že i tato jest před Bohem
čestna a důstojná. Jako se těší kněz ze
svého posvěcení, rytíř ze svého pasování
na rytíře, učenec ze svého diplomu
doktorského, tak se těšil mistr ze svého
mistrovství. Jako si váží šlechta svých
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erbů, tak si vážil řemeslník svých korouhví, [ akorouhevních barvách cechů řemeslných
štítů, postavníkův a korouhevních barev. ;

Hned na začátku jsme zmínili, že
z něžného svazku svatého náboženství

našeho s prací řemeslnou povstal krásný
obyčej, vyobrazovati světce s nástroji
řemesla, které provozovali,
práce, kterou konali. Jen si vzpomeňme

s nástroji :

pojedname v části další ; vedle řemeslníkův
uvedeme i umělce & některé jiné stavy;
nástiny životopisné svatých těch patronů
budou vyňaty z důkladného díla »Církevní
rok,a jakož nám dovolil slovutný pan
spisovatel díla toho, vysoce důstojný pan

: kanovník Beneš Method Kulda; o ně—
na svatého Josefa! Každé řemeslo mělo Ž

svého svatého patrona. O svatých patro
nech těchto, jakož i o korouhvích, štítech '

kterých světcích se zmíníme též dle nej
novějšího nObrázkového života svatých.c

(Příště dále.)

Řím za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kmazewakýzo. Přeložil P. Š. Senický. (0. d.)

XV.

Julius Flavius Kajovi Makrovl zdraví.

35 ““““/„dalo se, že požár nejenom
pri-'

a

vítězně roznášeje zhoubu &

I

|

neustal, ale ještě se zvětšil,

_ —zničení. Bylo už vidět se zdi, ;

na níž jsem stál, širé moře plamenů a nad
ním valící se mraky rudě krvavého dýmu. ?
Vítr jimi-zmítal obrovským velariem
nachovým nad arenou divadla...

Sem tam ze středu plamenů trčely
bělostné sloupy sřícených svatyň a zdi
obydlí, z jejichž oken oheň vystrkoval
své jazyky, vyrážel dým hustý i prskající
jiskry.... Bylo jasno jako ve dne, ale
bylo to světlo bledožluté, strašné jako
za podzimní bouře a blesku. Až sem
dolétalo ke mně řvaní, hukot a hřmění
smíchaných hlasů lidských'a zvířecích i
sykot plamenů. Někdyhlasitěji, pronikavěji
zavylo několik set jakýchsi hlasů,
oznamujícíchneznámou pohromu a strach
nevyslovitelný... Musím doznati, byl to
pohled, jenž byl s to, aby i z muž_ného
zraku slzy vyloudil. '

Seděl jsem na úlomku zdi zkamenělý,
nevěda sám, co si počíti, jíti—li,proč a
kam ? Moje in sula nalézala se uprostřed
hořícího města a s ní všecko, co jsem
po strýci zdědil, už dávno bylo v čmou—

; apijskou . ..

.dících zříceninách pochováno, dům na
Palatině jsem viděl rozbitý a vyloupený. ..
Co jsem si měl počíti? kam se-obrátiti?

Jsa upokojen o Sabinu, pomalu
jsem teď začínal mysliti na sebe...
zdálo se, že už noc pokročila... vichr
zmáhal se čím“ dále silnější... parný
vzduch nesl s sebou zápach spáleniště,
jako z pohřební hranice... Nic nezdálo
se slibovati, že by tato pohroma brzy
ustati mohla.

Unaven, hladov, ospalý vlekl jsem
se vyhledat si 'útulek někde nad silnicí

Tudy hrnuly se ještě stále
zástupy lidstva z Říma požárem vy
puzeného. s Palatinu, návrší celijského,
s Esquilinu a z těch částí města vůbec,
které již plameny byly uchvátily.

Plačící a hořekující ženy s hlavami
k prsům pokleslými, chvílemi s křikem
zoufanlivým se obracejíce ku spáleníšti,
jakoby loučily se 5 domy a bohy svými,
muži klesající pod břemenem zachráně
ného dražšího nářadí, velbloudi postrašeni
a, dav rozrážející, stáda poplašených
volův a koní, naplňovali silnici. To už
vlastně ani' lidé nebyli, co tudy spěchali,
ale jakási divoká sběř, peroucí se oza
chování života, rozvzteklená, na slepo
a bez rozumu „se bijící.

.=—



Nad jedním toliko výjevem, jako
celá ta truchlohra podivným, uprostřed
celého toho hluku jsem se pozastavil.

Na zdi nad samou silnicí seděl,
nahé nohy dolů svěsiv, otrok řecký,
cynik... Z hořícího sbořeniště vyrval
někde asi svitek pergamenový, nějaké
dílo filosofa, a ježto světlo požáru mu
velmi dobře svítilo, usedl a četl klidně.

Lysá jeho hlava skloněna byla nad
rozvinutým listem, a tak byl zabrán do
rukopisu, že strašné vřavy pod nohama'
svýma ani neslyšel, ani neviděl. Chvílemi
zdivoěené koně vrážely do spuštěných
nohou jeho, uhnul se, ale očí od_listu

ani nepozvedl. Zastavil jsem se před
ním s úctou . . . V nuzném oděvu, vyhublý,
osmahlý, s ušima provrtanýma se znám—
kami otroctví na špinavé šíji, roztrhán . . .
byl v této pohromě šťasten... zapomněl
na ní i na sebe.

Věru jsem mu závidět...
' Hledaje nějaký útulek, vzpomněl

jsem si na domek Celsův, kde jsem
s ním několikrát besedoval, stáltě za
branou ostijskou. Nevěda kam, umínil
jsem si dáti se tou stranou, 'koje se
jakousi nadějí, že tam snad též jeho
naleznu. '

S velkým namáháním prodíral jsem
se uličkami plnými všude hluku & lidu,
jenž divokým křikem vyjadřoval svou
zoufalost a proklínal.

V_kupách tu stojící lidé vykládali
si vespolek podivné pověsti, že sluhové
Neronovi podpalují, praetoriáni a stráže
germánské roznášejí pochodně, vybíjejí
& loupí domy. Pobouření bylo strašné,
hlasitě vyhráženo caesarovi isenátu, ale
všecko zanikalo v nářku a pláči.

Tu pod branou ostijskou uviděl
jsem Afra, sedícího na zemi s dvěma
mými otroky. Jeden z nich mne—poznal,
i přiběhli ke mně všichni, zmateně mi
oznamujíce, že insula úplně shořela, „že
rozestavené všude stráže. nedovolovaly

ani ku troskám se blížiti a něco z nich
uchrániti. Dům na Palatině rozbit, tloukli
do zdi berany... a do základu jej roz
metali.

S chladnou krví vida lid ještěne
šťastnější, než já jsem byl, snesl jsem
pohromu na mne doléhající... mlčky
vlekl jsem se s nimi k domu Celsovu',
více přemýšleje nad případem se Sabinou
a vším tím, čeho jsem byl náhodou
svědkem, než nad vlastní ztrátou.

Celsus, s kterým jsem se rozloučil
na prahu svého domu, neboť jsem ho
v tlačenici na ulici okamžitě s očí ztratil,

nemaje, jak jsem předvídal, kam se
podíti, vběhl rovněž do svého domu.
Nalezl jsem ho pohrouženého v zadumání,
postrašeného hrozným neštěstím Říma.
Přivítal mě srdečně & vida mne poraně—
ného, zabláceného, vysíleného, rozkázal
okamžitě připraviti mi koupel i postel.
Koupel zvláště byla mi velmi vhod.
Občerstvív se jí a vzav'Afra s sebou, ne
říkaje ani, kam jdu, vrátil jsem se ještě
v noci na to místo, kudy Sabina-byla se
stoupila do podzemních chodeb, nepro
zrazuje ovšem otrokovi ukrytého vchodu.

Čekali jsme tu až do svítání, ne
vyjde-li a nebude-li nějaké pomoci po
třebovati, leč marně jsme s neklidem
několik hodin na 'zemi ležíce čekali, neboť
nikdo 'se neukázal. Požár stále se roz

šiřoval, té noci neblahé jistě nikdo ani
oka nezamhouřil.

Nazeitří plameny rozlezly se ještě
dále a močněji pohlcujíce vše, co na
své dráze potkaly; tak bylo rovněž i dni
následující... Svatyně Joviše Statora,
Romulovu, Vestinu i s římskými penaty,
Tuliovu, Dianinu, Herkulovu, Evandrovu
oheň zpustošil. Těchto památek starého
Říma, jeho kolébky, každému právě tak
bylo líto, jako vlastního jmění. Kněží
stáli na schodeěh chrámův a trhali roucha

svá ze zoufalství. Bloudilijsme spáleništěm,
dusivým čmoudem a dýmem, spolu



s jinými poutníky, zastavovali jsme se
jako zpiti a pomateni... Vrátil jsem se
do domu Celsova, šel jsem na apijskou
silnici, prodíral jsem, se ulicemi & tak
jsem prožil několik dní vjakémsi omámení,
nevěda vlastně, co se se mnou děje.
Požár hned zdánlivě uhasínal, hned zase '
se vzmáhal, rozlětal a šířil...

vysílen tvrdě jsem usnul v pohostinném
domě přítelově,.—pod večer vzbudil mě
Celsus, vracející se z Palatinu.

»Víš,a pravil, »Neron vrátil se z Antia,
ale pozdě, neboť paláce jeho na Palatině
jsou téměř úplně zničeny... jenom
rumoviště jejich čoudí a zdi trčí nahy.
Zůstala jen stará část? hradu necelá &věž
maecenátora, do které přeneslizachráněné
věnce caesarovy, jeho loutny asošky před
stavující ho v úboru citharoedaJ) Nejdříve
se ptal po nich... Faon praví, že hadí
kůže v zlatě zasazená, již nosil, dokud

chvění. Když sestoupil s věže. dojal ho
pohled na nešťastné, snad též polekal se
jejich proklínání a začal starati se o
osud těch, kteří neměli, kam se uchýliti,
rozkázal budovati stany a salaše na
Martově poli, otevříti pomník Agrippův
& ze spižíren vydávali obilí a rozházeti

Š něco peněz.
Čtvrtého asi dne, když umdlen a !

Agrippina žila, jako tajemný prostředek :
proti čárům . . . ztratila se ve zmatku.

Viděl jsem Nerona. Nemysli si, že opla
kává neštěstí Říma, — směje se.

»Vystavíme ho stokrát pěknějšh
volá, »to byly leda baráky z hlíny uplá

\ bohové dopusUh...

cané, ulice těsné, nehodné lidu římSkého, .
vnichž nejednou se dusiti musili... vy
stavíme město caesarů hodně lidu caesarů,
svatyně. . . náměstí . . . thermy . . ,.

Potom vystoupil na věží, a se za
nícením dlouho se díval.

»Čarovně krásný požárlc zvolal
tleskaje dlaněmi... »Jaký to obraz, jaká
nádhera! Podejte mi lyru, podejte mi '
“lyru . . .a _

Podali mu ji a on se postavila
zpíval o zničení Troje, chvílemi ustá
vaje. . .jakoby naslouchal doprovázejícímu
ho křiku a pláči... přelud ten ho roz
radoval a unášel. .. patřil jako na zkázu
llia2)... tleskal 'a poskakoval v roze

1) Zpěvák při cithaře.

Při večeři všichni zasmušile mlčeli,
on sám byl vesel. Na konec začal na—
léhati na všechny zvláště, až po slu
žebníky otázkami, co asi bylo příčinou
požáru?

Nikdo neodpovídal... mlčení jejich
pravilo mu mnoho, zdálo se mu, že mu
porozuměl . . . zasmušíl se.

»Caesar jenom,a pravil, »caesar sám
ví, co značí podpálení Říma, bohové mu
to zjevili... Rím potrestán byl za to, že
trpěl bezbožnou cízozemskou nauku a
nechal jí se šířiti... A teď oni! oni...
křesťané jsou příčinou požáru! Ode dávna
prorokovali záhubu a ted' ji, sami pro
vedli... Nikdojiný... slyšíte... oni...
To je dílo bezbožných, které mstiví

aby nás potrestali.
Jenom krev křesťanů může zadržeti

pomstu bohů...<
Tak blábolil nesrozumitelně po celou

večeři, spojuje s hrozbami proti kře
sťanům sliby o nádherném znova zbudo—
vání sídelního města. _

Slova Celsova naplnila mě obavou
stran osudu Sabiny.

»Jaky tedy čeká osud křesťany?c
otázal jsem se Celsa.

»Strašlivé, nelítostně pronásledo
vání,: odpověděl, »úplné vyhubení, chystá
se jim edikt proskripce, rozkaz zajímati
je, vězniti ty, kteří by se nechtěli zříci
svého bludu, vydávati je na rozsápání
divoké zvěři, meči katovu.:

»Biidou hořeti, jako Řím příčinou

Řekové po deset let obléhali, a. pak teprve letí
; dobyli a.zapálili. O válce této nazvané trojskou pějí

“) Troja, Ilium, bylo město v Malé Asii, jež : národní zpěvy řecké, připisované pěvci Homerovi.



jich hořel,c pravil Nero. »Lid se upokojí
a bohové odpustí . . .:

Polekán tou zprávou, nedoslechna
ani konce jeho řeči, rozloučil jsem se
s ním; oblékl jsem se a ustanovil ihned
vyhledati Sabinu, třebas bych podruhé
se měl spustiti do arenárií, jenom abych
ji vystříhal, vyvedl a zachránil. K tomu
cíli nechav Afra a své otroky u Celsa,
běžel jsem, nehledě na nastávající noc,
k zahradám. Zapamatoval jsem si dobře
vchod a již jsem se chtěl odhrnuv větve
prodírati křovím k otvoru chodby pod
zemní, když jsem tu spatřil před sebou,
jakoby ze země vyrostla, postavu ženskou.
Byla to matrona, kterou jsem již jednou
shlédl po boku Sabiny v podzemí. Oba
jsme stanuli zarážení, leč ona dříve než
já se vzpamatovala, hledíc na mne dlouho,
jakoby 'očekávala nějaké znamení.

A vidouc mě zmatená, mlčícího,
pravila konečně: »Co tu děláte? Jsem
paní této _zahrady, mám tedy právo
optati se vás. Či hledáte úkrytu?

»Při vaší Junonélcl) zvolal jsem
pokorně, složiv ruce a zaklínaje se, jako
činí sluhové, »řekněte mi . .. račte mi
říci, kde je Sabina Marcia? Znáte Sabinu
Treboniovu ?:

Vážná paní smutně se tomu usmála.
»Proč ji hledate tuto?'- zeptala se.
»Nezkoumejte mne, prosím vás, ale

odpovězte “co nejrychlejila zvolal jsem.
„Běží tu o její “život a bezpečnost —
jsem jejím příbuzným . . .a

»To tedy jistě Julius Flaviuslc ozvala
se pant

»Tak'jest, sama jste řekla — ale
kde je Sabina'h

»Právě tak důležíto jest pro mne,
proč ji tu hledáte, jako pro vás zpráva
o Sabině. Odpovězte vy mně a pak i já
budu hleděti vám odpověděti.: .

Směle jsem jí vypravoval celou moji

1) Juno byla nejvyšší bohyně římská, man
želka boha Jupitera čili Joviše, ochránkyně paní.

příhodu; viděl jsem, jak se jí leknutí
zračí ve tváři, uchopila mě za ruku a
řekla slabě:

»Vy neprozradíte nešťastných?c
»To si o mně myslíte?:
»Ne ne,- pravila, »z vašich očí hledí

duše šlechetná. . . jsem klidna. Povím vám
tedy. Sabiny tu není, ale ona jest bez
pečnější, než by byla tu. Nechtěla přijati
mého pohostinství, její otrokyně za
chránily jí trochu nářadí, ostatek veške
rého jmění; na druhé míli, za druhým
milníkem od Říma stojí nad silnicí apijskou
sepulcrum (hrobka) rodiny Marcia, tam jí
najdete s několika věrnými služebnicemi.
Vzkažte jí pozdravení od Pomponie.dl

Sotva jsem ta slova vyslechl,. ne
trpěliv vrátil _jsemse do domu Celsova,
abych si objednal koně a ihned k ní
pospíšil. Afer mi najal celesa (koně
osedlaného) a chtěl mě též provázeli, ale
já jsem pouze meč opásal a sám vyjel,
aby ani otroci nedom-yslili se, kam jedu
a proč. Podle celé té cesty, obstavené
mausoley, monumenty, konditoriemi, py
ramidami a polyandriemil) všeho druhu,
nalezl jsem zástupy lidu; všecky síně
hrobek byly' pozotvírány a sloužily za
úkryt bohatým i chudým rodinám. '

Znal jsem dobře hrobku Marciův,
neboť i my se Sabinou nejednou jsme
_byli v jejich síních, sloužilyť nám dříve
k večerním besedám a přátelským roz
mluvám rodinným, ale ke stálému obytu
byly docela nevhodny, určeny jsouce ke
krátkému pobytu, ne k trvalému žití
v nich. Kromě síně podzemní, ve které

stály sarkofagy a urny,=) bylo několik
síní nahoře, dosti pěkně upravených.

Malá zahrádka s několiká cypřiši
objímaly skromný monument, nad jehož
dveřmi Kvintus Lucius Marcius dal na
psati:

1) Názvy to pro hroby, hrobky & pomníky
náhrobní.

“) Rakvo :. popelnice.
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SlBl, ET CONJUGI
ET LlBERlS ET LlBERTIS . . .1)

Mramorové _veřeje zastal jsem ote
vřený, Sabinu s dítětem sedící ve dveřích
vrchního patra a pohlížející na Řím
očima uplakanýma.

Přes zahrady a zeleň stromů bylo
odtud viděti ono moře ohnivě, jako kotel
ohromný vroucí roztaveným kovem.

Tak se zahleděla a zamyslila, že
mne ani nepostřehla, když jsem vkročil,
ani nezaslechla blížících se kroků. Čekal

jsem chvíli s uctivo'stí, dokud se nevzpa
matuje ze zadumání. Dítě spalo tu vedle
ní na rozestlaných kobercích a šatech.

Uslýsevší to, zakryla si oči.
»Neobávejte se,< vyrušil jsem ji, »to

jest dnes mým tajemstvím, dovedu je
zachovati, dovedu je ctíti. Odpusf mi,
Sabino, všecko, čím jsem tě podezíral...
ale řekni mi zároveň, slušelo se to. stare

! ,bolíý, Říma ochránce, pro cizí opouštěti?<
Stála ruměníc se a vážně mi při—

kazujíc mlčeti.
»Nebuďblouznivým,c odvětila zvolna,

»ty neznáš toho velikého, jediného Boha
všech lidí, před jehož tváří zdáním a
prachem jsou bozi vasi. Jemu já sloužím
od té chvíle. Nejsem Římankou, jsem

, křesíankou !. dodala.

Uviděvši mě konečně, začervenala
se; ale zpozoroval jsem, že mě rada
vítá. Já však blížil jsem se k ní zmaten,

-pokořen hluboce svým dřívějším pode
zřením, nevěda, jak řeč začíti.

»Od prvního dne jsem vás hledala
hledám,< řekl jsem zvolna.

»A jak jsi mě našel?c otázala se.
»Budu upřímným; odvětil jsem.

»Kdýž jste.prchala ze svého domu na
Palatině s-dítětem svým, chtěl jsem vás
mermomocí dostihnoutí. Nevím, jakým
zázrakem vy i já protlačili jsme se tim
davem v bráně kapenské.c

»Jak že? Vy jste tam byl se mnou ?.
»l dále ještě, Sabino,- pravil jsem,

»býl jsem v zahradě u apijské silnice,
u studně, u níž jste se mi ztratilasočí,
a kde jsem našel pouze vaše zakrvácené
'sudarium.:

Znepokojena pOVstala,hledíc na mne.
>Tu,< pravil jsem tiše šeptem, obá—

vaje se, aby nás někdo neslyšel, »ná—
hodou přišel jsem na vchod a pustil
jsem se za vámi v temné propasti.c

»Jak žel: vzkříkla. »Vý že jste

»Býl jsem, stíhaje vás v arenariích,
přítomen i modlitbě i obřadům křest“anův.c

') Sobčya manželce ——i dětem a propu
itěným . . . (totiž oblíbeným otrokům).

»Leč věř mi, Julie,: jala se hovořití
* po malé přestávce, »neučinila jsem toho

lehkomýslně. Není to rozmar lehké žen
štiný, ale úmysl velmi vážný. Hledala
jsem pravdu a světlo, a nalezla jsem je.:

»Budu tedý mlčeti.: odpověděl jsem;
»ale při prachu otců našich, kteří pod
nohama tvýma odpočívají, zaklínám tě,
Sabino, bud' opatrnou, zachraň sc pro
své dítě, pokud je čas. S tou výstrahou
a prosbou přicházím k tobě. Nero se
vrátil z Antia do Říma, požár Říma při
čítá křesťanům, abý se na nich mohl
mstíti. i chystá se k velikému pronásle—
dování. Neprominou nikomu. Aenobarbus
už předem usmívá se té krvi, kterou

. proleje. Utec s dítkem do Háji, do 'l'uskula,
aspoň dokud stíhání křesťanů nepomine.c

Mluvě to mýslil jsem, že spatřím na
tváři její zármutek nebo leknutí, ale po
divil jsem se, vida klid a jakoby vnitřní

_ radost zračiti se v obličeji jejím.
Usmála se na mne.

.Spatná jest rada tvá,a pravila mi,
»ale bude ti odpuštěno, nebot“ neznáš
nauky Toho, jenž umřel za lidstvo! Kdo
víru naši vyznává, ten neutíka ze strachu
před mocí světskou. S těmi, kdož jsou
dnes mými spolubratry, trpěti budu...
Odsoudí-li mě ukrutník onen “na smrt,
půjdu klidná. Můj malý Paulus najde



v tobě otce i ochránce. A neušetří-li ani

dítěte, ponesu ho na rukou před trůn
Boží, aby s anděly prozpěvoval chválu
jemu.:

Poslední slova zvláště mě zarazila,
neboť jsem jejich významu dobře ne
rozuměl; její řeč byla mi novou a divnou.
Sabina zářila jakousi radostí ——stál jsem
zahanben jeji' zmužilostí a mlčel.

»Neznepokojuj se pro mne,—:řekla,
»stane se, jak Bůh určil, ale couvnouti
ve chvíli nebezpečenství bylo by zapříti
Boha, pravdu... státi se ničemným. Ne!
Julie, ty sám bys toho po mně nechtěl
pro zachránění bídného života. Když
caesar pošle centuriona 1) s rozkazem
smrti, tu vy sami otvíráte si žíly, nebo
nůž vrážíte do prsou se stoickým klidem,
a proč bychom my, když Bůh káže ze
mříti, se stejným pokojem a zmužilostí
neměli ho poslechnouti? Moritura te
salutatha) pravila, usmívajíc se a po
dávajíc mi ruku . . .

»Proč pak,c počala po chvíli, »místo
loučení s tebou, nemohu ti říci: na
shledanou pouze. 'Jak bych byla
šťastnou. .. kdybych tě aspoň smrtí svou
obrátiti mohlalc

»Sabino,c odpověděl jsem, »daleko
jistéji život tvůj, slova a poučení mé
obrátí. Víš, jak ošklivým jest mi ten
svět římský se svou zkažeností, jak nikdy
nemohl mých přání uspokojiti, jak jsem
vždy doufal, předvídal jiné zákony, mravy
a život. l'roč bych nepřijal pravdy z úst
tvých?c

Sklopila oči.

»Já bych ti byla špatnou učitelkou,c
odpověděla pomalu, »necítím v sobě síly
na to, ale mohu ti vyhledati někoho,
kdo mě zastane... Já si netroufám.:

[) „Setní'k“ ze stráže císařské. Tímto způ—
sobem donášen rozsudek vznešeným Římanům.

*) „Na smrť jdoucí _tě pozdravujei“ tak
volali na císaře zápasníci v cirku před započetím
zápasu, včdouce, že při něm ducha vypustí.
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»A přece nikdo na světě účinněji
než ty nedovedl by ke mně mluvíti,
Sabinodrahá,c pravil jsem; »ty víš, jak
tě miluji.< '

»Nepovídej mi to, co věděti nesmím,<
přerušila mě. »Vím, že jsi mě miloval
takovou láskou, jaké tě svět váš naučil
— naše jest docela jinou. lja, Julie,
milovala jsem tě a miluji, neboť naším
přikázaním jest láska, ale my jsme po
vinni všechny stejně milovati...c __ Po
těchto pohoršlivých slovech vzchopil jsem
se opravdu dohněván,—Sabinavšak kázala
mi usednouti a mluvila dále klidně: .n:

»Ty mně nemůžeš rozuměti a vy
kladáš si to opačně. Naše láska jest
bratrskou, čistou, pokojnou; takovou ode
dávná srdce mé ti věnovalo. Milovala

jsem tě i miluji snad více než ostatní,
snad vroucněji než mám, ale teprve po
Bohu mém, jehož miluji nade všecko—
a v Bohu .. ,.

Tu znova stala se mi nesrozumitelnou.

»Nerozčiluj se,< pravila, »pro vás
jsou to slova podivná, kterým vy dáváte
jiný smysl. Čím. že jest. láska v tom
vašem světě? Milujete, abyste užívali,
pouze k vůli sobě, drahým jest vám, co
vám rozkoš plodí, protože vám to jejím
nástrojem — ale chápete-liž lásku,-která
trpí & tím silněji miluje, čím více milo
vání jí bolestí působí? Chápete-liž po
svěcení se, chápete-liž konečně lásku
čistou, svatou, sestry a bratra, nepotřísně
nou ani myšlenkou vášně? Takové lásce
učí, takovou pouze dovoluje víra naše.
To, k čemu se zavazují kněžky Vestiny,
jest závazkem každé křesťanky.:

»Jak to? Což mezi vámi není manžel
ství?: zvolal jsem. .

»Jest,c odvětila, »ale požehnané
samým Bohem, věčně trvající, nerozlu
čitelné, na život, na smrť, na věčnost. . ,..

Umlkl jsem nedoveda v pochybnosti
své spořádati' a pojmouti najednou to, co
vyprávěla tak výmluvně, ale trhaně.



»Nežádám si ničeho více, leč abych

se mohl obrátiti,< pravil jsem konečně;
»konejte za tím účelem, co vám srdce f
sesterské rozkáže. .. já jsem připravena

Večer se blížil, soumrak padal, zdáli g
probleskovala jasná zářeplanoucího Říma, !
zápach spáleniště až sem k nám dolétal,
chvílemi též hukot jakoby zmatených
hlasův a skat plamenů.. . Černá chmura
visela nad Římem a dlouhými rameny
vzpínala se vzhůru . . .

Sabina povstala a hleděla znova
dlouho, jakoby se modlila potichu.

»HoříŘím,: zvolala zdvihajíc ruce,
»čistí se ohněm lože nepravosti... a na
stydnoucím spáleništi chystají nám hra
nice a kříže . .. a za nimi už svítá ji
třenka dne nového... My se nedožijeme
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triumfu toho velikého dne, ale budeme,
služebníky, kteří chystají k budoucí ho
stině... A k hostině ne devět hostí, ale
všecky zasednou společně: národy, země
a stavy, otroci i králové. .. jako rodní
bratři... [ bude jeden Bůh, jeden lid,
jedna víra, rodina jedna... jako jest
jedno slunce pravdy — Kristus . . . Leč
nepřijde ten veliký den tak náhle, ne
hned slovo stane se skutkem... Národy
uznají Krista a přijmou nauku jeho a
následovati ho nebudou chtíti; potrvá
život pohanský, mrav starý zůstane. ..
novými výrazy starý člověk se bude odí—,
vati. .. Julie, Julie,< dodala, »kolik že
věků jest potřebí, aby slovo skutkem
se stalo?<

Opakuji ti, jak umím, její slova,
snad nedobře pochopena, a tedy snad
ani nepodaná správně. Byl jsem vzrušen
a dojat. Noc se blížila, slušelo se, abych
odejel, jal jsem se ji ještě prosit a za—
klínat, aby se hleděla zachrániti.

»Nebudu ničeho činiti; odpověděla,
»abych upadla v nebezpečenství, ale ne
uchopím se též ničeho, abych se před

W'\'\

nim ukryla a uchránila, když druzí trpěti
. budou. Budu-li jakýmkoli způsobem od
. vlečena, abych se zřekla své víry, raději
&život ztratím, než bych lží pokálela
'ústa svá.:

»Pamatuj,c ozval jsem se ještě, »že
dům tvůj je zbořen a vyloupen, že se
v něm mohly nalézti nějaké odznaky
křesťanské; už to samo bude dosta
tečným důvodem obžaloby. Caesar může
požádatí tvého domu a zahrady na Pala—
tině, nebot? se mluví dnes o rozšíření
dvorních budov, o vystavění proň kolosu,
jakému rovného svět dosud neviděl -—
nemůže-liž to býti důvodem k obžalováni
a stíhání tvému? Nebylo by lépe uniknouti
tomu útěkem?a

»Útěkem? kam?a otázala se. »Kdo

kdy utekl svému předurčení, Julie?<<
Neosmělil jsem se naléhati, vymohl

jsem jen, že ve všelikém nebezpečenství
nezapomene na mne, ozve se, zavolá.
Kázala mi na odchodu, abych políbil její
spící dítě.

»Nezapomeřm pravila, »na něho . . ,.
Tak jsme se rozešli.
Tím končím list už příliš dlouhý. ..
Rím ještě hoří, zdá se, že plamen

neuhasne, až dojde na holou půdu. Tři
díly města leží v ssutinách, leda čtvrtý
díl se zachrání . . .

Nero se ukazuje lidu starostlivým,
ale patriciům a rytířstvu na své ztráty
poukazujícím do očí se směje, k se
nátorům se obrací zády. Podráždění proti
němu jest veliké, plazení se předním
ještě větší.

Za několik dní znova ti sám budu
psáti, nebo poprosím Celsa, aby ti sdělil,
co se bude díti. Celsus právě tak jako
já, zdá se, že se chystá do Gallie, mne
jen osud Sabinin zdržuje. .. Na vaši legii
mnoho jich tu počítá . . . snadno pochopis.

(Příště dále.)
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Ze života. a splsů blahosl. Markéty Marie Alacoque.
(Část další.)

Sestra Rosalie Františka Verchére.

,) aše mila sestra byla z MarcignyJ) Ztratila povlovně otce, matku a vřele
milovanou sestru, a neznala cesty. kterou by se měla ubírati, až
jednoho dne, procházejíc se v zahradě jednoho ze svých příbuzných,
majíc srdce pobouřenější nežjindy, vstoupila do lesíka téměř bezděky.
Otevřela nejprve knihu, kterou měla vruce; a to byl na štěstí životopis
naší svaté matky Chantal, & strana, na které se vypravovalo, že si

vryla na své srdce nejsvětější jméno Ježíš. Ihned vtisklo se to blahoslavené jméno
v její srdce, tak že se pocítila oblaženu býti božskou láskou a pohroužila se ve
čtení, tak že potom ráda vstoupila do našeho kláštera.

Matka Peroune-Rosalie Greyfié přijala ji s radostí. Pozorujíc při této dívce
velikou skromnost spojenou s příjemnou živostí, přičinila se, aby jí vpravila ducha
klášterního. Po tuhých zkouškách v noviciátě, které ona vzorně vytrpěla, bylo jí
dáno posvátné roucho v 15 letech, a dne 12. prosince roku následujícího dokonala
svou oběť. Štastná obětí své oddanosti k nejsv. Srdci i k její služebníci! Kéž by
tato díla, která nám to zanechala, byla prospěšná těm duším, které je čtou, aby
zakusily té příjemné horlivosti její skromné a zbožné řečil2)

Sestra Rosalie Peronne de Farges.
Tato věrná učenice naší blahoslavené narodila se jako její družka v Marcigny

(dep. Saóne-et—Loire). Ona byla, praví naše paměti, perlou své rodiny a předmětem
srdečné lásky svého otce. Ve věku 6 let chtělo toto mile dítě spáchati malou lež,
ale láska Boží jí představila tu lež jako ohromný zločin, tak že ona rozplývajíc se
v slzách, vrhla „se na kolena před obrazem svaté Panny a slíbila jí věnovati svou
čistotu, obdrží-li milost? u jejího dobreho Syna. Když se jí zdálo, že slyší hlas,
vycházející z obrazu a řkoucí: »Já tě přijímám za svou dceru a za nevěstu mého
božského Synalc zdvihla se jsouc velice potěšena i prosila, aby jí bylo dovoleno
obnovovati svůj slib každou neděli při mši svaté.

Ve 12 letech byla svěřena Uršulinkám v Paray, kde byla nedaleko od
svých rodičů. Na své první sv. přijímání připravovala se _pod vedením věhlasného
služebníka Božího, věhlasného otce de la Colombiére, který jí dovolil. aby několik
dní mohla o samotě stráviti. To mladičké srdce bylo tak pohnuto dojmy,
které naň učinila láska Boží, že celou svou osobností se jí oddala a nepomýšlela
na nic jiného, než zasvětiti se Pánu, aniž by vlastně věděla,' jak si počínati. —

Jednoho dne, když byla na modlitbách v našem chrámu, zdálo se jí, že
jí sv. František Saleský praví, že bude jeho dcerou. Toto předpovědění. souhlasíc
se slibem svaté Panny, naplnilo ji velikou radostí a na zpáteční cestě k domovu
nepomýšlela na nic jiného, než jak vše uskutečniti.

Bůhjí dodal odvahy, že obětovala příjemné radosti života rodinného, aby
mohla nasledovati svého Ježíše na cestě odříkání se. Když se tedy panna de Farges
ucházela o místo v našem klášteře, byla přijata od matky Peronny-Rosalie Greyfié
s tou milostností jí tak přirozenou a hleděla jí osladili počátky života klášterního
moudrým a šetrným vedením. Ale brzy poznala její nezlomnou povahu, a proto
ji podrobila mnohým zkouškám & neustala, až v nich žadatelka výborně obstála.

Jeji potom horlivost“ urychlila jeji obláčku (oblékání v řeholní roucho),
tak že obdržela posvátné roucho již v 18 letech. Následujícího roku pak složila
slavný slib (dne 16.- července 168433)

1) Doposud jest v téže krajině více členů rodiny Verchěre de Reffie. Hlavní rodina bydlí
doposud v městě Rochefort tCharente-Inferieure).

*)' Tato krátká poznámka a všechny při tomto díle přidané jsou výtahy ze života našich
sester na.základě vytištěných cirkulářů klášterav Paray a chovaných v rozdílných archivech našeho ústavu.

3) Akta o slavném slibu této sestry jsou psána rukou naši blahoslavené, která. tehdy byla
auistentkou. Totéž písmo nalézá.se vícekráte v knize, která obsahuje akta o obláčkách i slavných slibech.
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Tři slavné a vynikající vůdkyně na cestě duševní, které byly zároveň
živým pravidlem, pracovaly postupně na bohaté půdě tohoto dívčího srdce; dvě
povolal Pán k sobě, a naše nejctihodnější matka Melin, ta třetí, jest jmenována

představenou; ta pak chtějíc jen dobro svých-novicek, svěřila je nábožné péči
naší blahoslavené. Tato řádná vůdkyně roznítila oheň božské lásky v těch srdcích
tak dobře připravených; naše milá sestra de Farges byla hned jedna z nejhorlivějších.
Bylo to služebnictvo vždy hotové k službám božské lásky, které v horlivosti nikdy
neustalo, ale ustavičně bojovalo s přirozenou slabostí lidskou.

. Tyto milé novicky jednomyslně vyznaly, že, ačkoliv již slyšely pravidla
našeho řádu od svých dřívějších představených a dobře je znaly zachovávati
v klášteře, přece naše ctihodná sestra Alacoque je vykládala s takovým zápalem.
že se zdálo, že ten zápal vychází ze srdce samého Krista, který působil, že
vykonávání ctností připadalo lehké jako příjemné chování.

Naše milá sestra de Farges následovala v nejvyšším stupni svou svatou
představenou zvláště tehdy, když přispívala k sepsání jejího životopisu. Nejsouc
spokojena stím, že jméno naší blahoslavené měla napsáno v srdci, chtěla je
ještě zevně vyrýti nožem, aby jí dokázala svou lásku.1) (Příštědále.)

1) Srovnej „Školu Božského Srdce Páně“ r. 1892. sešit. listopadový str. 345. v posledních
dvou řádkágh. Pozn. překl.

Různé zprávy a drobnosti.
Zázrak milosrdenství Božiho. J. Al

bertus vypravuje ve svém díle: »Socialni
politika církve: následující zázrak Božího
milosrdenství. V jednom městě na Rýně,
kde jsem se na čas zdržoval, poznal jsem ?
malíře, kteréhož jsem častěji navštívil, :

vodu jsem pil; nicméně peněz mi ubývaločíně u něho objednávky. Byl jsem na
muže toho upozorněn vjednom kostele,
kdež jevil vroucnou pobožnosť k nejsv.
Svátosti. Divíl jsem se, že muž ten byl
dříve protestantem. I prosil jsem jej. aby
mi vypravoval, jak se stal katolíkem. A
on mně vyprávěl toto: Otec můj byl
úředníkem v “Drážďanech a žil skromně.
Žel Bohu, že jsem záhy rodiče své ztratil
a po nich jen malý kapitál dědil. Poruč
níkem mým byl můj starší, za bohatou
paní oženěný bratr, kterýž mne dal do
učení kjednomu dřevorytci. Ponechal mně
na půdě pod střechou malinkou světničku,
a potřeboval-li jsem něco peněz, dal mi
je. Jinak se o mne nestaral. V této
Opuštěnosti zažil jsem mnoho smutných
časů. Když mně bylo hodně úzko u srdce,
šel jsem do katolického kostela a poklekl
na stupních oltáře; neboť ačkoliv jsem
o tom se žádným nemluvil, věděl jsem
přece, že zde Bůh docela jinak přítomen
jest, jako v modlitebně protestantské, do
které jsem pravidelně chodil v neděli na
kázaní, ale pak mě tam nic nemohlo '

dávaje mně několik dolarů, že tím můj
kapitál ukončen, a že on nemá se více
o mne co starat. Byl jsem jak omráčen,
sotva jsem potlačil slzy v očích a smuten
zašel jsem do své komůrky pod střechou.
Jedl jsem již jen suchý chléb a čerstvou

rychle, až konečně mi zbylo několik krej
carů na žemle. Bratra svého jsem prositi
nemohl a tedy jsem jistě myslel, že hladem
zahynu. S těžkým srdcem navštívil jsem
svá zamilovaná místa, abych se s nimi
rozloučil. Pak jsem spěchal do katolického

' chrámu. Neviděl jsem nikoho. I klekl jsem
opět u oltáře a žaloval Pánů Bohu
můj veliký bol. Najednou zavítal pokoj
do duše mé; šel jsem do dílny a konal
svou práci. Sotva jsem začal, dal mne
_mistr zavolata pravil mi, že „jespokojen
s prací mou, a že mi již může dáti týdenní
mzdu. Podivno, tehdy jsem ještě ani nepo
myslil, že budu katolíkem, ačkoliv jsem
pilně na stupních oltáře v kalolickém
chrámu se modlíval. Za 18 let jsem si
jako dřevorytec uspořil tolik, žejsem mohl
navštěvovat akademii v Mnichově. Tam
seděl jsem jednou za listopadového večera
v pivovaře u okna a popíjel sklenici piva.
Najednou slyším zvonek cinkati a vidím,

3 jak kněz nese velebnou svalost k ne
mocnému. Před nim nesli dva lidé

zdržet.“ Jednou mi pravil poručník můj, Š lucerny se světly. Jindy jde více lidí za



knězem, doprovázejíce nejsv. Svátosti; ale
tentokrát nešel nikdo; sněhová plýskanice
zdržela každého v teplém pokoji. Tu jsem
si pomyslil: Nejde—ližádný katolík s sebou,
půjdu já a vzdám Bohu čest. Nechal jsem
piva“ a šel za knězem uctivě až do úzké
uličky, kdež prve než vstoupil do domu
nemocného, udělil požehnání Nejsvětějším.
Překvapen, "že já jediný jsem před ním
stál, držel chvíli velebnou Sválost' před
očima mýma. To mne proniklo až do duše,
když jsem ve tmavé noci stál Bohu mému ?

tváří v tvář. Padl jsem s pláčem na kolena ; gianů aupadl do čiré nevěry. Kdo takové
a když jsem vstal a viděl se sama, tu %
uzrál úmysl můj státi se katolíkem.
Druhého dne ráno vyhledal jsem kato
lického kněze, aby mě poučil o pravdách
sv. víry katolickéc

Vyznání křivopřísežníka. Před mnoha
léty, vypravuje jistý duchovní, prosil mne
nemocný, abych jej navštívil. Když jsem
jednoho dne přišel do jeho bytu, uzřel
jsem jej v podivném stavu. »Velebný
pane,: pravil nemocný, »odpust'te, že
zůstávám v tomto položení ; nemohu jinak;
nemohu seděti'ani leželi; když mám nohy
vzhůru podle stěny natažené, je mně nej

/lépe.c A pak pokračoval: »Rád bych se
vyzpovídal, ale napřed musím Vám něco
vyložiti.: Azačal: »Velebnýpane, nedivte
se, že tolik trpím; zastihlmne spravedlivý
trest. Já jsem před mnohými léty křivě
přísahal, a sice ze závisti. Byl jsem
v** v kanceláři ještě s jedním přítelem
zaměstnán. Jednou jsme se pohádali a
té hádky jsem použil, abych svůj dávno
zamýšlený plán provedl. Já jsem falešně
udal svěho kolegu, že z kanceláře vzal
několik archů papíru. Bylo vyšetřováno
a já jsem své udání potvrdil přísahou.
Kollega můj byl propuštěn z úřadu, po
trestán a byl bez chleba. Neštěstí jeho
zavinil jsem já, a nyní za ten šeredný
skutek tolik musím trpěti. Jest pravda:
Pán Bůh nedá se posmívati. Říká se, že
tráva uschne pod nohama křivopřísežníka ;
ale není dosti na tom, i nohy uschnou:
Mé dítě asi 5 nebo 6 let staré má silnější
ruce než já nohy.: Po těl-hslovech ukázal
mně své suché nohy. Když mně mezi
lopatkami vyrostlou páteř ukázal, až jsem
se ulekl, protože jsem člověka toho dříve
znal jako hezkého. dobře rostlého muže.
Jaký to bídák! Byl jsem brzy na to pře
sazen na jiné místo a slyšel potom, že

potrestaný ten člověk šťastnou smrtí
zemřel. Aj příklad, že křivá přísaha jako
sžírající oheň netoliko dům křivopřísež
níka. ale i jeho samého zachvátí &
zničí. »Nebudeš křivě přísahati
ve jméno mé, aniž 'poskvrníš
jména Boha svého. Já Hospodin.:
(3. Mojž. 19. 12.)

Jak se biskup modlil. V jedné diecési '
německé žili katoličtí manželé ve hrozné
rozepři. Manželka byla nábožná a věrná
katolička, ale muž se chytil bludu Ron

lidi zvláště z nišší třídy zná, ten si může
představíti, jak to v domácnosti vypadalo.
Jednoho dne šla žena všecka utrápená
k biskupovi samému, který byl každému
přístupným, a žalovala mu trápení své.
Biskup ji potěšil a poradil, aby se mo
dlila, to že jest jediný prostředek. Žena
potěšena vrátila se domů a modlila se.
Dlouho se modlila, ale na muži nebylo
znáti žádné změny. Ale Pán Bůh jej
našel. Muž onemocněl. Žena přišla znova
k biskupovi si požalovat.. On ji opět po
těšil. napomenul opět., aby se jen za muže
modlila, a jestli se tentokráte nepolepší,
aby mu přišla říci, at je to ve dne nebo
v noci, že s ní pak půjde sám k muži je—
jímu. Žena odešla a řídila se dle rady
dobrého velepastýře. Večer k 7. hodině
přinesl sluha biskupovi skromnou večeři
jakoži jeho kaplanu, při čemž biskup
sluhovi nařídil, aby nikoho nepředpustil
jediné jistou ženu, kterou slulíovi blíže
popsal. Za chvíli přišel sluha se stolu od
klidit, ale viděl. že večeře zůstala ne
dotknuta. K půlnoci zazvonil kdosi u vrat;
sluha se oknem táže, kdo je, a vidí onu
ženu, o níž mu biskup řekl, která prosí,
aby řekl Jeho Milosti, že muž její prosí
o jeho návštěvu. Sluha šel do pokoje, do
spárny a nenašel nikoho; hledal pána
svého v pokoji kaplanově a po celém
domě, ale marně. Inapadlo ho podívat se
do domácí kaple, a ejhle, tam vidí, jak
biskup s kaplanem klečí u oltáře po
hrouženi v modlitbě. Oznámil onu ženu,
načež biskup vstal a s onou ženou šel
ke kajícímu muži, který se hned zkroušeně
zpovídal a druhého dne ráno velebnou
Svátost pobožně přijal, i pozdravil _sea
nyní žije svorně se svou ženou jako vzor
hodného manžela. Biskup přikázal, aby

i nikomu o tom neříkal. Ale jakmile odešel



biskup, s radostí velikou vyprávěli
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šlechetnosti jeho všem známým po celém
okolí. — Tak modlil se biskup z pa
stýřské lásky za ztracenou ovci! Tak
modlete se rodiče za nezdárné dítky své!
Tak modlete se dítky za rodiče. kdyby
s pravé cesty zbloudili! Modlitba pokorná.
skroušená a důvěrná proráží nebesa.

lak mocná jest modlitba sv. růžence.
V Horním Slezsku jest jeden veliký;
chrám, který před léty ke cti a chvále '
Panny Marie, Královny sv. růžence, po
staven byl. Byla právě slavnost“ sv. rů
žence. Me'zi lidmi, kteří chrám tento
navštívili, byl také mladík asi 201etý,
který do chrámu také přišel, ale ne
s dobrým úmyslem. Přišel s několika,

' nosila, jestli tato láska tebou nehne! Tysoudruhy rovněž takovými, jak sám byl,
a rozestavilí se na rozličných místech ve
chrámě. Soudruhové viděli svého druha
ráno k osmé hodině na posled. Odpoledne
se lidé rozcházeli, ba již počaly slavné
nešpory, ale mladíka nebylo k spatření.
»Možno, že ho chytli, dostal se snad do
rukou policie,< tak mluvili mezi sebou
jeho kamarádi. Hledali jej dlouho a ko

nečně ho nalezli — v poboční kapli před
zázračným obrazem Matky Boží Královn
sv. růžence. »Co se ti stalo 9: tázali se
udiveni druhově. »Nic,a odpověděl jim,
»ale činím pokání! S Bohem buďte, já
náležim Bohu a chci mu vždy náležeti !.
»Ale co jest to s tet>ou,'odpověz nám přece,
co se ti stalo?a doráželi naň druhové.
Dlouho mlčel, ale pak pravil: »Zde, na
tomto místě prokázal mi Bůh veliké
milosrdenství! Bylo tu 15 osob, které se
nábožně modlily, a sice pořád »Zdrávas
Maria.: Již zdály se býti unaveny a zase
počaly se modlíti, a sice za největšího
hříšníka. Tu mně bylo, jakoby mi Bůh
hrozila řekl: »Tyjsi to! Pryč odtud, nebo
se polepší. Nejsi hoden, aby tě země

ani kříže neuděláš a tito lidé se ještě
za tebe modlí! Naposledy tě volám.
Buďto anebolu Jděte, přátelé moji, já
nechci zahynouti. Ještě dnes půjdu ke
sv. zpovědi a zítra ať učiní se mnou
Bůh, jak se mu líbí.: Opravdu mocná
jest modlitba sv. růžence!

Milodary božského Srdce Páně.

Z Frenštátu. Jistý otec vzdává
vroucí díky nejsv. Srdci Pána Ježíše a
nejbl. Panně Marii, jakož isv. losefu
za uzdravení dítka a ženy své z těžké
nemoci. J. Š.

F. a M. S. vzdávají nejvřelejší díky
božskému Srdci Páně a nejčistšímu Srdci
P. Marie za uzdravení svého šestiletého
synáčka z těžké nemoci.

Z Přibora. Díky božskému Srdci
Páně a neposkvrněnému Srdci P. Marie,
sv. Josefu a sv.
vysvobození z veliké nesnáze a nouze.

B S
Z Mor. Ostravy. B. děkuje božskému

Srdci Páně za dosažení úplného zdraví
svých dítek z nebezpečné nemoci.

Z Nev. Kéž každý ve svých úzkostech
k Bohu se utíká! Nejpokornější díky
nejsv. Trojici a Matce Boží za uzdravení
dítěte a za pomoc ve velkém a důležitém
rozhodnutí. Pochváleno a velebeno budiž
vždy a všude jméno Páně, Panny Marie,
sv. Josefa a sv. Benedikta! M.

Františku Seraf. za ;

Z Bučovic. Nížepsaná vzdávám tímto
nejsrdečnější díky božskému Srdci Páně,
Panně Marii svato-líostýnské a sv. Josefu
za uzdravení z dlouhé nemoci a za vy
slyšení v jisté záležitosti. EB

Z Chorvatska. Jistá osoba vzdává
božsk. Srdci Páně, Panně Marii svato
hOStýnské a sv. Josefu díky za vyslyšení
prosby a za obrácení svého otce. K. P.

Prahy. Vroucí díky vzdává božsk.
Srdci Páně, Panně Marii, sv. Josefu za

uzdravení své těžce nemocné gatky.. V.

Nejvroucnější díky vzdávám božsk.
Srdci Páně, přečistému Srdci Panny
Marie, sv. Josefu a sv. Františku, otci
řádu našeho, za vyslyšení prosby mé ve
více důležitých záležitostech. Zároveň
odporoučím sebe i všecky bratry a sestry
lll. řádu sv. Františka vroucím modlitbám
apoštolátu modlitby.

Čtenář »Školy B. S. P. : vzdává
díky za uzdravení sebe a syna z dlouhé
nemoci. P. J. M.
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Z okresu Hodoninského. Jistá matka
vzdává díky božsk. Srdci Páně, Panně
Marii. sv. Josefu, sv. Janu, sv. Blažeji a 2
sv. Antonínu za uzdravení své dcery
z těžké nemoci. D H

2 Kl.... Jistá osoba plní svůj slib =
a vzdává díky nejsv. Srdci Páně, Panně *?
Marii, sv. Karlu Borom. a sv'. Anežce za

uzdravení svého' otce a za vyslyšení
, prosby. F..

Od Bílovcef Vyslovuji díky nej
' srdečněiší božsk. Srdci Páně, nejblah.

Panně Marii a sv. Josefu za vyslyšení
pI'OSby. Odbčratelka, „Školy“

Dikůvzdáni: z Boršic,.... Odkud?
—lý. — Z Boskovic: J. Z.

&

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Péro zdráhá se dnes

psáti, protože má psáti o pohané a urážce
učiněné veřejně bytosti tak vznešené,
milé, nebeské, má psáti o rouhačství pro
neseném proti panenské Matce Kristově.
V prvních, dnech měsíce února mluvilose
v parlamentě římském mnoho 0 pod
vodech bankovních, a tu při jedné pří
ležitosti mluvil též poslanec Colaíani.
V řeči své pronesl tento řečník slova.
kterými V lehkost? a posměch uvedl
panenství Panny Marie. A co se stalo
po slovech těch? Snad volán předsedou
sněmovny k pořádku, snad ozval se ně
který z ministrů nebo poslanců proti
hrubé této urážce náboženských citů“
katolického lidu? Nikoli,nýbrž, aby hanba
sněmovny byla dovršena, smáli se mnozí
z přítomných té sprostotě řečníkově,
smála se tomu též jedna dáma na tribuně
— dvorní dáma! Ovšem zednáři a židé

z těch skládá se ponejvíce italský
parlament — nemohli se zachovati jinak.
Třeba však uvážiti, že rouhavá urážka
nebyla snad pronesena v parlamentě
berlínském'od lutherána, ani vLondýně
od anglikána, ani od nějakého moslemína
(tito mají ve vážnosti úctu Mariánskou),
nýbrž že nestoudnost ta pronesena a se
smíchem přijata byla v parlamentě
římském! A pak se říká, že jest papež
v Římě zajištěn — pobyt čestnýi'! O však
nadejde kdysi den hněvu Božího i pro
zednáře; nebot věčněpravdiva jsou slova
sv. Pavla, že konec nepřátel kříže Kri—
stova jest—zahanbení. Vlidu způsobila
ona událost“ sněmovní veliké rozhořčení.
Vždyť uraziti Římanovi Madonnu, zna—
mená uraziti jeho nejněžnější city. Lilie-_
rální listy snažily se proto lid upokoiiti
aomlouvati poslance zmíněného. že prý
to tak zle nemyslil. Ale marná byla jejich

snaha. Lid zůstal roztrpčen. Ale právě
jak hanebná byla ona veřejná urážka
Panny neposkvrněné, tak důstojné bylo
zadostučinění Královně nebeské, ovšem
ne se strany rouhačů, nýbrž se strany
katolického lidu. Brzy přinesly noviny
protest katolických žen a dívek obsahu
překrásného, mimo který uveřejněna byla
v novinách také provolání, aby všichni
katolíci římští účastnili se oslav a po
božnosti pořádaných na odčinění drzé
urážky Panny Marie. To se také stalo.
Na slavnost Očisťování Panny Marie byly
v několika kostelích za velikého účasten—
ství lidu pořádány za tím účelem po
božnosti Marianske, večer pak bylo v Římě
na oslavu, Madonny slavnostní osvětlení.
Katolické domy byly osvětleny, aby tím
projevena byla úcta & láska k oné čisté
Panně, »z níž světlo vzešlo světu,< jak
se nyní církev svatá modlívá v antifoně
Marianske.

Rakousko. V neděli dne 5. února
t. r. konala se v metropolitním chrámu
Páně v Olomouci slavná konsekrace nově
zvoleného velepastýře, Jeho Milosti
nejdp. arcibiskupa Dra. Theodora
Kolína. Za tou příčinou přijel do Olomouce
Jeho Em. pan kardinál pražský hrabě
Schónborn, kterýjakožto konsekrator
u přítomnosti nejdůst. p. biskupa Dra.
Bauera z Brna a světícího biskupa
Dra. Kalouse z Prahy, nového arci
pastýře na biskupa posvětil. Za týden
po konsekraci, v neděli dne 12. února
r. 1893., byl nový kníže-arcibiskup slavně
inthornisován &do svého vysokého úřadu
jakožto arcibiskup rozsáhlé arcidiecése
olomoucké uveden. Obě slavnosti byly
'co nejokázalejší ivelmi povznášející a
konaly se u přítomnosti celé věrné me
tropolitní kapitoly, mnohých hodnostářů



církevních i světských, četného ducho- [ kterě ji v zápas vyzvaly. Že nepatrná
venstva vůbec a přečetně shromážděného . jinak Mad'arie tím jistěji podlehnouti musí,
lidu. Nový nejd. kníže—arcibiskup vydal '? dalo. se zcela bezpečně předvídati.
za tou příčinou první svůj a velmi do- _ Palestina, V dubnu [. 1-_. bude
jemný pastýřský list. Bůh dej, aby na—i v Jerusalemě konán eucharistický kon
stoupením jeho v arcidicési utěšený a j. gress, jejž sv. Otec Lev Xlll. vřele od
zdravý život katolický zmohutnělavzrostl, : poručuje. »Myšlenka _ píše sv. Otec -—
by směry tohoto života ve vznešené : uspořádati eucharistický kongress právé
postavě velepastýře se soustředily, a vJerusalémějest velmišt'astná. Ktakovým
svorný duch ovládl všechny k blaho- poradám není příhodnějšího kraje nežli
dárným podnikům a činům. Bůh žehnej svaté místo, na němž božský Spasitel
novemu velepastýři, Bůh ho opatruj a náš založil ono přezázracné znamení své
učiň, aby v lidu svém nalezl silu ne— lásky (nejsv. Svátost oltářní). Jsme pře
zlomnou,alid aby opět mocného ochránce svědčeni, že. budou všichni účastníci
nalezl v tomto předním osvěžovateli především prositi Boha za jednotu ve
zdravého katolického hnutí, zdravého víře a lásce oněch národů. kteří, ač jsou
katolického života! — V popředí věcí odloučeni od nás, n0sí přece křesťanské
uherských stojí stále otázka církevně- jméno..: -—Poradybudou nahoře Sienské,
politická, a váha její objevila se takovou, blízko místa poslední večeře Páně.
že počíná _již bezmála rozvraccti novo- Východních biskupů již na 30 ohlásilo
pečené ministerstvo Weckerlovo, které svůj příchod. Také rozkolníci jeví zřejmý
s takovým slibným hlukem zaujalo místo souhlas a ochotu. Rozkolnický patriarcha
po Szaparym. Rozhodujícím kruhům jerusalémský na pozvání odpověděl: »Kde
blizko stojící prelát prohlásil. že jeho ; srdce jsou za jedno, budou brzy i duchové
Veličenstvo svého svolení k občanskému za jedno.: Hlavním účelem' porad jest
sňatku nedal. Hnu—tiproti církevně- návrat rozkolníků k jednotě sv. církve.
politickým reformám v Uhrách roste . Afrika. Primasem africkým na místě
stále mocněji a zabírá s velikou rychlostí zvěčnělého kardinála Lavigeria jmenoval
znenáhla všechnytřídyobecnosti.Uherský svatý Otec P. Charmetanta, vyni
parlament nachází se dle všeho před kajícího člena kongregace bílých otců
velikými událostmi; možná, že již v době v Africe. »UniverSa pozdravuje tuto volbu
nejkratší vyjasní se na celé čáře úplně. s výrazem největší radosti. Dvanáctiletá
Objevuje se tu znova ve světle co nej- ; velmi blahodárná činnost“ P. Charmetanta
živějším pravda i námi již vytčená, že poskytuje — praví onen list — záruku,
síle a moci idejí katolické církve pod- že v díle Lavigeriově a v duchu jeho
lehly dosud všecky mocnosti světské, zdárně bude pokračováno.

V ' , ,
Oz1ven1 V1ry.

ira jest nadpřirozené světlo, dar Boží, Bohem vlitá ctnost', kterouž všecko
pevně a neomylně věříme. co Bůh- zjevil a co církev svatá k věření
předkládá.Víra jest ono nadpřirozené světlo, které nám Bůh
z milosti ke spasení duše uděluje. Víra jest jako blesk, který proniknuv

\) _: duší člověka, zjeví mu Boha, krásu nebes, vznešenost“ a pravdu kře
“ 'st'anstva. Ona jest darem Božím, jak dí sv. apoštol Pavel k Efesským:

»Milostí Boží spasení jste. skrze víru v Krista Ježíše, a to ne sami ze_sebe, dar
zajisté Boží jest.. Sám to na sobě zkusil svatý Pavel. Víra jest Bohem vlitá
ctnosti, protože záleží na vůli člověka, aby milosti Boží neodpíral, nýbrž s ní

_spolupůsobil. Svatý Pavel o tom dí: »Bůh, kterýž řekl," aby se z temnosti světlo
zablesklo, tenť zasvitl v srdcích našich k osvícení poznání jasnosti Boží, v tváři
Krista Ježiše.<„ Toto světlo musí v nás stále hořeti &svítiti jako svíce okolí svému.
Daru Božího sí máme vážiti a jeho k dobrému užívati. Símě svaté víry, na křtu
svatém v srdce naše vložené, má klíčiti, růsti a hojně přinášetí ovoce dobrých
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skutků. Jen taková víra Bohu se líbí a nás vede ke spasení. Ale jak mnoho jest
křesťanů, kteří světlo svaté víry skrývají pod kbclec, aby nebylo viděti, že jsou
vyznavači Kristovi. Činí tak ze všelikých ohledův, ale chybují velice. Světlo svaté
víry v nich uhasíná. A přece každému křesťanu dobře jest povědomo, že víra
naše musí býti netoliko pevná, obecna, rozumná, ale hlavně živá. Této vlastností
je zvláště nyní potřebí, kdy nejvíce vlažnosf, lhostejnost“ a lenost“ ve víře víc a více
se objevuje. Obživme víru svou skutky, nenechme ji jen v srdci svém a projevujme
ji na venek slovy i skutky, aby každý věděl a viděl, že jsme katoličtí křesťané.
Vyžaduje vyznání víry čest“ a sláva Boží, když nepřátelé svaté víře se posmívají
a co svatého tupi a zneuctívají. Tu nastává povinnost sv. víru hájiti a osvědčovati,
aby nepřátelé zahanbeni byli. Oživení víry naší vyžaduje spása vlastní duše. Ne
lenosti, nýbrž skutky zasloužíme si odplaty věčné. »Chceš-li v_ejítido života,: volá
Pán, sostříhej přikázaní.: A u sv. Lukáše blahoslaví Pán ty, kteří víru svou
osvědčují skutky; pravít: »Blahoslaveni, kteří slyší slovo Boží a ostříhají jem
A opět: »Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane! vejde do království nebeského,
ale kdo plní vůli Ot-ce mého, kterýž jest v nebesích, ten vejde do království
nebeského.c (Mat. 7. 21.) Čemu Pán Ježíš učil, to i sv. apoštolové kazali. Sv. Jakob
píše: »Co prospěje, bratři moji, praví-li kdo o sobě, že má víru, a nemá-li skutků?
Zdali jej bude moci víra spasiti? Jako tělo bez ducha jest mrtvo, tak i víra beze
skutků jest mrtva.: (Jak. l.) Oživení víry naší vyžaduje spásu spolubližního, když
je toho potřebí k obrácení nevěrce nebo bludaře nebo k posilnění slabých ve víře.
Kristus Pán praví dobře: »Nerozsvěcují svíce, aby ji stavěli pod kbelec, ale na
svícen, ab'y svítila všechněm, kteříž jsou v domě. Tak svět" světlo vaše před lidmi,
aby viděli dobré skutky vaše a velebili Otce, jenž jest v nebesích.- (Mat. 5. IE).)
Oživujme vů-u svoji modlitbou soukromou i veřejnou; Oživujme víru svoji častým
&nábožným obcováním službám Božím a posloucháním slova Božího, jakož i častým
přijímáním svatých svátostí. Oživujme víru svoji zachováváním církevního postu
a podporováním dobrých katolických ústavův a podniků misijních. O to prosme
tento měsíc nejsv. Srdce Páně, aby víra naše nového nabyla života!

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kristel Ve spojení sbožským 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
de., 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 Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
oživení víry, aby ji věřící skutky dokazovali, 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 „avlasť naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26.1istopadu_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.)
Svatý Michaeli archanděle, svatá Panno Maria, svatý Cyrille a Methode,

orodujte za nás! ' _ ___-_

Úmysl v dubnu: Pevná naděje křesťanů.
— »- -„=_|É---——-——„-—

Tiskem “benediktinské knihtiskůrny v Brně.
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PuČÍ kVéty na stroMeCh, — háj zaznÍVá zpéVy, — Duše, též ty zVoň
a zVuČ, — Buh té obLek' skVostnéjI, — než Vše j—ara_zjeVy.

Vzkříšeí

vony hlaholí, a v hlavní bránu
navrací se průvod Vzkříšení.
Zvony mlknou --—za to od varhanů
v klenbách chrámu jásavě to zní:

'Aněj Alleluja! Slava!
neb z hrobu vstal náš Bůh
a s Bohem z hrobu_ vstává.—

náš vykoupený duch.

Dnes slavně dokonána
jsou svatá proroctví:
Dokořán nebes brána!
Jsme. prosti otroctví!

u! Alleluja!
Teď může peklo ječet
a. bouřit z černých bran:
Už na svět zařnou pečeť
má vrytu Bůh a Pán!

Kdo v' čele má znak kříže

a 'v duši lásky zvěsť,
ten následuje kníže
do věčné říše hvězd.

Zněj proto Otci sláva
i Synu hlahol :chrám,
jenž jasně z hrobu vstává
a Ducha s_sýla nám!

Tak hřměl ten hymnus z varhan jasavých —
ted' zvučí v srdci mém a zpívá. v slokách mých.

l). Lulínor.

___—$$$. .____..____.

10 pravém pojmu svatého přijímání.
Podává, P. ch'dček z Emaus.

jest v nejsvětější Svát0síi
oltářní skutečně a zcela

přítomen. To jest članek

za všech časů- všem katolíkům před
mětem víry a úcty. .leho nejsvětější,
oslavené- “a'-nebeské tělo jest nám pří
tomno pod“sp'ůsobou svaté hostie &stale

ilý naš Pán Ježíš Kristus ?

_ posvécující milostí,

bohoslužby (oběť mše svaté), & by ve
svatém přijímání duším našim poskyto—
valo síly k setrvání ve spojení s Bohem.

Svaté přijímání není vlastné určeno
k tomu„ 'aby nás uvedlo ve spojení
s Pánem Ježíšem; my jej již chováme

on jest v nás, jak
' dosvědčuje svaté písmo téměř na každé

jest na našich oltářích, aby bylo středem
strance. Svaté přijímaní nemá také toho
účelu, aby nám dalo život milosti, [. j.

7



život duchovní, vyplývající z našeho spo—
jení s Bohem. Chceme-li přistoupiti ke
stolu Páně, musíme již tento život míti,
musíme býti milostí s Ježíšem spojeni, ;
sice bychom přijímali svatokrádežně.

V čem tedy záleží pravý cíl
a účel sv. přijímání? Účel a cíl
sv. přijímání v tom pozůstává, aby po
svěcující a obživující s p oje ní naší duše
s Pánem Bohem bylo živeno; aby
duchovní a vnitřní život v nás byl
udržován &sílen; abychomnacestě
a v boji pozemského života nepozbyli
síly a neztratili svatosti, které nám Bůh
propůjčil ve sv. křtu a sv. biřmování.
Vlastní milost nejsv. Svátosti oltářní spo
čívá tudíž v tom, že duši živí a po
skytuje jí setrvání v dobrém. ',I'ak
dosvědčuje Spasitel, pravě, že bez sv. při
jímání nelze míti křesťanského života:
»Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li
jísti těla Syna člověka a pití jeho krve,

nebudete míti v sobě života.< (Jan 6, 54.)
Chce-li kdo býti křesťanem, chce-li

zůstative spojení s Bohem, musí při
jímati nejsv. Svátosti. S duší se to má
právě tak jako s tělem; nelze žíti bez
pokrmu, avšak pokrm neposkytuje života,
nýbrž pouze jej živí,'dává mu sílu, kterou
nazýváme zdravím. Vzhledem k té věci
je tělo obrazem duše. Duše má život
pocházející z jejího spojení s Bohem skrze
Ježíše Krista; spojení toto jmenujeme po
svěcující milost; ale abyduše na živu
trvala, potřebuje jakéhosi pokrmu, a
tento pokrm jest Ježíš v nejsv. Svátosti,
jak sám praví: Já jsem chléb života.
'l'ělo mé právě jest pokrm a krev. má
právě jest nápoj. Kdo jí mé tělo a pije
mou krev, _ve mně přebývá a já v něm.:
(Jan 6, 448.56. 57.) Jako nemůže tělo bez

duše bez sv. přijímání setrvativ'milosti.
Síla a zdraví těla závisí na pokrmu,
svatost a životní síla duše na svatém
přijímání.

US

Sv. přijímání není tedy odměnou
za dosaženou již svatost, nýbrž jest
prostředkem, abychom milosť za—
chovali, rozmnožovali a tak ku svatosti
spěli. Pokrm tělesný má tutéž úlohu; ne
jíme, poněvadž jsme silni, nýbrž abychom
sílu zachovali nebo síly nabyli.

Dále: jako náleží k podstatě při
rozeného vyživování těla, aby se dalo
často a pravidelně, tak náleží k podstatě

“sv. přijímání, aby bylo obyčejným a pra
videlným úkonem života křesťanského.
Takový jest pravý pojem katol. církve
o nejsv. Svátosti oltářní. Na základě toho
pronesl sněm tridentský r. 1562. přání,
odvolávaje se na svědectví všech století
křesťanských a svatých Otců církevních,
»aby všickni věřící, kdykoliv obcují mši
svaté, nejen duchovně, t. j. co do touhy,
nýbrž svátostné, t. j. skutečně přijímali,
tak aby se stali účastnými ovoce této
nejsvětější oběti ve větší míře.: (Sněm
trid. s.XXll:, hl. G.)A římský katechismus,
jenž byl na rozkaz sněmu tridentského
složen, úřadně svatou Stolicí u veřejnost?
uveden (r. 1566.), mnohými apoštolskými
bullami potvrzen a četnými sněmy pro
vincialními odporučen, dodává: »Nechlž
mají za to věřící, že je třeba častěji při
stupovati ke sv. přijímání. Vhodno-li tak
činiti každého měsíce, či téhodne, či dne,
o tom nelze předepsati pravidla určitého,
pro všecky se hodícího, avšak nejjistější
jest zásada sv. Augustina (1-r. 430): Tak
žij, abys mohl denně přijímali.
Proto ať duchovní správcové často věřící
napomínají, aby. pokládajíce za nutné
každého dne- tělu pokrmu poskytovatí.
neopomíjeli také každodenně touto svatou

, svátostí se občerstvovati a živiti, ježto
5 jest na jevě, že duše potřebuje pokrmu

pokrmu zůstati na živé, podobně nemůže ' duchovního _neměně, jako tělo hmotného.
Bude velmi prospěšno ukázati na ona
velikáa božská dobrodiní, jakých se nám
vesvátostném přijímánídostává, na před
obrazuiící mannu, kterou musily , síly



tělesné denně býti obnovovány, a na
vážně výroky Otců, jimiž časté přijímání
nejsv. Svátosti velice odporučují. Nebyl
jediný sv. Augustin toho soudu: Hřešíš
denně, tedy přijímej také denně,
nýbrž stejné mínění shledáváme u všech
Otců, pojednávajících o tomto předmětua
(Catech. Rom. P. H. C. IV. de Euchar.
qu. 58.)

To jest pravda; taková jest vůle
Boží ;. to jest pravidlo pocházející z úst
neomylně církve; kéž se ním každý pro
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nikne, &pokud je třeba, opraví své osobní :
mínění dle této, všeho bludu prosté nauky.

.le-lí tato první základní věta pojata,
pak není těžko jasným a srozumitelným
způsobem odstraniti obtíží, které se oby
čejně udávají, abychom sebe nebo jiné
oloupili o nevyslovitelné dobrodiní častěj—
šího přijímáni. Dříve však než přistou—
píme ku předmětům blíže, jest nám
předeslati důležitou poznámku.

Pod výrazem »častější přijí—
mánít rozumíme nejprve přijímání tři
kráte, čtyřikráte téhodně, ve vyšším
stupni přijímání každodenní nebo skoro
každodenní. Tojest »častější přijímáníc
v plném .smyslu_slova a pro každého.
Přijímání o' všech dnech nedělních a
svátečních, které sněm tridentský radí
všenP—věřícím, není »častějším přijí—

máním: pro kněze, řeholníky, seminaristy
a vůbec pro takové křesťany, kteří si
předsevzali horlivě se přičiňovati 0 do
konalost, jest však vpravdě častějším
přijímáním pro mládež a pro valnou část“
věřících, kteří jen _málo času mohou
věnovati nábožným cvičením. _

Obyčejchoditikesv, přijímáníkaždého
měsíce a o větších slavnostech není pro
nikoho častějším přijímáním, ani pro
mládež ani pro obyčejný lid. Ovšem je to
krásný. úkon zbožnosti, jehož musíme
doporučovati, nemohouce žádati více. -—
Toto předeslavše slyšme již ,a zkoušejme

rozmanité námitky.,

I. K častějšímu sv. přijímáni třeba jest

Abys světějšim se stal než jsi, musíš
často přijímati. Kdoz nás obou má pravdu?
Patrně náležíš mezi ony, kteří nepohlížejí
na sv. přijímání jako na prostředek, nýbrž
jako na odměnu; to jest ale velikým
bludem, jak jsme výše podotkli.

Jest ovšem pravda, že se vyžaduje
k častému a hodněmu sv. přijímání jista
svatost, ale jaká svatost? Snad doko
nalost? velikých světcův a mu
čeníků? Nikoli; není pochyby, že jest
si jí co přáti, avšak není nutná. —
Svatost, jaká jest potřebná k častějšímu
sv. přijímání, jest zcela v silách tvých jakož
i kteréhokoliv křesťana, a záleží jedno
duševe stavu milosti s upřímnou
vůlí hříchu se varovati a Pánu
Bohu zcela věrně sloužiti. Není
tento stav duše snadno možným? Zdali
nevíš, že ho Pán Bůh na tobě žádá.
a'sice tak velice. že bez něho nelze býti
pravým křesťanem? Jaký je to křesťan,
jenž trvá ve stavu hříchu smrtelného :!
má zalíbení ve zlém? Jaký je to křesťan,
dítko Boží, jež s rozvahou a úmyslně'do
pouští se a miluje hřích všední?

Bourdaioue, znamenitý kazatel T. .l._
(T 1704), upozorňuje, že nesmíme za
měňovati přikázání a radu. Právě
toto zaměňováni uvádí .v blud naši ná

božnostf. Abychom mohli hod.ně a s užitkem
“ke stoluPáně přistoupiti,přikázání
žádá od nás jediné podmínky, totiž
stavu milosti s pevným předse—
vzetím vystříhati se alespoň
hříchu smrtelného a příležitostí
k němu. To jestipřikázani, platící pro
každé přijímání, časté či řídké, pro
denní přijímání kněze'právě tak,- jako
pro velikonoční přijímání obyčejného kře
sťana. »Jediné hřích smrtelný zabraňuje
úplně přijímání nejsv. Svátosti,< praví
sv. Tomáš, a podobně učí Suarez, slo
vutný a nábožný člen '.lfovaryšstva .le-'

7!
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žíšova (1- 1617), »že nenalezneme ani
jednoho otce církevního, tvrdicího, že
jest nutný k hodnému a prospěšnému
přijímaní dokonalejší stav duše. než býti
prost hříchu smrtelnéhoc

Že stav duše dokonalejší jest žá—
doucí, kdož by o tom pochyboval? Církev
si ho přeje u všech věřících, zejména
u těch, již přijímají často. Ale tento stav
dokonalejší zůstává přece jen radou, není
přikazaním, a moudrý duchovní vůdce,
jakkoliv živě ho doporučuje, nebude ho
požadovati jako něco nezbytného, oba
vaje se, že by připravil duše o jediný
spasitelný prostředek, jenž je snad za—
chovává před poklesky těžšími.

Ale nicméně snad není ani potřebí
připojili, že čím častěji přijímáme, tím
větší píle jest nám vynaložiti, abychom
měli jemnější svědomí a sloužili Panu
Bohu s čistější láskou a s mocnější, šle—

chetnou odevzdaností. Pro každodenní

svaté přijímání je tato rada téměř při
kazaním. Abys mohl tedy často a hodně
přijímati, žádá jediné na tobě Spasitel.
vzato přísně, abys byl opravdovým kře
stanem, abys měl dobrou vůli. Máš tuto
dobrou vůlí? Odpověz upřímně! Nemáš-li
jí, musíš hleděti jí dosíci, sice rušíš
křestní slib; máš-li ji, proč nejdeš kc
sv. přijímání, abys ji upevnil a_roz
množil? Přicházíme k jasnému a nevy
vratitelnému závěrku, který pronesl ke
svým věřícím veliký arcibiskup a církevní
učitel sv. Jan Zlatoústý (1-407): »Buďto
jste v milosti Boží nebo nejste; jste-li.
proč nepřistupujete ke sv. přijímání, za—
loženému k tomu, aby vás v milosti
udrželo? Jste-li ve stavu hříchu, proč
nespěcháte dobrou zpovědí se očistiti a
pak objeviti se u stolu Páně k nabytí
síly a nikdy již neklesnouti?<

(Příště dále.)

Katolík v dubnu.
Od Boh.

elý duben věnován jest
přečisté a vznešené ra
dOsti velikonoční, radosti
nad vítězným z mrtvých

vstaním ukřižovaného Spasitele Ježíše
Krista. Smrtí Páně na kříži na Veliký
patek ukončena byla činnost“vykupitelská
Ježíše Krista; smrtí svou přinesl' obětí“
na vykoupení celého lidstva, smrtí svou
podal nám největší důkaz lasky, smrtí
ukončen i život jeho pozemský, plný
utrap, plný odříkání; smrtí Kristovou
dovršena i zloba lidská — ale až jen
potud a ne dále měla moc nad tělem
Vykupítelovým. Velikým pátkem dokon
čena doba ponížení, a brzy na to na
stala doba oslavení Syna Božího v těle
lidském.

Bílá sobota připomínánám od

:,\

počinutí Kristovo v hrobě. Obec kře—

Hendla. .

st'anská shromažďuje se,—ještětento den

u hrobu Božího, aby zde rozjímala, koho
smrtí ztratila. S pocitem smutku ale
spojuje se dnes víc-a více pocit útěchy
a radosti, neboť vždy mocněji zaznívá
k uchu našemu proroctví Ježíšovo, že
třetího dne vstane z mrtvých. Proto pílí
i církev svatá, aby roucho smutku se
sebe svlékla, proto odnášejí se všecky
posvátné úkony Bílé soboty na očeká
vanou radostnou udalosť z mrtvých vstání
Páně. Za dob dávných, až asi do 11. sto
letí, kdy ještě křesťan-é před velikými
svátky noční pobožnosti držívali, slavila
církev významné obřady Bílé soboty
teprve v noci ze soboty na “neděli, jako
bezprostřední přípravu na vzkříšení Pána
Ježíše.

Hned z rana po vystavení nejsv.
Svátosti v Božím hrobě světí se před
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kostelem nový oheň. v němž dle starého
zvyku zbytky svatých olejů se spálí. Na
Veliký pátek shasnuty byly všecky lampy
i svíce ve chrámě (mimo u Božího hrobu)
na znamení, že zemřel Kristus, světlo ;
světa; dnes světí se oheň nový na upa—
matování, že tentýž Ježíš Kristus svým
slavným vzkříšením nám lidem se stal
světlem ustavičně svíticím. Nový oheň
se světí před kostelem, protože Pán
trpěti ráčil před branami jerusalemskými.
Kněz modlí se při tom, aby nás všecky
Bůh osvítiti a srdce naše od zlých žá
dostí očistiti a nebeskými naplniti ráčil.

Od nového tohoto, z křesadla vzbu
zeného ohně rozsvítí se trojitá svíce u
dveří kostelních, v prostřed a maličko
před hlavním oltářem, při čemž jáhen
poklekna zpívá: »Lumen Christi ===Světlo
Kristovolc Přítomní pak klekajíce od—
povídají: »Bohu dikyla Slova tato jsou
patrným důkazem vřelé vděčnosti k Ježíši
Kristu za to, že nás tajemství nejsvětější
Trojice Boží znáti naučil. Poté následuje
za slavného zpěvu, složeného svatým
Augustinem, slavné svěcení velikonoční
svíce, zvané paskál, která nám z mrtvých
vzkříšeného Spasitele vyznamenává. —
Jelikož Kristus Pán i v těle oslavenem

podržel pět hlavních ran svých, vsazují
se do svíce této ve způsobě kříže veliká
zrna z kadidla, dříve posvěcena. Svíce
tato, která jest zároveň darem církve
Spasiteli a Panu svému, zůstane ve
chrámě až do slavnosti Nanebevstoupení
Páně, na znamení, že Pán Ježíš až do
toho dne na zemi obcoval, potom však
na pravici Otce svého v nebesích se
usadil.

Na Bílou sobotu býval za dob star
ších slavným způsobem udělován svatý
křest dospělým osobám, když se byly
po delší dobu k úkonu tomuto řádně
připravovaly. Až posud trvá obyčej tento
v Římě, kde ve velechrámě lateránském
zastupce sv. Otce vždy několika do

| spělým buď z pohanstva nebo židovstva
' svatý křest udílí. Na památku slavnosti

této světí se ve všech farních kostelích

na dnešní den slavně voda křestní,
kterémužto svěcení předchází 12 úryvků
z písma sv., vztahujících se na sv. křest.

Obřad svěcení vody křestní jest
velice dojemný a významný. Kněz modlc
se dělí vodu na čtyry strany na zna-—
mení, že Pán Ježíš -sv.apoštoly rozeslal
do všech úhlů světa, aby všecky národy
učili a křtili. Dechnutí kněze ve spůsobě
kříže znamená, že nejsv. Trojice v ohledu

; zásluh Ježíše Krista na vodu tuto účin—
kuje svou mocnou milostí, aby křtěnci
k novému & svatému životu přivedeni
byli, aby přestali hřišnými lidmi býti,
usilujíce státi se nevinnými a čistými,
tak, jako původně byli z ruky Stvořite
lovy vyšli. Třikráte vp0uští paskál do
vody a vytahuje na znamení, že člověk
skrze milost.“Ježíše Krista a moc Ducha

svatého zde z hlubiny hříchů svých vy—
tažen bývá. Vodou až posud posvěcenou
pokropí se lid na upamatování úplného
polepšení, kdyby snad roucho nevinnosti.
na křtu sv. obdržené, hříchy byl po—
skvrnil. Po té leje kněz do křtitelnice
něco ze sv. oleje a sv. křižma, a to
znamená, že ti, kteří vodou touto křténi
budou, ke cti a službě Pána Krista, t.j.
Pomazaného se posvětí, že se mu věrně
oddají a jeho svaté náboženství stále vy—
znávati budou. -— Časté žehnání vody
sv. křížem má nám připómínati, že usta—
novení křtu od Ježíše Krista pochází. jenž
za nás na kříži zemřel a že milostí jeho
na dřevě kříže nám vydobytou křest sv.
úplnou moc svou má.

Ejhle, jak důmyslní jsou sv. obřa—
dové při svěcení křestní vody! 0 kéž
bychom se i my rozpomenuli, že touto
vodou jednou pokřtěni jsme, že tedy
náplň milosti Boží nám udělena jest, že
tehdy Duch sv. na nás sestoupiti ráčil,

[ aby potvrdil v nás slib, jímž jsme se
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slavně zavázali, že v Boha věřili, Ježíše
Krista se drželi a proti ďáblu a úkladům
jeho bojovati budeme! Kéž rozpomene se
každý z nás na Bílou sobotu na svůj
vlastní křest, kdy křesťany a vyznavači
Kristovými jsme se stali, zdali i vždy
jsme svatou jeho víru vyznávali, zdali
jsme jemu věrnost" a lásku zachovávali?

lm" \
[“C“/.. l

Obzvláště za dob našich toho třeba, kdy
tolik vlažných křesťanů vidíme, kterým
svatá víra méně platí nežli co pozem
ského jest, kteří tuto odhazují jako kdyz
kabát svlékáme, mají-lí z toho domnělý
pozemský zisk! Kolik je nyní katolíků,
kteří toutéž vodou jednou Obmýtí byli,
a nyní stojí mezi nepřátelyJežíše Krista

„„

a svatým jeho náboženstvím! () těch
křivopřísežníků, kterak jednou obstojí
před soudem Panel? O nerušme svůj
slib-křestní, stůjme pevně při Kristu
Pánu, on jest pevná opora, když celý
svět se viklá. On jest pevná skála, &
když celý svět se sřítí, obstojí jen ten,
kdo na skále této'stojí. Čím více roz

Vzkříšení Páně.

&,

tahuje se za našich dob nevěra, duch
lehkomyslnosti, smyslnosti, duch pozem
ského požitkářství, tím více musí každý
věrný“katolík vážíti si darů nadzemských,
plynoucích z víry svaté, tím více musí
se přičiňovati, aby tato svatá víra pra
menem požehnání stala se i jiným —

' zbloudilým !
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0 jak blahodárně jsou účinky svaté
viry Pana našeho Ježíše Krista! Jak
často jsme z ní útěchu pro raněné srdce
svě čerpali; jak často jsme tím svatým
náboženstvím posilnění jsouce vítězili
nad smyslnosti naší a rozličným poku
šením! Jak často jsme z něho v nebez
pečenství posilu dostali! ()no jedině jest

É'vůdcem v době našeho dětství, silou
. v mladosti, srdnatostí u věku mužne'm,
Í!posilou a podporou ve dnech staří. Ono

vlévá andělskou radost do srdce v ho

dinu smrti a naplňuje je radostnou na
dějí. () proto nikdy, nikdy neuchylujme
se od něho, stále ie vyznavejme ústy i
skutky až do posledního vzdechu, když

|

!

i

!

Pán Ježíš se dvěma učeníky v Emansích.

běh vyměřeného“ života skončíme a duch
naš vznášeti se bude ke Stvořiteli svému,
od něhož pošel!

Po svěcení vody křestní modlí se
kněz litanie ke všem svatým, ab'y nově
pokřtění skrze orodovaní všech" milých
svatých do společnosti vyvolenců Božích
přijati byli a jako nově zrození k životu

věčnému s Ježíšem Kristem vstáti za
sloužili.

Po všech těchto obřadech následuje
slavná mše svatá, při níž zase při zpěvu
andělském »Gloria;Slava na výsostech
Bohula zavzni všecky zvony, oznamující
slavnosť velikonoční; a po epištole jíž
zanotí kněz radostné »Allelujatx nebot
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-.liž smrt“ vítězstvím pohlcena jest, hrob [ noční (dne 2.). Slavnost? tato co do pů
rozkotáu, nebesa i země slaví již věčnou
vítězoslavu Spasitelovu nad smrtí a
peklem.

Ve svatém evangeliu vypravuje se o
zbožnýcb ženách, které časně zrána ke Í
hrobu Páně šly, aby svaté tělo jeho ještě
jednou pomazaly ——ale těla v hrobě ne—
nalezly. O jaká to svatá a příkladnař
horlivost“v dobročinnosti, jak daleko jsme
my od ní vzdáleni! Jakých výmluv uží—
váme u konání našich povinnosti ná—"
sledujíce svých náklonností, neohlížejíce
se ani na vůli, ani na rozkaz předsta— '
vených, ani na předpis sv. náboženství!
() kéž bychom vždy následovali těchto
zbožných žen v lásce ke Spasiteli na— ,

šemu! Po sv. přijímání odbývají se kra
tičké nešpory na znamení, že Kristus Pán 3

' Panu našem.jen kratičký čas ve hrobě odpočíval. Mšísv.
ukončena jest dopolední bohoslužba.

Večer pak slaví se v krajinách
našich slavné »vzkříšenh Nejsv. Svátost“
oltářní vyzvedne se totiž z Božího hrobu, 
kněz zanotí: »Vstalt' jest této chvíle ctný
Vykupitelic zvony zavzní, hudba spustí,
lid radostí nadšený zpívá starodávnou
tuto píseň dále, a slavný'průvod ubírá se
ven do obce při slavnostním osvětlení a ,
zase zpět do chrámu Páně, aby Kristus
Pán v nejsv. Svatosti oltářní přítomný
zaujal trůn svůj na hlavním oltáři. O jak
plesa nyní srdce věrného katolíka, před
stavujíc sobě vítězství Kristovo nad smrtí,
nad hříchem a ďáblem, jakou nadějí na
plňuje se mysl jeho, že zase nadejde čas,_
kdy Kristus jediný budevladnouti srdci,
myslí všech lidí, kdy svaíra jeho zvítězí
přes všecky nástrahy avšecky překážky,
jež nepřátelé v cestu kladou! Vzkříšení
Páně otvírá duševnímu oku našemu bránu

budoucnosti blažené, nebot ujišťuje nás,
že i my jednou z mrtvých vstaneme
k životu věčnému!

Nuže, již začíná hlavní svátek roku
církevního, slavný Hod Boží veliko

vodu svého jest prastará; již ve Starém
Zákoně přikázal Bůh skrze Mojžíše, aby
lid israelský ročně slavil slavností veliko—
noční na památku vysvobození z Egypta.
Kristus Pán posvětil svátek tento svým
z mrtvých vstáním, proto již sv. apoštolé
začali den tento slaviti jako největší
svátek v roce. Abychom však i my tento
převeliký den hodně světili, mějme vždy
na „paměti slova sv. Pavla, jenž nás na
pomíná, abychom jsouce ve jménu Ježíše
pokřtěni a v Ježíši Kristu ke skutkům
dobrým stvořeni, vší nepravosti zemřeli
a v Ježíši Kristu k novému ctnostnému

a bohulibému životu povstali; nebot“ to
chce Bůh, abychom hodně chodíce ve
skutcích dobrých a ve svatosti jedenkráte
spolu seděli v nebesí'ch v Kristu Ježíši,

Na. tento Boží hod světí se také
. rozličné-pokrmy, jako: beránek, chléb,

vejce, víno atd. Po dlouhém postu máme
nyní zase "mírně a se srdečnou radostí
a vděčností pokrmy jako dar Boží při
jmouti, aby nám sloužily k požehnání a
ke spasení.

I mimo chrám Páně má upřímná
radost v kruhu rodinném při mírném
hodování panovati.

První neděle po Ve'likonoci zove se
Provodní čili Bílá na památku, že
za dob starých novokřtěnci bělostné
roucho, které při svatém křtu na Bílou
sobotu byli oblékli, zase svlékali a oby
čejným rouchem se odivali; na den tento

; vedou se obyčejně školní dítky k prvnímu
svatému přijímání.

Ze svátků svatých v dubnu připadá
jíčích podotknouti sluší svátek svatého
Vojtěcha, biskupa kdysi pražského a
mučeníka „za víru svatou katolickou, a
sv. Jiří (dne 24.), statečného rytíře a
rovněž mučeníka. Dále pak sv. evangelisty
Marka (dne 25.), na kterýžto den se
již starodávní konává prosebný průvod,
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aby nás Hňh ode vší pohromy, zejména
od moru a nakažlivých nemocí zachovati
a osení naše na polích a ovoce v za

hradách požehnati ráčil. —-—lž'ostů zvlášt
ních mimo Bílou sobotu a půlky v dubnu
není.

Křesťanští dělníci, pozor!

"i do mnohých rodin děl
:) nických přístup si zjednala

a se zalíbením tu čítana

Na uváženou podává Boh. Hendl.

? hroznou tvářnost. že skoro postrachem

býva, obracím se ve článku tomto pravě ,
k těmto čtenářům a křest. dělníkům a ?

volam k nim: »Křest'anští dělníci, pozor!
Buďte na strážilc A proč? budete se
tazati; hrozí snad nam nějaké nebezpečí ?
0 ano, nebezpečí veliké, &tím hroznější,
že od mnohých nepoznano bývá, nebot“
se ukrývá jako úlisný had, jenž chtěje
uštknouti nejdříve do heuští zaleze a ne—
viděn ke skoku se připravuje. —- Jde-li
cestující krajinou & přijde—li k propasti 3
otevřené, tu zajisté se jí vyhne a mine
se nebezpečí a úrazu; hůře jest, pakliže
propast“ pokryta jest lehkým klestím,
jestli chodec nerozeznava pevnou půdu
od vrátké, jediný jen krok ——a ubohý
chodec řítí se do propasti, odkud není
vyvaznutí. Ejhle, milí dělníci křesťanští,
u takové zakryté propasti stojíte i vy a
mnozí z vás slepě vrhají se tam, kde
zkáza na ně čeká. Ptáte se, co tím
minim? Hned vam to povím. Dříve však
musím něco podotknouti.

Nikdy nebyl stav dělnický předmětem
tak všeobecné pozornosti, nikdy nebylo

se stala, hrozíc rozrušiti celý stávající
pořádek a rozeštvati jednotlivé stavy
lidské společnosti proti sobě.

A co máme pod »socialní otazkou“
rozuměti?Slovo »socialnícpochazi zlatin
ského a znamená v řeči naší »spolc—

čenskýa tedy asi otazka, ktera týká se
společného obcování jednotlivých stavů
lidské společnosti mezi sebou co do jejich
práv & vzájemných povinností. Tak se
béře socialni otázka ve smyslu širším.
Ve smyslu užším však, jejž my zde na
zřeteli mame a v němž se obyčejně také
béře, vyrozumíva se »socialní otázkouc
upravení poměru mezi třídou pracující a
práci dávající, čili mezi dělníkem a pánem

; anebo mezi prací s jedné a kapitálem

o něm tolik mluveno, psáno a jednáno,
jako právě za dob našich. Není spolku,
v němž by se o něm neřečnilo, není á
novin, v nichž by se o něm nepsalo,
není ani sněmův a zastupitelstev zem
ských, kde by se o stavu dělnickém ne-'
jednalo. Takzvaná »socialní otazka:
stala se pojednou předmětem rozprav
po celém světě, ba vzala na sebe již tak

(penězi) s druhé strany, a sice upravení
poměru obou těchto činitelů tuk, aby
oba spokojeni byli a žádnému se křivda
nestala. Tot zajisté úkol obrovský, íikol
přetěžký, úkol, od jehož rozřešení zavisí
blaho a štěstí milionů lidí po všem světě.

Že stav dělníků za dob našich není

zavidění hodný, že mnoho ještě schází,
aby dělník spokojeně azejména bez sla
rosti o staří své žíti a pracovati mohl,
že veliký bývá nepoměr mezi prací &
výdělkem, mezi prací dělnictva a ziskem
panovým, a to zejména v některých za
vodech & továrnách, že tedy napravy
třeba jest v ohledu tomto, a sice napravy
důkladné & rychlé, — kdo by o tom po
chyboval? Kdyby již potřeba tato ne
byla dostoupila vrchole svého, zajisté by
»socialní otazka: tato nebyla vzrušila &
pobouřila celou společn0st lidskou takým
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způsobem, jakým se právě stalo. l'oměry Í
tyto jsou nemocné u nedají se tak déle
udržeti; v tom však vězí také veliké
nebezpečí, nebezpečí jak pro dělníky se
strany jedné, tak pro ostatní třídy lidské
se strany druhé.

Kde nemoc se vyskytne, přichází
lékař, aby ji vyléčil; na moudrosti jeho
a zkušenosti závisí mnohdy život nemoc—
ného a s ním také blaho či neštěstí
celých rodin. Právě tak se to má s onou
nemocí, »soeialní OtáZkOUJ Hned vy
skytlo se lékařů mnoho, povolaných i
nepovolaných, moudrých i blahových,
zkušených inezkušených, a každý hledí
podle způsobu svého léčiti. Mnoho však
jest takých, kteří místo aby léčili, ránu
více rozdirají, kteří místo aby zlo mirnili,
je zvětšují, místo aby ke smíru a oba
polnému dorozumění cestou práva na
pomáhali, znepřátelují ještě více'stavy.
štvou dělnictvo proti pracedárcům, vy—
volávají uměle stávky, zanášejí nespoko—
jenost tam, kde posud nebyla, svádějí
dělníky k požitkářství, stavu jejich ne—
přiměřenému, majíce při všem ne blaho
dělnictva na mysli, nýbrž své nekalé
záměry; dělnictva svedeného užívají za
prostředek, aby záměrům svým, které
vrcholí v panovačnosti a obohacení sama.
sebe, průchod získali. 'l'akových lékařů
střezte se, dělníci křesťanští, ti vám ne
pomohou, ti vedou vás jen ke propasti,
která vám sice neviditelná jest, protože
ji krásnými řečmi a lichými sliby při
krývají, která však právě proto tím
hroznější jest, nebot“ pád do ní jes! ne
vyhnutelný. A víte, jak poznate takové
dobré své přáteiy? Zkušebním kamenem 1
jest víra, jest Bůh. Všickni špatní po
mocníci dělnictva napsali na prapor svůj
buď zřejmě, buď potají: »Neni Boha,
není Pána, neznáme Boha na nebi, ne
známe Pána na zemi, každý jest sobě
vlastním Bobem, vlastním Pánem! Od

vrzte víru, dělníci, která vás víže, bud'te
volni', my vám připravíme ráj na zemi.
po smrti o něj nestojíme; spolčete se
s námi, rozbořme celý ten stroj, kterým
se pohybuje nynější společnost lidská,
vezměte tomu, kdo co má a rozdělte
mezi sebe, vše at“je společné, doba práce
co nejkratší, doba odpočinku co nejdelší,
úplná svoboda ve všem atd. To budou
časy, časy rajské, které vám připravíme!
Dost? dlouho jste sloužili, dost“ dlouho
jste pracovali jiným. nyní vy budete
pánylc

Tak a podobně slibují svůdníci stavu
dělnickěmu, jen aby se k nim přidal &
slepě jejich záměrům sloužil. .lména mají
rozličná, ale cíl skoro tentýž, ali se na
zývají »socialístyc nebo »socialními demo
kratya nebo konečně nejhorší jejich od
ruda »anarchistyx Maně si tu člověk
vzpomíná na první rodiče v ráji, když
had sliboval Evě život ještě blaženější,
nežli v ráji měli „ale bez Boha! Dříve
měla přestoupiti příkaz Boží, měla sc
zříci poslušnosti ke pravému, dobro
tivému Otci a přilnouti k ďáblu, aby tak
vylhaněho štěstí dosáhla. Učinila tak,
učinil tak i Adam. A jaké blaho jim
ďábel nadělil, víme; až posud strádámc
pod následky jeho.

Z toho vezměte si, dělníci křesťanští,
příklad'a naučení. Nesmýšlí s vámi dobře,
kdo béře vam nejdražší poklad sv. víry,
kdo Boha rve ze srdce vašeho; či může
vám člověk něčeho lepšího poskytnouti
než Bůh? Či šťastnějším jest člověk bez
Boha nežli s nim? O zkušenost? a při—
klady mnohé nás o opaku přesvědčují.
Protož bude-li vás někdo lákati a vábiti na

stranu svou slibuje vám lepší budoucnost,
zkoumejte nejprve, zdali s Bohem při—
chází či bez něho a podle toho se řiďte.
To pro dnešek. Budou'cně povím vám
něco více.
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Legenda. o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (Č. d.)

-1. i když naň usmívá se vcsna slunná,
tálo žárem Boží milosti .
Nebyl on si toho vědom sám.

ecilíi římské mat-rony '
sprovodily do ložnice právě, '

kamž ji Valerian, štěstím zdravě, !
' „Cecilie, věřit-li ti mám,
! cos mi zjevila dnesv tajnosti, _

Těžké opony nech mne uzřít' toho, jenž tě střeží!
Poznám-li, že nebeský to duch,

uved dvorně.

splývaly kol u malebném ladu,
měkké koberce krok dusily . .. ' věnuji rád tvému lř'í'á“í S]“fihš
Chládek panoval tu rozmilý. .. j. lillý však-li na srdci “ leží
Okno vedlo do libého sadu, ; milenec, tu věz, že v náhlém hněvu

vnikala sem'tiché do komnaty . . . dýkou pomsty proklanu vás oba,
[j).-l to stánek tajenlný & svatý, Zl,pak tvemu konec bude zpěvu.“
hlučnému jenž skrýval se zde světu.

z něhož vůně pestrobarvých květů ! nezná. žádných mezi moje zloba,

i

Povýšeným hlasem odvětila:
„Slyš, můj drahý Valerianc!
Duehy nebeské jen křesťané
uzříť mohou. Tu bych poradila —»
ač-li milou bude ti ta rada —

tělo bys i duši nechal dříVe
umýť ve pramenu vody živé,
v níž Bůh sílu divotvornou vkládá;
abys uvěřil, že jedna bytosť
řídí světů- přeumělý stroj,
života jež jediný je zdroj,
jejíž podstata nám taj a skrytosť:
pak tvé oko mého anděla
uzří, osvíceno světlem víry.“

Valerian nevěstu svou drahou

pozoroval chvíli v němém žasn,
z její tváře všechnu jeji krasu
vyčisti ted' bylo jeho snahou —-
a tu Cecilie divným jasem
obestřena svrchu, mužnou silou,
zvážnivši tvář svoji roztomilou,
promluvila takto pevným hlasem:

„Valerianc, můj ženichn,
u rozhodné pro náš život době
tajemství chci velké svěřit tobě.
Slib, že zaehováš je potichul“

Jako píseň za průvodu lyry
Zvědavě on na nevěstu vzhled: Sfdce jinochovo docela
„Ano, přísahám ti Při JOViši; jala řeč ta panny přelíbezná.
tajnost' tu že v srdce svého skrýší

zachovam, byť měl bych umřít hned.“ ; „Kdo však umyje mne v koupeli té,
. v níž prý kouzlo takové je skryté,

,.Nuže včz7 že střeží moje tělo že jí člověk divné věci sezna?“
anděl Boží! Nedopustí jistě,
na tomto bys dotkl se mne místě. „Žije stařec jeden střibrovlasý,
Kdyby se ti poskvrniť je chtělo, do vody-on tělo lidské vnoří
jeho msta se tebe nemine; , jménem Boha, jemuž vše se koří,
v květu mladí zahynul bys bídně“ a v té vodě nesmírné ti krásy
Cecilie dodala však klidně: duše nabude; pak lidé tací
„Než mé tělo dosud nevinné mohou zřítí Boží anděly.“
zachováš-li v úctě bez pohany,
posvátným-li ohražení studem Jako báje výklad přes celý
sestersky se milovati budem, poslouchají učitele žací
od něho též budeš milovaný“ ; s nepohnutou brvou, :; tajem dechu:

' s pozorností takou jinoch hodný
Otřasla ta slova duší juna, ; nevěsty své výklad blahoplodný
s božskou úctou na nevěstu vzhled, " sledoval, pak tazal se ji v spěchu:
jeho srdce tálo jako led, , „Rei mi též, kde najdu toho kmeta!“
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„Silnice kde Appijská se vine,
zaměř krok svůj tam až, kde ti kyne
počet mílí značíc, třetí meta.
Chudí moji tam lid kolemjdoucí
o almužnu prosí, v Kristu bratři,
souvěrci; jim moje srdce patří,
miluje je láskou něžnou, vroucí.
Moje tajemství jím známo jesti.
Až k nim dojdeš, rci jim moje heslo
a pak zjev jim, co tě k nim až neslo!
Takou asi řeě k nim můžeš vésti:

Cecilie sama k vám mne sýlá,
řekněte mi, jak se dostanu
ke svatému kmetu Urbanu,
tajemství mi velké pověřila,
bych mu sdělil je. ——On očistí tč,
oblékne pak v bělostkvoucí háv,
a. ty, vraceje se číst a zdrav,
s duší nevinnou jak malé dítě
uzříš mého anděla, jenž tobě
přítelem se stane. Mé-lí ctíti
budeš panenství, on vyprosí ti,
čeho k spáse přáti budeš sobě.“

5.

Po Appijské cestě mladík chvátá,
vítr jeho rusým vlasem hraje.
U cesty, hle, chudí — poznává jc,
jakž je vylíčila panna svatá.
Nevšímá. on římských hrobů sobě,
jcž se podle cesty k sobě řadí,
s větrem o závod on z města pádí,
pomnikův až za ním řady obě.

Aj, tu slepec podle cesty sedi,
jiný chud'as o berlu se vzpírá,
a. ten bezruký naň smutně zírá,
a tam dále stařena zas hledi

prosebně tak na něj . .. On je zdraví
Cecilie heslem k jejich žasu,
odhrnuje s čela proud svých vlasů,
stírá, pot a toto chvatně praví:
„Cecilie sama k vám mne sýlá,
řekněte mi, jak se dostanu
kc svatému kmetu Urbanu —
tajemství mi velké pověřila.“

A již jeden průvod nabízí mu,
po klíkatých stezkách před ním kráčí,
„ticho“ napomíná, cestu značí.
Obrátil své zraky nazpět k Římu —-
a ten se jim v bílé mlze ztrácel . ..
Spělí dal... Tu spousty šedých skal
visel nad nimi, tu naspů val'

\

bránil v cestě jim, tam strom seskácel \

zrovna přes chodník, tu rostly keře
a tu potok broditi jim bylo ——
až je posléz v cestě zastavilo
temné houští, za ním skryté dvéřc »——
do katakomb římských tajný vchod.

Podzemní tu ovanul je chlad,
až se jinoch zatřásl, než rád
za průvoděím dal se v kvapný chod.
Str-až je zastavila, heslo však
svobodně jím uvolnilo cestu
tmavou chodbou k podzemnimu městu.
Zažehli ted' pochodeň. Tu zrak
Valerian pásl zvědav kolem:
otvory naň ze stěn všude zely,
rakve, hrobky — pohled nevesclý ——
oni dál však spělí černým dolem,
labyrintem chodeb, kaplí, cel ——
až tu z dali světlo vstříc jim vzplálo
jako bludička — jen zcela málo ——
plam ten rostl, víc a víc se stkvěl,
na konci, až posléz chodby tmavé
ozářený sal jím kynul vstříc.
Vzadu oltář, na něm žlutých svíc
a lamp barevných se plápolavó
rozlévalo světlo, v středu kříž
ramena svá rozpínal, a stěny
prostou malbou byly okrášleny.

Křesťané tu shromážděni již
na posvátný úkon čekali,
jenž měl začíť pravě ——oběť čistá..
A již začal. Náměstek, hle, Krista
měl ji konat, všichni klekali,
když je žehnal kmet ten důstojný.
„Ecce Saccrdos“ tu zavzní jasně
z hrdel pěvců, ku podivu krásně,
jichž tu v chóru počet přehojný.

Svatý děj se koná. Epištola
čte se lidu, po ní píseň tklivá,
evangelium pak jáhen zpiva
tónem velebným, pak hlasně zvolá:
„Itc, míssa est!“ Tu vyšli ven
katechumeni a kdož se kali;
tu's moh' zříť, jak tělo bičovali,
tu's moh' slyšet' jejich pláč a sten.

Valerian stál tu dosud němě,
však i jemu vyjití teď bylo.
To, co viděl, v duši se mu vrylo,
zde v těch slujích pod povrchem země,
paprsek kamž slunce nevníkal.
Uvažoval o tom, hloubal v duchu,
cítil v srdci jakous divnou tuchu,
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cit ten srdce jeho pronikal |

na dno až — sám byl by nemoh' říci, |
jaký cit to ——němě stál tu, tiše,
nevšímal si nářku v přítmí skrýše,
jaký nahlas vedli kajicníci,
stál tu dlouho, zabrán ve sny svoje —
až mu spbčinula na rameni
ruka průvodce... Tu nikdo není...
„Pojďme jižl“ A šli. Zas řady dvoje
mučeníků hrobek s obou stran
temníly se — oni dále spěli,
až zas světlo kmitati se zřeli.

„Pokoj tobě! Budiž s tebou Paul“
Papež Urban Valeriana
pozdravením takým vítal vřele
v katakombách, v tajné svojí cele.
Komnata to dosti prostranná,
malým osvětlena kahanem,
byla útulkem v těch časech zlých,
stádo oveček kdy Kristových
za víru boj vedlo s pohanem.

„Cecilie sama mne sem sýlá,
duši mou bys umyl i mé tělo,
anděla by strážce vidět' smělo,
abys oblekl je v roucha bílá,
bys mně vyprávěl vše o tom Bohu.
jehož velebnosti vše se koří,
k němuž nevěsta má láskou hoří,
k němuž vzhlédá modrou na oblohu.“

Valerian vyjevil ted' všecko,
co se jemu přihodilo včera,
mluvil vzletně, nadšeně jak z péra,
upřímně jak štěbetavé děcko.

Aj, tu radosť velká na Urbanu,
kmetu svatém, zazářila rázem,
slze radostí, on padá na zem,
díkučině volá k nebes Pánu:
„Synu Boží, Pane 'Jesu Kriste, .
panenská jenž vléváš předsevzetí [
v srdce naše, plody toho setí, |
jež jsi musel v srdce panny čisté,
přijmi ted'! Ta statná křesťanka,
dobrý Pastýři, hle, vyplnila

rozkaz tvůj, neb rázem proměnila
divokého muže v beránka.
Ovečky té věrné odměň snahu,
dej, ať její manžel pozná tebe,
že*s ho stvořil, aby získal nebe,
že's bo stvořil ku věčnému blahu.“

Zachvčl se tu jínoch v hloubi nitra.
ještě víc se zachvěl, když tu záře.
osvítila náhle jejich tváře
jako slunce za krásného jitra,

' když proud světla po krajině cch'
rozleje, neb jako v noci tmavé
blesků rudých světlo mihotavé
osvítí v ráz mračno velké, stmč—lé.
A v té záři muž se zjevil svatý,
roucho bílé z padlého jak sníhu,
v pravici své'třímal velkou knihu,
jejíž desky zdobil nápis zlatý.
Byl to Pavel, Boží nádoba.,
vyvolcna samým Spasitelem,
jenž se lidu vším stal s duší, ' s tělem,
by jej získal — církve Ozdoba.

Valerian v hrozném strachu klesá,
jeho tvář jak na umrlci bledá,
ale apoštol jej opět zvedá,
knihu svou pak před oči mu nesu,
takto k němu přívětivě praví:.

„Četní sám, co psáno zde v té knize,
a pak věř, že pravdy jsou to ryzé!
Koupel zjedná tobě duše zdraví,
a ty uzříš toho anděla,
jenž tvou Cecílií střeží pilně“

Nebeský muž rozmlouvá tak sdílně,
jeho tvář tak vlídná, veselá,
že již Valerian, pozbyv bázně,
jal se čísti: „Jeden Bůh a Pán,
jedna víra, jeden křest nám dán.“
„Věříš tomu?“ — „Věř-im,“děl on rázně,
„pravdivějšiho nie jistě není!“
A v tom mžiku světlo divné zhasne,
zmizí posel s nebe — jínoch žasne ——
ticho zase . .. Bylo po vidění.

(Příště dále.)
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Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Část: další.)

V.

Barvíři.

, arvířský štít: V modrém a
' červcovém polizlatý mandl.

Korouhev rozdělená: na
hoře modrá a červcová,
dole červcová .a modrá.

Patron: Sv. Simon, apoštol, syn barvířův.
Svátek sv: Simona “slavíme 28. října
zároveň se svátkem sv. Judy Tadeáše.
Šimon, rodák z Kány Galilejské, byl od
Pána Ježíše vyvolen 'za apoštola. Po
seslaní Ducha svatého opustil Palestinu
a hlásal evandělium Kristovo v Egyptě
a po té _se sv. Tadeášem v Persii. Mnoho

“duší oblažili zde evanděliem Kristovým.
Všecky pohanské věštírny perských
bůžkův umlkly. Tím ovšem byli pohanští
kněží na Výsost. pobouřeni a rozhněváni,
a žádali, aby naši milí apoštolé byli
usmrceni. Tak .se stalo, že svatý,_.luda
Tadeáš palicí ubit, sv. pak Šimon ukřižován
a na kříži pilou přeříznut u města

Suanira. Ostatky obou svatých apóštolů
jsou uloženy v _Rímě_ve veleehrámě
sv. Petra. _

Mluvice o barvířích, , zmiňujeme se
též o 'sv. Gerardu čili Jaromírovi,_jenž
byl synem rodičů barvířův a' sám také
barvíř; narodil ser. 1134., zemřel 1207.

V Monze, městě to italské provincie
milánské, chovala se druhdy; ve vele
chrámu sv. Jana “Křtitele mimo jiné
vzácnosti též lombardská královská,
železná koruna. V chrámě tomspatřujeme :

na Ítéž obraz __sv Gerarda s třešněmi

poutnické holi. Odkud toto vyobrazení?

na modlitbách přenocovati, bránili mu
kostelníci,ale svolili, když jim slíbil a

l

l

od mladosti velmi nábožně. Roku 1174.
založil u kláštera a kostela sv. Ambrože

nemocnici, kterouž otcovsky spravoval.
Když nastal veliký hlad, rozdal všecky
zásoby a modlitbou rozmnožoval obilí a
víno, jakož i mnoho jiných zázraků
vykonaL

Jak svatý byl život Jaromirův, tak
svata i smrť. Pochován u vrat kostela
sv. Ambrože. Čtyřicet už dní odpočíval
ve hrobě, když se obyvatelstvo vesnice
(llgiate v krajině kúmské rozstonalo
tlukotem srdce. Poustevník jim radil, aby
vzývali sv. Jaromíra nedávno zemřelého
a by putovali k jeho hrobu. Poslechli, a
všichni 'ozdravěli. Od těch časů putují
Olgiatští rok co rok do Monzy k tělu
sv. Jaromíra, jež uloženo v kamenně“
rakvi ve chrámě památce “Jaromil-ove
zasvěceněm ; svátek jeho slaví se 6. června.

Cínaři.

Štít cínařský: \le-“stříbrném poli
modrá konviěka. Korouhev modrá a

stříbrná. Patron: Sv. Karel Veliký, císař
; římský.

Karel Veliký. narodil se 2 dubna
roku 742. z královských rodičů Pipina
a Berty. Po smrti Pipinově roku 768.

; rozdělena říše franěká (nynější Francie)
Í dvěma synům jeho Karlu a Karlomanovi.

Když pak .Karloman roku 771. zemřel,
uznali Frankové Karla za jediného krále

, svého.
Karel _Veliký.uložil si trojí úlohu:

1. Uvěsti všecky národy germanskě pod

_ !, své žezlo, 2. pokřesťanění lidu poddaného,
Když chtěl jednou sv. Gerard v té svatyni

l

3. soulad mezi Církvi a státem.

Roku 796. založil proti vpádům
Avarů východní marku, zárodek to

skutečně dal po košíčku Lemtvých třešní,?.! nynějšího Rakouska.
jež v prosinci na jeho poutnické holi
zázračně se urodily. Sv. Gerald žil už

Když se r. 800. v Římě lid vzbouřil
proti papeži Lvu lll., pospíšil Karel se
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zbrojnou mocí náměstku Kristovu na
pomoc a potlačil šťastně vzpouru.
7.vděčnosti korunoval na hod Boží vánoční

Karla císařem římským, ustanoviv jej a
nástupce jeho v císařském důstojenství
za ochránée církve. Jásali tenkrale hodni ;
křesťané římští, volajice radostně:
ve jménu Božím korunovanému, velikému
& mírumilovnému císaři římskému, život
a vítězství!:

Tím obnoveno bývalé západní císař
ství římské, jež roku 476. za stěhování
národů bylo zaniklo.

'l'oto nové císařství římské bylo
císařství ideální se dvěma velikými právy
a povinnostmi: 1. Ochrana církve svaté
a péče o její rozšíření, 2. vláda světa,
t. j. jako církev působí duchovní jednotu
a svornost národů, tak má císařství
způsobiti pozemskou jednotu, ne tak
ujařmením a podmaněním jednotlivých
knížat a národů, nýbrž vrchním řízením.

Císař Karel se vpravdě osvědčoval
ochráncem a rozšiřovatelem církve. Rád ,

Carolus Rex et Sanctae 'se podpisoval:
Apostolicae Sedis in omnibus lidelissimus
Adjutor — Karel král a svaté apoštolské
Stolice ve všem nejvěrnější pomocník.
Vedl mnoho válek se sousedními národy
pohanskými, 'německými i slovanskými.
Nejdéle trvala válka s pohanskými Sasy,
kteří často země císařovy svými vražed

»Karlu *

nými vpády znepokojovali, k sobě vyslané ;
věrozvěsty zaháněli a zabíjeli, tvrdošíjně
se držíce své modloslužby. Konečně pře
mohl Karel Sasy-roku 803. a učiněn mír.
Sasové vzdali se modloslužby, .sproštěni
všelikých poplatků mimo církevní desátky
a obdrželi podobná práva, jaká-měli
Frankové.

Aby křesťanství u podmáněných
Sasův upevnil, založil Kalel v tamějších
končinách několik biskupství.

.I polabským Slovanům chtěl pros !.
kázati Karel největší dobrodiní vírou a
osvětou křesťanskou.. Škoda, že Slované

jej papež Lev III.

polabští, zaslepeni nesvorností a řevnivostí
různých svých kmenů, nepoznávali, že
p_řijetí víry křesťanské toho času bylo
jedinou podmínkou zachování národnosti.

V celé své veliké říši zakládal Karel

biskupství, kláštery & fary, a pečoval
všemožně o vzdělání duchovenstva a lidu ;
proto zřizoval školy při chrámech biskup
ských, klášterních a farních; pečoval o
zvelebení bohoslužby a zpěvu kostelního:
podporoval obchod a průmysl; zveleboval
orbu vysušováním močálův a mýtěnim
pralesů ; zakládal vesnice a města ; pečoval
o vědy, liboval si ve společnosti učencův
Alkuina, učeného mnicha, Theodulfa a
jiných; odměňoval a vyznamenával učené
muže; žil velmi skromně & skvěl se
všemi ctnostmi občanskými.

V jednom nařízení zroku 789. praví
slavný ten císař: »Pokoj, svornost' &
jednomyslnosf. panuj ve všem lidu kře—
sťanském: mezi biskupy, opaty, hrabaty,
soudci, mezi všemi a všude, poněvadž
se Bohu bez pokoje nic nelíbí a poněvadž
přikázaním pokoje synové Boží od synů.
ďáblových se rozeznávají.: V jiném na
řízení praví: »Apoštolská Stolice musí
býti ctěná &pokora a'mírnOSf “k ní musí
býti zachována.: _

Karel byl vpravdě Veliký; rozšiřuje
svou říši rozšiřoval jedinou pravou osvětu
a vzdělanost?křesťanskou; právem nazval

»milovaným synem
církve. Ježíše Krista.:

Císař Karel Veliký pečoval nejen
o časné a věčně blaho“ svých národů.
nýbrž též, a to především, o spásu své
nesmrtelné duše. Poklesků za _letmladších
spáchaných upřímně litoval a pókáním
je napravoval; žil velmi střídmě; o'chudé
0tcovšky se staral; denně obcoval službám
Božím; posvátné“ knihy rád“ _ěítal. Zemřel
28. ledna 814 a pochován ve starobylém
městě Cáchách, kdež až podnes ukazuje
se lebo náhrobek s plostým nápisem:

»Carolo Magno — Karlu Velikému <<
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Čalouníci.
Štít: Ve zlatém poli pestře žíhaný

čaloun. Korouhev zlata a pestrobarevna.
Patron: Sv. Pavel, jenž byl čalouníkem,
s mečem, někdy i se dvěma meči v ruce.

Kdo by neznal života a působnosti
sv. Pavla, knížete apoštolského? Mezi
osobami světodějnými jest sv. Pavel na
předním místě. Takovým dobyvatelem
světa, jak on, takovým vítězem nebyl
nikdo před ním ani po něm. Sv. Jan
Zlatoůstý píše: »Jako při východu slunce
tma prchá a veškera havět' zlá a žížala
se skrývá, tak když Pavel kazaním svým
počal svítiti, zapuzen blud a modlařstvi, ?
nečistota, Opilství a ostatní nepravosti
hyly ztraveny, jako býva ztraven vosk
plamenem, pleva ohněm.:

A ejhle, toto přeslavné kníže apo
štolské posvětilo prací rukou “svých
řemeslo čalounické-čili stanařské. Jen si

otevřme Skutky apoštolské a čtěme ve
hlavě 18.: »Potom — na druhé cestě
misionářské, kterouž konal v letech
52—55. — vyšed z Athen přišel do
Korintha a nalezna jednoho žida, jménem
Akvilu, rodem “z Pontu, kterýž nedávno
byl přišel z Vlach, a Priscilu, manželku
jeho,... přistoupil k nim. A že byl téhož
řemesla, zůstával u nich a dělal; byli
pak řemesla těch, kteří dělají stany.:
(Skut. ap. 18, 1.—3.)

Akvila a Priscila byli tedy stanaři'
čili čalouníci. K nim se přidružil sv. Pavel
pro stejnosť řemesla, ježto i on byl
stanařem. Každou však sobotu kázal ve

sbornici jméno, nauku Pana Ježíše a
přesvědčoval Židy i Řeky.

Uindů zajisté také ti, kteří k učeným
stavům a jmenovitě “k rabinátu se při-'
pravovali, řemeslu nějakému z mládí
přiučiti se musili. Dalo se to, aby si
řemeslem v čas nouze živnost opatřili,
a spolu aby se úcta “k práci“ a dilu
udržovala aprojevóvala', a především pro
uvarování prázdné a zahalky a odtud

pocházejících pokušení. Kdo syna svého
řemes'u vyučiti zanedbal, bylo mu to
čitano, jako by jej byl krásti vyučil.
Mezi rabíny se nalézali ševcové, jirchaři,
koželuzi. Podobně spatřujeme u zakladatelů
mnišských řadů v církvi naší, že se
údům řadu ukládaly prace ruční a řemeslné.
& v nejednom řemesle mnichové se
vyznamenali.

Stanů se potřebovalo nejen pro
vojáky, nýbrž i pro pocestné, a dělali
se stanové ti buď z kůže, buď ze tkanin.
Stanařstvi se vyučil sv. Pavel doma
v Cilicii a za svého úřadu apoštolského
živil se jim, aby křesťanů neobtěžoval (\
ve svém apoštolovani neodvisle počínali
si mohl.

Také oni manželé Akvila a Priscila,
: u nichž sv. Pavel v Korinthě pracoval.

cti se jako svě'tcové; V'Rímě postaven
k jejich cti kostel, památka pak jejich
slaví se 8. července.

Divadelní herci.

Štít: Ve stříbrném poli tragická a
komická maska, nebo dvě dýky křížem
položené.*Korouhev červcova a stříbrná.
Patron: Sv. Genesius, divadelní herec,
mučeník. '

Sv. Genesius žil v Římě za císaře
Diokleciana (284—305). Ač rodiče i
příbuzní jeho byli křesťany, byl on
protivníkem Kristovým. Aby nemusil
s nimi obcovati, odešel z domu otcovského
& stal se hercem.

"Roku 303. vydal Dioklecian strašné.
zakony proti křesťanům &přišel zVýchodu

do Říma k slavnostem, které zařízeny
na oslavu jeho dvacetiletého panování.
Pořadany veřejné hry. Genesius chtěje se
zavděčiti císaři v divadle přítomnému,

'; posmíval se obřadům křesťanským, ze-'
, jména sv. křtu. Leže jako těžce,“nemocný

na loži,“ prosil, aby “mu byla zjednána"
úleva v' bolestech,- Spoluherc'ové 'přihéhli
a ptali se“: »Kterak tíi'ulehčíme? Což
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jsme stolaři, abychom tě ohoblovali'ň
Sprostemu vtipu tomu usmál se sprostý
lid. Genesius odpověděl: »Vy bloudově, '
chci jako křesťan umříti, aby mne Bůh
shledal odpadlíkem od modloslužbyl<<
Přišli dva herci přestrojení, jeden za
kněze, druhý za zaklínače křesťanského; '
sedli si k loži (ienesiovu a ptali se:

»Proč jsi pro nás poslal. milý synu ?e i
(ienesius na to: »Žadám milosti Kristovy
a znovuzrození z bídy mých nešlechet—
nostíw Herci davali mu ostatní otázky,
které se dávají na křtu svatém, a vy
konali obřady křestné. Konečně oblekli
jej v bílé roucho, podali mu chleba i
medu a do ruky dali hořící svíci. Po té
objevili se jiní hercově za vojáky pře
strojení a jakoby z rozkazu císařova jali

jásali, a též Dioklecian jevil, že se mu

donutil obětovati bohům. ! natáhli (ienesia

na skřipec, rvali tělo jeho železnými
hřebeny, pálili jej pochodněmi; on však
statečně setrval ve víře Kristově a pravil:
»Usmrl'te mě tisíckrát, já zůstanu Kristův.!
Lituji toho. že jsem kdy věrné jeho
vyznavače tupil, že jsem tak pozdě začal
jemu se klanětim

Plautin vida, že mučeníka od Krista.
už neodvrátí, dal mu hlavu mečem
srazití. Svatý (ienesius došel takto spásy
věčné křtem touhy a křtem vlastní krve.
Stalo se to 25. srpna leta Páně 303.

Divadelní herečkou bývala též sv.
Pelagia, kajicnice. Narodilase na
začátku pátého století ve hlavním městě
Antiochii Syrské z rodičů pohanských.

; Skvela se krásou & bystrým rozumem.
(ienesia &vlekli na soud. Pohanští diváci

hra ta líbi. Než ejhle! Genesius se už ;
nepřetvařoval jako herec, ale mluvil
upřímně a nadšeně: »Slyš, císaři, slyšte,
vy bojovníci a mudrCove, slyšte, obyvatelé
Říma! Hrozíval jsem se jména »křesl'anc
&tupívaljsem každého vyznavače Kristova ' '
i rodičův a příbuzných svých jsem ne
náviděl pro viru křesťanskou. Hledě!
jsem poznali učení a tajemství víry
křesťanské. abych vás jimi obveselil na
jevišti divadelním. Dnes však, jakmile se
dotkla voda těla meho, spatřil jsem nad
sebou ruku tajemnou a nebeské anděly,
kteří mně z knihy četli všecka má
provinění od mladosti až do této chvíle.
Potom _pohroužili knihu tu do vody,
kterouž mě herci obmyli. a opět mi ji
ukázali; byla bělejší nad padlý sníh.
Nuže, slavný císaři a vy "všichni, kteří
jste se smáli obřadům křestným, uvěřte
nyní se mnou, že Kristus jest pravý
Bůh, světlo, pravda a smilovaní; uveřte,
že jenom skrze Krista dojdete odpuštění
hříchův a spásy věčnéh

Císař se rozhněval, kázal Genesia
b_íti a nařídil vladaři Plautinovi, aby ho

Škola u. s. r. 1893.

Dala se zapsati do počtu čekatelek křtu;
ale brzy zapomněla na svůj úkol, ze
světačila, stala se divadelní herečkou a
libovala si ve hříšnéin obcování, v nád—
herném obleku a v lesklých skvostech.

R. 426. svolalpatriarcha antiochenský
Maximian biskupy na sněm do Antiochie.
Jeden z přišlých biskupů byl též svatý
Nonus, slavný sluha Boží, horlivý kazatel;
po přání patriarchové kázal světec před
kostelem'sv. Juliana, mučeníka. Za kázaní

: jela okolo Pelagia na mezku v největší
nádheře, s hojným komonstvem; oči
všeho lidu byly na hříšnou tu osobu
obráceny. Konče své kázaní, pravil sv.
Nonus: )Jak se vám líbila nádhera
Pelagie? Mnou náramně hnul pohled na tu
osobu. Co odpovíme před soudnou stolicí
Boží, až se bude naše prace a činnost“ při
rovnávati k práci a činnosti této Pelagie?
Mnoho-li času a práce vynakládá Pelagie
na vyzdobení svého těla, aby se hříšným
lidem zalíbila? A jak málo času a práce
vynakládáme my, abychom duši svou
vyzdobili ctnostmi, abychom se zalíbili
Bohu!: 't'o pověděv odešel se svým
jahnem do svého příbytku, padl na kolena
a pláče modlil se za Pelagii a prosil

&
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Boha. by zároveň i jemu prominenti račil : Na hoře Olivetské ubytovala se v jeskyni
chatrnou horlivost o čest" a slávu Boží. a kala se tam až do blažené smrti své.

Příštího dne kázal sv. Nonus opět Památka její slavíva se 1.9. prosince.
v kostele. Bůh vyslyšel prosbu jeho; i 1 sv. Porfyrius býval divadelním
Pelagia přišla na kazaní a slyšíc je, za- hercem a miláčkem císaře .luliana Od
štyděla se v hloubi srdce svého; poznala = pndlíka, často s ním stoloval a obvese
svou nevědomost" ve věcech spásy, svou ; loval ho svými vtipy & žerty. Avšak i
vinu a hříšnost; prosila sv. biskupa, aby Porfyrius zázračně jest obracen, jako
ji vyučil svaté víře a pokřtil. Stalo se. ! Genesius; uvěřil v Krista. prohlásil. že
Od té chvíle stala se Pelagia vzorem jest křesťanem a karal císaře pro hnusné
kajicnosti a velikou milovnicí kříže Kri- ! odpadlictví a rouhání. .lest za to mečem
slova. Složila šperky, rozdala jmění popraven 15. září 362.

chudým, vydala se na pout“do .lerusalema. (Příštědále.)

Rím za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kraszewske'ho. Přeložil P. Š. óbtický. (Č. d.)

XVI. či spíše bolestí jest všeobecná a k ne

Celsus Anarus Kajovi Makrovi zdravi. VYPSáHÍmocná. . * Co řeknou tomu barbaři? Jak se
'nodivíte se ísmu. »ečetii ., -. .
| p ' zaraduji nepratele?
davno zapomenutému jménu: _ __ _
Juliu—Flavius mě pro—i.abych Caesar se chce ukazati cmným, lode

_ _llil zastal jelikož po tě(huda- přivážejí obilí a ssutiny očistěné od toho_
lnslt-Ktlls_chvatila ho choroba a Chrysip ; co bylo V "'Ch Gellne-lŠÍhOÍ—íl _“0 vzato
mu kázal chovali se klidně, nedaje mu ; do statnípokladny—odvážejí. le kočuje
ani pera do ruky brati._ Slíbil jsem mu, i na poh Mal'tOÝeQW'hYlu-le se df) “hrobek
že vám budu místo něho psati, ale můj list a arenarn. Sl'bul'__nám Celer ' kaceres
nenahradí vam jeho dopisu. Voluisse %"G_VÝRím (" radě“ i\leropolls o ŠWOkýCh
sat 931,1) pravil básnik. ulicích, s obrovským chrámy — my pla

Požánykterý kolébku BemaaRomula čeme po stare matce naši.
žníčil a nesmírné poklady pohltil, konečně
už po šesti dnech sedmé noci začína
shasinati. Ohromující jest pohled na tu
spoustu, spáleniště, shořeniny a popel:
na tu hranici obětní (rogus), na níž po—ř Než se dočkáme nových her, dostači
slední pamatky starého hradu Numova za pastvu očí křesťané; už je začali
splanuly. Lid uaříka více o své penaty chytati, jímati a hubiti všeobecné. Bude
než o své poklady, jichž z rozvaliu ani ' vam to zajisté novotou, sdělím-li vam.
nesmi vyhrabávati. že pochopové hledajíce jich mezi'otroky,

Není ani možnapoznatiřiím nedávno přišli též na mnoho patriciův a na mnoho
ještě tak spanilý v těch očazených zdech, vznešených paní římských.

llf'hž Zbl'lkY ["Čl 59 střechami propadlými Byl jsem u dvora, když o tom došla
“ '/ polovice ska(enými “lOlTPY-Smutek Nerona zprava. jmenovitě () Pomponii

Seženou prý “všechny zajatce vo
jenské z celé říše, aby pracovali na
zlatém domě Caesarově, který v sobě vše
co svět v sobě chová, obsahovati bude.

.) —_dogti jest na dobu; vůli . Graecině a několika jiných vzácnějších
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zmínka činěna. Zasmál se zprvu, ale
potom bylo na něm pozorovati překva
pení a zaražení, jež skrýti se snažil,
tazaje se několikrát, je-li možná, aby
pověra žebracka vkradla se do zámožných
rodin a jakou že to rozpustilostí je při
vábila? Začal býti zvědavým o té víře.
a o jejích obřadech a půvabu. který mela.

Opravdu je Čemu se diviti. jest čím
se znepokojovali . . . ale Řím sam svou
zkázu si připravil svou bezbožnosti...

Z listův .luliových znate snad mé
smýšlení a nebude vám podivným. když
vám ja, dvořan Rudovousův, sdělím verš,
který koluje po Římě. Připisují ho
fl'urnusovi.

Jest v něm

opěvují Nerona:
»Budou tedy opěvovati . .. hlad a

mučírny jeho, jedy do jídla namíchané
zrádné; lid, z něhož vys-sata krev, a
přater toho muže, jeho vraždami vy
krmene! budou opěvovati sešlost? a vy
hublostf říše, kterou zovou klidem &
pokojem. které ti lidé zdobí jmenem
zlatého věku — konečně božár Říma.
mramoroveho hradu, požar tolika slz
hodný, ale jimi oslavovaný jako překrásný
pohled, potěšující zraky upro
stred noční temnoty.

lšudou opěvovati syna radujícího se
z neřesti, ktera se mu stastne povedla —-——

z vraždy matky, synarouhajícího se liticím
mstitelkam, jež proti nim nové litice staví,
obludy nezname, zločiny ještě ukrutnější.
.leho ukrutenstvi. Doclloslfjeho opěvovati
budou, všechno, ano, všechno —-—-až do

toho ohyzdného svazku s dítětem, s nímž
se zasnoubil -— až do toho pomníku
opovržení hodné vášnivosti.

Musy pozbyly už růměnee studu,
jmena čistých 'děvic, své cti, na všecko
zapomnělyl Hal stud skonal, sestry mou
drosti zhanobené, pod cizími jmény daly
se na pohěhlirtví... Ony, posvátné dcery
Boží. jež sam rod povyšoval-nad lidstvo,

řeč o básnících. kteří

nad bídu života. těla sva zaprodaly za
podlý plat . . .a

_ Posýlaje vam tuto novinku a ohla—
šuje spolu chorobu. ale ' i ponenahle
ozdravění Julia našeho. končím v naději,
že on sám vas brzy zpraví o svém íiplněm
ozdravění. Vale!

XVII.

Julius Flavius Kajovi Makrovi zdravi.

Delší bylo odn'ílčení me než jsem
předvídal, milý Kaje, když jsem se po

. cítil chorým a Chrysip mi odporm':il klid.
Pokoj těla nedal pokoje duši. a ona byla
příčinou choroby; proležel jsem tedy
dlouho a natrpěl se mnoho. Konečně
jsem opět povstal. Víš všecko, co se
mne týka, znáš dobře mou náklonnost
k Sabině, k níž tím horouenější lasku
chovám, protožeji posílila ješte úcta k ní.

Od chvíle, kdy jsem ji uzřel v kryptach
na modlitbě, a co jsme obšírněji spolu
mluvili o nově víře ve hrobce Marciův,
neustal jsem přomýšleti, jak bych se
k ní přiblížil, jak od ní načerpali toho
světla, jímž ona (zela září. Cítím to, že
nikdo lepe, nikdo rychleji než ona no—
uvedl by mě na dráhu pravdy. Mysl ta
hrdinná, srdce to šlechetné nepřilnulo by
k ledajakým pověrám; a to, co ji od
vratilo od našich bohů. jest zajisté do
statečným uspokojíti každou po
světle prahumicí. Slepé tomu věřím: ne
dala by se svésti lichým přeludům a
tajemnOsti čarodějske . . '. _

'.lfěmi myšlenkami muěil jsem “se po
celou dobu choroby své, a Chrysip přese
“všechnu netrpělivost“ stále na loži, v lázní
a domě zdržoval mne opětuje myšlenku
Senekovu: »()ptimum est pati, quod
emendare non possís ——Nejlépe jest
trpěti, čeho nap “aviti nemůžeš.:

Dlouhým zdál se mi ten čas, nebot?

d uši

' sami tři jsme sedávali a zřídka kdo nás
navštívil, měl každý sve'zaměstnauí &
své trudy. Dvakrát pouze oživil samotu

8-1
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nuŠi příchod Epícharídin &potom Lucíův
---—psal jsem ti o ní i o něm...

Epicharis přišla vlastně na návštěvu
k Cel.-soví, k němuž měla jakési tajné

poselství. za m' též vklouzlo později ně—;
kolik osob na poradu.

tají, že náleží činně ke spiknutí proti
němu zosnovanému. l')omyslíš se. že
příchod její k Celsovi měl za účel, aby
se s ním v tom ohledu dorozuměla. též

se s tím přede mnou neskrývali. Slyšel

;jsem za zdí,. jak naléhala na spěch
Vždyť jsem ti popsal, kdo je to a f

jak vypadá sličná ta propuštěnka? Požar
Říma dotkl se ji jako druhých. Dlela ne
daleko cirku, a zatím s domem shořel
celý její majetek, z něhož zachránila
sotva tolik, co stačilo na první potřeby.
Zdrahocenneho nářadí, jehož jí nejeden
bohač zavíděl, zůstala hromada trosek.
Vykladaji, že druhého dne rozhodíc nohou
popel se smíchem-řekla pouze Horacovo:
»Pulvis et umbra súmus— Prach a stín
jsme . . .c.

Nikdy žádný stoik lhostejnějí nenesl .
' Vestalek, zprznění svatyň, zničení Říma?ohromnou ztratu, věru nebyla to první

v životě... Kázala si otevřítí hrobku,
kterou kdysi svým nákladem postavila
davnemu milenci a pozdravivsí jeho stíny
úlitbou, vkročila vesele do vnitř, shro
mažd'ujíc kolem sebe sluhy své a chuďasy.
První její oběd pozůstával z listí slézo
vých, trochu celeru s olejem a z kousku
tvrdého chleba..; Dnes se směje vypra
vujíc, co pozbyla, a krčí rameny, lituje-li
jí ,kdo.

Slyšeli jste snad o dvou slavných
kusech nábytku. jež'Neronovi přivezli
z Řecka, nazývají jej-»homerovým,a stály
tak mnoho, že se zdráham napsali, zač
je cenili. Když se o nich v Římě počaío
mluvití, Epicharis si umíníla objednali si
aspoň jeden takový kus, aby se nemohl
Nero sam chlubití. .lak jich dovedla
získati. nevím, všichni se tomu divili,
nabízeno jí za ně, co by jen. chtěla,
udržela je až do požaru, který je zničil;
mysliljsem, že nad tím bude plakati, ale
ani si nevzpomene.

Epicharís však Íteď po požáru jest
jestě zapřísáhlejší protivníci Neronovou,
než byla kdy dříve; nikterak se tim ne—

výkonu.
».lak že? Budete ještě déle otáleti,

kdyžtě každá chvilka odkladu vybírá si
z vas nové oběti jeho krutosti? kdyžtě
šílenost' muže toho, či spise té obludy.
převyšuje veškeru míru a pro nepravosti
jeho lidé už ani jména nemají? Nechate
se uhnětati, posmívatí se sobě, hroutiti,
zneuctívati a przniti oltáře, olupovatí
svatyně a nenachazíte v sobě síly na
svržení jediného rudovousa, který se vam
vysmívá &vas vyzývá? Nemate dosti na
vraždě matky, ženy, bratra, na zneuctění

Řekněte, nač ještě čekáte? Ci chcete
zvěděti, co šílenost ještě vymyslí, a vaše
zbabělost spáchatí dovolí?v

Celsus Šeptal, že obtíže byly veliké,
že Nero byl velmi ostražitým a lid měl
za sebou. Epícharis dala se do smíchu.

»Veíiké obtíželc zvolala, »ale tchoří
bázlivost vaše'a malodušnost' jest ještě
větší . .. proto třeba jest, aby sama ubohá
slabá žena, propuštěna, dodávala vam
srdce! vam mužům, synům republiky . ..
() hrůzo! ó hanbolc

Byl jsem mímovolným posluchačem
úrady, v níž Epicharís držela pochodeň
zážehu, s neslýchanou, opravdu ženskou
divokostí jí máchajíc. l'řísel tam i Fetíiust
Rufus i starý Kornutus, který spiknutí
se protivil, nebot?radil veřejně vystoupiti.
svolati senát a prohlasíti Nerona nee
přítelem republiky. Rufus shodovat se
téměřs Epícharidou, rovněž žadaje spěchu.
Radili se, jak převrat provésti : jedni chtěli
napadnoutí jej, an zpiva na jevišti, a za

' vraždíti ho v divadle obsazeném spiklenci;
druzí vnoci si naň počíhati, když často
se toulá po ulicích, a o čase i místě tajné



vycházky by je mohl zpraviti Senecion.
Epicharis žádala, aby'Pisou ho pozval
do svého letohradu v Bajích, poněvadž
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často se zdržuje v okolí Miseny, a tam,
kde on kázal vykonali matkovraždu, aby

ijedné chvíle všichni odpadli od něho,mu za ně trest vyměřil.

Sama se nabídla, že pojede do;
Miseny a vůdce loďstva nakloní spiknutí.

Ale Pison, jak se zdálo,- nechtěl po
rušíti prava pohostinství.

Slyše ze svého lože úrady tak ne
opatrné,' měl jsem divný pocit; leč nic
mi tak neutkvělo v paměti, jako slova
Kornutovu, který dlouho byl tichým
svědkem porady a konečně náhle otazán
o svoje mínění pravil vážně a pomalu:

»tot' by byl'pravý trest, kdyby hanbě
propadlý, vlady zbavený .—- tak opo—
vržený, že by ani kat ho neuznal hodným
svého meče — vlekl život Žel'iráeký.
štvaný posměchem a opovržením, kdyby

přátelé se zavřeli před ním, pochlebníci
se odvrátili... kohorty ho opustily aba
uni otroci dotknouti se od něho nedali,
aby jich svym dotknutím nepokalel...
Taka pravil dale, »zabijte, co ve vás
jest zlého a podlého, touhu po bohatství
a povýšení, bázeň před ztratou života
a jmění, a Neron nam nebude strašným.

' Kdož ho učinil tím, čím jest, ne-li pod

»Budiž prominuto ženě, že na smrt ,
odsuzuje nenáviděného muže, neznajíc
jineho prostředku zachraniti stat... hle
dajíc zbraň ve spiknutí a vraždě. Ale
což pomůže Římu, zahyne-li Nero? Ne
měli jste už Tiberia, Kaligulu, Klaudia? 5

mlčení. šel dále a tresta vas nyni docelaNebudete míti druhého Nerona v jeho
nástupci, který po něm zdědí vládu . ..
Uvažte, že říše nehyne jeho neřestmi, ale
nedostatkem vaší ctnosti. Mohl—liby on
býti takovým. jakým jest, kdybyste vy
byli jinými? Podobné cacsary tvoří mravy !
Ríma, jeho úpadek v starodávných ctno
stech — jen z hniloby rodí se jedovaté
hřiby . .. Usmrt'te raději v sobě zlo a ne
bude vám třeba v temnoslech, strachu
a klamu umlouvati se o prolití krve
jednoho slabého člověka, jemuž jen vaše
mrzactví dava síly! Proč pak senat, místo
titulu-,Otce vlasti,= nezanese mu spolu
s rytířstvem a lidem výrok vyhlašující ho
za matkovraha, odsuzující ho na smrt“
a Gemonie...1) Třeba-líž čisté ruce své
třísniti tajemným dovršením rozsudku,
který má býti veřejný, tak jako jeho
zločiny . . . Řeknu více,a skončil Kornutus,

1) Přikré schody na. východním svahu
Kapitolína mezi chrámem Svornosti & vězením
Tulliovým, po nichž odsouzení a popraveni hákem
byli 'stalíováni.

lízavé & bojácné pochlebenství vaše, ne-li
otrocké poslušenství a zapít-ani pravdy?
Řekli jste mu kdy, že nejedna dobře?
Nejste všichni bez výminky jeho spolu—
vinníky a pomocníky? Nezadrželo ho
žadné slovo ani skutek při prvém pře-
stupku... všichni jej zahalovali rouškou

správně za vaše shovívaní a podlesh
Prones ta slova= Kornutus povstal a

odešel a dlouho potom všichni jako do
země vbiti mlčeli. Epicharis zanícena po
klekla a políbila šlépěje starcovy, ale po
jeho odchodu naléhala ještě ohnivěji na
okamžité rozhodnutí... Dověděljsem se,
že večer vyjela do Miseny, vzavši s sebou,
co měla šatstva, sluhův i nádherného
nábytku, od přátel jí darovaného již po
požáru.

Celsus vyznal předemnou později,
když Rufus &ostatní se rozešli a ja jsem
káral jejich neostražitost', že— přes ho
roucnOSt?Epicharidinu, přes její ijiných
spiklencůsnažení, ač v jejich čele stojí
znamenitý Pison (z rodiny »Kalpurniac
pochozí) —- není mnoho nadějí, že se
převrat povede.

»Vím o všem,: byla jeho slova,
»jsem zasvěcen spolu s množstvím jiných,
ale vidím, že se to skončí spíše naší
smrtí, než Neronovou. Spiknutí se stalo
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už příliš rozhlašeným, příliš neostražitě | nákladem Caesara kamen z Gallie, nebot“
! toho oheň neztraví. Na Palatině &Eskviline

vyvstane obrovský zlatý palac, hoden ve
' likeho Caesara, tisic stop dlouhé portiky,

& hlučně napřed se už chvalí, než aby
co vykonali. Až to přijde ke skutkřun,
zdřevění jim ruce. a otrok nebopro
puštěnec půjde se vrhnout caesarovi
k nohám a udá všecko... Čas oplývá, 5
každou hodinu mohou nám býti na stopě.
Co se mne týka, je mi to už vsecko
jedno, již jsem životem unaven . . . pošlou
centuriOna, otevru si sám“ žíly . .. a _.
Valete! Ba mohu si vybrati,c pravil po ,

chvíli, v_vnímaje ze zfiňadří zlatou kra—
bičku, ukrývající jed koupený od Lokusty
prostřednictvím Pollionovým. »To jest,
druhý můj vysvoboditel... Nechci
dlouho trápili, spojenými silami skončím
v okamžiku . .. když se mi oznámí, že
třeba umřiti. dovedu to důstojně a bez
odkladu . . .<<

Obial jsem ho se slzami v očích.
O Kaje milý, jaké jsou to časy! Jaký

se'

předsíně sto stop vysoké.. .“
Takto věnovav napřed dlouhou řeč

, sveho tenobarba. a lituje, že předností
jeho lidé nevidí a cizí zločiny na jeho
vrub'počítají, obrátil se pomalu ke mně.

»Což vy, co dela Sabina'h zeptal se,
»už jste na ni zapomněl? Proč od požáru
není o ní ani vidu ani slechu, což mu
padla za oběť?c '

Dal jsem .mu klamnou odpověď sice,
ale vymlouval jsem se, že o osudu jejím
docela ničeho nevím.

»Vy-li nevíte,: řekl usmívaje se,
»kdo to má věděti? Snad byste se byl
šíleně zamiloval do sličné, ale příliš lehké

a prudké Epicharidý, jež vás tu na

životl .lak temno a chmurno kolkol'eml '

Několik dní potom dostalo se nam
neočekávané návštěvy Luciovy, který
stále ještě jest ve veliké lasce u Caesara,
sdileje ji se Sporem, Faonem, Aktěou,
Epophroditem a Tigellinem . . . Jest zrovna
jak oni podlý. Lucius nezapomněl na 5
Sabina.. zda se mi dokonce, že ona byla
příčinou návštěvy jeho u Celsa, u něhož
že jsem hostem, dobře věděl. Přišel ke
mně k lůžku a sklonil se ke mně lituje,
že jsem churav, ač churavost' mou svojí
přítomností “ještě zvětšil. Nevytasil se
však hned z počátku s tou pravou,
nýbrž začal napřed s chvalou Nerona.

»Otec vlasti; pravil. »o ní jedině,
0 blahobytu a velikosti Říma rozjímá.
Oplakaval a oplakava zničení starého
města, ale uhlídate, jaké nové a spanilé,
Nerona důstojné, vznese se na rozva
linach jeho Nepoznají Rím dávní jeho
obyvatele: rozšíří se ulice, každa insula
bude ozdobena portikem s ploskou stře
chou. z níž bude možná v případě ohně
dům hájili... Na nové domy doveze se

vštěvuje, a na Sabinu zapomněl'h
Nedal jsem mu odpovědi.

»Kdyby tomu bylo ta'k,<< řekl po

chvíli, »kdybyste si byl zvolil Epicharis,
bylo by mně to velmi milo, neboť jenom
vás, Julie, jsem se obával, a buď jak bud'
musím tu nepřístupnou Vestalku přiměti,
aby se stala Luciovou milenkou. Užiji
všech prostředků; čím jest. nepřístupnější,
tím jest pro mne svůdnější. Což neslyšel
jste ničeho?a

Mlčel jsem stále. ale stud a hněv
mnou lomcovaly, kdykoliv její jméno
z úst. vypustil. Na štěstí jsem docela jist,
že bud' jí nenajde, nebo do zítřka na ni.
zapomene.

Musil jsem mu však něco odpověděti.
»Nechápw řekl jsem, »jak vy, Lucie,

můžete planouti takovou vášní k ženě,
s níž nemate povahou ani smýšlením
ničeho společného. Jest to svévolnost“
sebelásky, ktera se honí za nemožnostmi,
a která brzy uhasne.:

»Nikoliv,e odvětil Lucius, »vv'mne
neznate, anebo ještě hůře, neznate ani
povahu té sebelásky, o níž jste se zmínil.



Kdyby to byla pouhá vášeň a chontka, '.I'olik aspoň padne nevinných. jako
spíše by se dala utlumiti nebo uspokojiti těch, kteří pro nějaké provinění trestu
něčím jiným, co'by její sílu zmenšilo; spravedlivě zasluhují; iosobní nepřátele
ale prava laska nedá se nikdy přemoci, uvedou do nesnází osoby nenáviděné. Nej
když už jednou člověka do svých spárů lehčí podezření stačí nyní, aby v Zál'ltlbtt
chytí. Nemyslete si, že na Sabinu za— člověka přivedlo:stín,známost'svinníkem,
pomenu. anebo jen na chvíli pustil záměr příbuznost s obviněným. jedine nahodile
zlomili jeji pýchu a odpor... táhne mne s ním setkani... rozmluva na ulici,
k sobě více, než já sám si přeji . . .: stisknutí ruky v thermách . .. hrozí již

Mlčel jsem, abych ho odmlouvaním smrtí. Často dostačí pod jednou bydleli
nerozplameňoval, ale on sám obnovil střechou nebo podobné nosili jméno. stí
hovor. . . nají hlavy mýlkou Laeliům místo Laliům,

Mluvili jsme o něčem jiném.; přc—' Aemiliům místo Amilonům . .. Což pak
rušil konečně, vypravuje slehkostí sobě znamená také život lidský, když běží o
vlastní zajímavé obrazy muk těch lidí, bezpečnost“ Caesarovu?
kterěnazývají křesťany... Věděl již, že Ale což nenalezne se v samém zá—
je hudbu mučíti s krutou vynalézavostí, stupn Habini-ných spoluvěrců nějaký sla
činíce si z toho zabavu. hoch. jenž hraně sebe, odhodlá se. za

»Nero vymyslil,a dodal na konec, hubiti druhé a udati jich jmena?
»zvláštní druh smrti... da je spálili Mysle na to truchlím, nebot“ kdož
obvinutě slamou, oděné v houně, oblitě v dnešních časech, kdy zakonův již ne—
smolon a těmito živými pochodněmi za— stava, & libovůle jediného člověka ničí
hrady své osvítí... Jest zvědav, co budou nebo promíjí, kdy lecjaký vyvolenec
říkati skonavajíce . . .a. obdařený přízni a důvěrou činiti může.

S takovou se s nami rozloučil, za— co chce — může si býti „jist zítřku?
notiv si písničku Horacovu, k níž si Kolik jich chtivýchjmění, přízně, pomsty,
nápěv sam utvořil: »Nox erat et coelo podlézaní, číha pouze na vhodný oka—

fulgebat Luna sei-eno (Epod. 15) — Noc ; mžik? Sabina jest tak neopatrnon a tajiti
byla a na nebi svítila luna jasněm.<< Í se neumí a nechce . ..

Můžeš si představili, jak mě pobou- Ne, Kaje drahý, neočekávej mne
řila la rozmluva. t_vzprávy a výhrůžky; v(iallii. raději ty přijď sem, ale s vašemi
třesu se oSabinn. Lecjaký otrok třebas legiemi na pomoc oněm kdož to _jařmo
nemilý nebo lakotný můžejí zradili. Kdy- zahanbující svrhnoutí chtějí. Řím jest
koliv Caesar znepokojen hleda spiklence, už příliš zženilý. aby sám se něčeho
ukazuje na nemile sobě osoby nebo pode- odvážil, ale vykonanému spravedlivěmu
zřívaně z těžkých provinění, zlí nikdy trestu bude tleskali. Kéž vas hohově
neopominou z toho kořistili. i sprovazejí . .. Vale! (Příště dále.)

Ze života &spisů blahosl. Markéty Marie Alacoque.
(Část další.)

té době pak neznala tato mila sestra nic jiného než“ cestičku na. Kalvarii.
© Jsouc daleka toho ponořiti se do řeky míru, jako její družka Františka

Rosalie Vercliere, kráčela až do své smrti pouští bez cesty'a bez vody, sloužila
Pánu na újmu sobě s věrností podivuhodnou.. Ta. čistá laska jí byla vše. Ona
nalezla klíč k té lasce v ustavičnem fiat (bud' vůle 'l'vať), kterým odpovídala na
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přísné'a kruté zkoušky nebeskému svému ženichu. Tím způsobem ukázala se vždy
věrnou svému heslu: »Zvítěziti nebo zemřiti !. Po takových bojích, které ona musila
vytrpěti, nemůžeme se diviti, že by její duch nabyl poněkud příkrosti; ale u ní
měla ta příkrosť počátek ve velké horlivosti, která _jímala její duší pro její vlastní
i jejich sester duševní-dokonalost. V té době, když byla dohlížitelkou. napomínala
až třikráte denně tytéž novicky, ale když potom ji počaly nazývati představenou,
umírnila se hned ve své horlivosti. Ona radila dle 33. článku našich stanov
k laskavosti, poslušnosti a zbožnosti.

Její sestry náhlou tou změnou překvapeny, řekly jí v žertu, že následuje
“ svatou sestru Marii Magdalenu des Escures. velice dobrou přítelkyni“ naší ctihodné

sestry Alacoque, která taktéž nedala svým novickám pokoje, zaměstnávajíc je až
příliš duchovními cvičeními.

Po dosti dlouhý čas pohlížely všechny na naši sestru de Farges jako na
svatého Jeronyma, který neuznával přirozenosti (přirozené náklonnosti ke hříchu)
anipro sebe ani pro jiné; tím se lišila sestra de Farges od ctihodné sestry Ala
coque, jejížto mírné a pokorné chování sebe ponížujíc žádného neodsuzovalo a
taktéž pěkné, ale nepozorovatelné se zračilo v zápalu jejích řečí.

.leji ctnostná novicka neměla od Pána dar výmluvnosti; ale za to byl její
příklad výmluvnou potídkou ku konání ctností. Její pevná a neunavná zbožnosti
nelekala se žádné nesnáze. Vedouc ustavičně život drsný umrtvováním, utvořila
si tím svoji povahu, kterou ustavičně stupňovala k lepšímu.

Ona pohlížela na různé příhody s odporem více méně mocným, ale vždy
se stejnou odevzdaností do vůle Boží. Jediný úřad, po kterém toužila. byl úřad
sakristánky, a to proto, že sakristánka připravovala hostie k nejsvětější Oběti.
přece o tom nemluvila s nikým; a když se ta sestra Peroune Rosalie stala
sakristánkou, bylo jí zhotovování hostií právě odňato. Štastná jsouc, že má příležitost
trpěti, zachovala o této své malé oběti hluboké mlčení.

Brzy potom byla ustanovena naše blahoslavená novicmistryní. Ta duše
tak obdařená nebeskými dary poznala v naší milé sestře Františce Rosalii milost
Boží ; ona všemožně se přičinila, aby tu milost blízkosti Boží k platnosti přivedla
a pravila, že od toho času se jí té radosti dostalo, ž'e požívala neustále božské
přítomnosti. Měla tedy Františka Rozalie dobré základy vyšší dokonalosti, již do
sáhla, jevíc se vždy jako věrná učenice nejsvětějšího Srdce a podporujíe horlivě
svou matičku (blahoslavenou sestru) ve všem, co tato podnikala pro svého nebeského
milence. Bylo to asi 20. července 1685 v den svaté Markéty, když naše milá sestra
Verchěre byla nabídnuta, by učinila několik napomenutí některým starším sestrám
kláštera našeho; z toho měla trochu cti. ale též ústrků, které ovšem musela snésti.

Kdysi myslela velebná matka Melin, že musí překaziti naší blahoslavené
přijímání Těla Páně každý první pátek; za tuto urážku sobě učiněnou žádal Pán
oběti a jeho los padl na sestru Verchěre. 1) Prudká nemoc ji přivedla až na pokraj
hrobu, ale služebnice Boží Maíkéta Marie zadržela tu ránu z ruky Boží, přijímání Těla
Páně opět povoleno a její milá novicka opět nabyla zdraví.

Dne 17. října 1690 odevzdala naše blahoslavená Bohu svou krásnou duši
spočívajíc v náruči dvou svých novicek: Františky Rosalie a Peroune Rosalie; a
5. listopadu téhož roku, ve věku 24 let, učinila sestra Františka Rosalie slib, všechno
vykonati, co by se jí zdálo nejdokonalejší; bylo to krásné dědictví, které nejspíše
obdržela od své dobré novicmistryně. Od té doby oddala se úplně síle božské lásky
a netoliko že necítila se vázánu býti límto hídinným svazkem, naopak ona pokládala
tato svá pouta za nekonečně milostná. Za to Bůh naplnil duši její'takovou milost
ností, že oplývala hojností nebeského míru a spěla na cestě dokonalosti dále
pomocí nebeské horlivosti, kterou byla prodchnuta.

Ale náš dobrotivý Ježiš, který ji chtěl míti jakožto kalvárskou nevěstu,
dopustil, aby také kráčela po cestě křížové; ona musila velice mnoho zakusiti. —

Poslední léta svého života vynaložila na to,aby úplně, celou svou bytostí mohla
1) V životopise blahoslavené od současnic, stí. 243.
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se oddati nejsv. Srdci; možno říci. že ona se strávila starostmi" & na'mahaními,
vynaloženými na sepsání drahocenného životopisu naší ctihodné sestry.

Monsignorc Languet pospíchal na tu práci, jíž chtel použiti. On uložil
naší mile sestře napsali všecky výpovědi, hlavně ty. které by se nesly k zázračnému
uzdravení na přímluvu naší blahoslavené a opsali všecky její spisy.

Pravily jsme také, že tato ctnostná novicka Markéty Marie byla proniknuta
docela duchem své představené, hlavně však vvnikaia v poslušnosti v nejdokonalejší
lásce k bližnímu. Její horlivost ve psaní. po více let byla příčinou jakési nemoci
hlavy (lluxion) a 9. září 1719 obdržela odměnu za své ctnosti; bylo jí 53 let
a z toho byla 36 let v klášteře. '

Málo tedy byla obdařena dary zevnějšími, ale za to duše této přítelkyně
nebeského Krále byla překrásná. Hledíc se již od počátku svého života klášterního
zalíbiti jen Bohu, hleděla dosíci lé milosti, aby byla opovržena před-očima všeho
stvoření & byla brzy vyslyšena. V doběnoviciátu pak k tomu přistoupila neobratnost,
která jí zjednal-a ustavičně pokořování se do smrti; a jistě nebyla v tomto ohledu
bez citu. Hluboká pokora této naší sestry potěšila M. Langueta při jeho návštěvě
u nás r. 1712. tak, že on jí prokázal jakousi íictu. A ona toho použila, by ho
vybízela bez přestání vydali na světlo vypravování () hrdinných ctnostech naší blaho
slavené. 'l'aková byla ta naše dobrá sestra, která dlouho se zpěčovala napsali
své jméno v čelo těch pamětí, — které měly se uveřejnili vzdor napomenutí svých
přátel. kteří mohli dobře předvídati, že takové vypravování o zázracích nebude po
chuti tohoto světa. Ona psala p. Languetovi ve svém prostém slohu a svým spů
sobem. že Bůh Otec to strpěl, aby jméno Ježíše, jeho Syna, bylo napsáno na kříži
a proto Jeho biskupská Milost by se nemě'a zdrahati sne jméno v čelo té knihy
napsali; ústrky a nepříjemnosti od tohoto světa také na sebe čekali nenechají.

Veliká byla radost.“ této sestry, když obdržela ten spis tak toužený; tu
jakoby omládla a říkala, že „jí Bůh nechal na živu jen proto, aby mohla viděti ten
životopis své milé matky, psaný tak slavným mužem.

Ačkoliv její životní cesta nebyla poseta květinami a ačkoliv ona zkoušena
byla vším tím, co má život duchovní nejtrapnějšího, přece cítila až ku konci své
pozemské dráhy sílu a statečnost“ v tom stavu ustavičného se mrtvení. Jedenkráte
přece pocítila ve své duši hojnou miru radosti; v tom okamžiku, kdy blahoslavená
Markéta Marie v jejím náručí umír,ala dalo nebe pršeti na ni v hojnosti jemne
příjemnosti. Uprostřed slz nad ztrátou díahe' přítelkyně ukázal jí pohled duševní tu
slávu, které se bude těšili v nebi. Ihned radost“ nastoupila místo žalosti a ona
nepomýšlela na nic jiného než jak následovati svých záměrů.

Ale toto štěstí trvalo krátce; když bylo sxaté tělo pochováno, ustá'vala i
útěcha; a nezbyla než vřelá upomínka na naši dobrou sestru.

Horlivě dychtíc sebiati veškeré spisy své milé představené, nedopustila
tomu, aby byly na venek pujčovány. Svého času nemohly již její sestry uspokojiti
uctu osob které by lády byly viděly spisy blahoslavené.

Že spisy naše byly půjčovány, tím se vysvětlí \eliké mezery v našich
archivech, odmyslíme- li si nešťastné dny na konci 18. století.

V šedesáti devíti letech odebrala se naše dobrá sestra z tohoto slzavého
údolí do věčné vlasti dne 12. března 1783; byla 43 let v klášteře.

Protože byla všeobecné pokládána za druhou sestru Alacoque pro své ctnosti,
ale ne pro svá zjevení. byla _jíprokazovana veliká pocta, když její mrtvola byla vy
stavena. Celé město se dostavilo, aby svou poctu vzdalo její svatosti a dotknouti
se mohlo jejích svatých ostatků. Každý bral podílu na té velké ztrátě, která tím
klášter stihla. Monsignore Languet, tehda arcibiskup \: Sensu, ctí svým politováním
tu, kterou živou tak ctil; my jsme uznaly za dobré zde podati čásť toho dopisu,“

který psal při této příležitosti Marií Nikole de la Faige des Claines, tehdy představené naseho kláštera.
»Utrpěly jste, 'nejctihodnější a velebna matko, velikou ztrátu smrtí ctihodné

sestry de Farges, může—li se to vůbec smrtí nazývati, když nás svatí předcházejí
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do nebe, kde za nás oroduji, abychom jich následovali; to jest. co take" dout'ám
od té ctnostné dcery, kterou vy tedy bezdůvodně oplakaváte. Ona byla pravou žačkou
nejsvětějšího Srdce Ježíšova. tak že toto sladké a pokorně Srdce jí bylo vždy
vzorem. který tak výborné nápodobila. .la doufam těž, že za mne u Boha bude
orodovati pro úctu a lásku, kterou vždy zachovávam k Vašemu domu.

Jsem tím okouzlen, že jsem u Vás pozoroval. že tam panuje horlivost,
která u Vás ustavičně jest podporována a nepochybuji o tom, že čerpáte z nej
světějšího Srdce našeho Pana prostředky proti všemu, co by vedlo k ochabnutí;
tot“jest znamení, že Duch Boží tam vladne, kde učelivost' a poslušnost jest pra
vidlem řadně zachovávanýin.<<

Následuje vlastní život blahoslavené Markéty Marie Alacoque, psaný od
současnic (Františka Rosalie Verchěre a Peroune Rosalie de Farges). (P. d.)

Zprávy z misií katolických.
Syrie. 'l' ý raní misi onařň v Tri- se v této záležitosti zachovati. Avšak vali

polisu. .linak již dlouho klidné město to předvídal a zapověděl depeší odeslati.
Tripolis stalo se nedávno následkem fa- Tu poslal pan Savoye tajně posla. Nato
natismu několika moslemínů jevištěm přijel sam generální konsul do 'l'ripolisu;
rozčilujícího výstupu, jemuž by byl skoro ale i on dovedl jen s těží zajatce z vazby
padl františkánský misionář za oběť. vyprostili. Ovšem byla potom celá věc
l'. Vavřinec z Jerusalěma, farař katolické udána francouzskému vyslanectvu v Caři
osady, vracel se v průvodu jednoho hradě, které žádalo se vší rozhodností
bratra laika a učitele z venkova do zadostuěinění. Bylo od porty ochotně
města, a byl z nenadání od tlupy mos- poskytnuto. Zcelěho příběhu však vidíme,
lemínů přepaden, kteří chtěli bratru zbraň * jak málo lze zdánlivě pokojněmu chovani
odejmouti. Bratr, jsa podporován od obou l mohamedanskěho obyvatelstva důvěřo
ostatních. bránil se, jak jen mohl. Ale l vati, a jak neuhasilelně jeho fanatismus
při rvačce vyšla rána a přivolala sem ? ustavičně pod popelem klidu (loutna.
okamžitě veškeré mohamedanskě oby- ina. Apoštolské vikařství
vatelstvo nedaleké vesnice Suku.Teď se Hongkongskě. Obrácení námoř
všechno vrhlo na »křest'anskěpsy,: po- ního důstojníka. Hongkong jest, jak
valilo je k zemi a vleklo přes silnici, tak znamo, nejznamenitějším britským pří—
že P. Vavřinec upadl v bezvědomí. Nyni ' stavem ve vodách východních, v němž se
sice přišla policie. ale ta nejen že ničemu setkávají vlajky všech národů. Nezřídka
nezabránila, nýbrž ještě povzbuzovala. stává se, že v tamějšíchkatolických misiích
Konečně přichvátal francouzský konsul. nachází-mnoha zbloudila ovečka z pouště
pan Savoye, v průvodu svého kavasa, jinověrství pravou cestu do ověince
jemuž se s největším úsilím podařilo Kristova. Příklad tohoto druhu, jejž uvá
napadené rozvášněnému davu vyrvati a díme z listu apoštolského vikáře msgra.
odvésti na bezpečné místo, totiž do serailu Raimondiho. jest velmi poučný.
(soudní budovy). P. superior byl celý krví »Hnutí katolicismu trva dale. Mezi
zbrocen, a také oba jeho průvodcové : těmi, jež jsme byli loňského roku přijali
hyli hrozně ztýráni. Pan Savoye udal věc do církve, byl také anglický námořní
pravě přítomnému valímu (guvernérovi) důstojník. .lestjiž dobrý padesátník, velmi
beyrutskěmu, který nejen že ničeho ve vážený pro svou statečnost? a ctěný pro
prospěch ztýraných neučinil. nýbrž je dal svou dobročinnost. Jeho obraceni událo
ještě zavřítí & útočníky beztrestně pro— se takto: Konec roku slavíme vždy
puštil. Ano, ani nedovolil panu Sa— velmi okázale, totiž slavným »Te Deum:
voyeovi. aby se o své svěřence postaral. _ za asistence všech v Hongkongu pří
lhned telegrafoval pan Savoye () cele tomných kněží. Se slavností spojena jest,
příhodě francouzskému generálnímu kon- čtyřicetihodinova pobožnosti s anním.
sulovi v chrutu a prosil () rozkazy, jak které si vždy vyhražuji. Naval lidstva bývá



ohromný. Také
zbožný lid ve velikém zástupu do chrámu,
a v zástupu byl též náš důstojník
—- Ashton — ovšem více ze zvědavosti
než z pravé zbožnosti. Ale Pan použil
našeho slabého přičinění. aby jej pro
sebe získal. Celá slavnost. zář tisícera
světel, slavnostní zvuky chorálu »Bože,
chválíme Tebe,- to vše učinilo na našeho
námořního důstojníka tako-vý dojem. že
šel po skončené pobožnosti místo domů
do sakristie, a přál si mluvili s biskupem.
Zavedl jsem jej do svéhopokoje a_sotva
jsem zavřel dveře, když s pohnutím
zvolal: »Monsignore, chci býti pokřtěn.

».lak_c pravím, »vy
pokřtěn?c — »Nikoli, vím to jistě. Můj
otec byl baptistou a nedával dětí svých
křtíti před 18-——2t)tým rokem. Matka,
jež byla anglikankou, napomínala mne

neměl jsem k tomu ani kdy ani příle
žitOsti, a proto nedal jsem se přes
vsechno písemné napomínání matčino
pokřtili. Ale když matka v napomínaní
svém neustávala, umínil jsem si, že budu
čísti některé knihy katolíckéa protestantské
za- příčinou svého rozhodnutí. Učinil
jsem tak a dospěl jsem k rozhodnutí,
že, dam-li se pokřtíti, bude to po katolicku.
Proto mne račte, Monsignore, ve svém
kostele večer pokřtíti; mohl bych náhle
umříti a bez křtu zahynouti.

Upozornil jsem ho. že musí býti na
tuto svátostí řádně připraven a začal
jsem tedy s přípravou hned. Přijímat
všechny pravdy našeho sv. náboženství
velmi rád, jen proti zpovědi měl před
sudek. Poněvadž den na to s lodí odplouti
musil, nemohl jsem ho již tohoto před
sudku sám zbaviti. nýbrž dal jsem mu
knížečku o svátosti pokání jednající.
Když se po nějakém čase vrátil, byl již
tohoto předsudku prost. Též dokončena
uplně jeho příprava, následkem čehož
mohl býti pokřtěn. 'l'u zavolal jsem je—
dnoho pána, by mu byl kmotrem, a svatý
obřad začal. 'l“u jste měli viděti sebraností
a pobožnost', s jakou můj starý důstojník
tuto sv. svátost? přijímal. Byl to veliký
okamžik pro něho, a on to cítil. Když ..
jsem slova křtu sv. nad ním vyslovil,

tentokráte ubíral se ' uzavřel do své náruči, vzlykal mocné.
.; Nyní připravuje svého obrácence na sv.

biřmováni. :

Annam.Apoštolské vikařst.ví
pro severní Kočinčinu. Vypo
vězení prince. Zprávy ze země An
namské, krví mučenickou hojně již
nasycené, jsou čím dále tím radostnější
i smutnější zároveň. Radostná jest zajisté
zpráva, dle níž se křesťanství mezi
vyššími vrstvami nadějně šíří. Vyjímáme
ze zpráv apošt. vikáře msgra. Kašpara
a misionáře p. Allysa následující po—
drobnosti: Dne 1. června 1891“ dostavil

. “tě . t se do naší misie princ jménem Chen a
les nejse f žádal býti pokřestěn. Touto myšlenkou

obíral prý se sice již delší dobu, ale jeho
rychle pokračující choroba plicní donutila
jej k rozhodnému kroku. zadosti jeho

při mém odchodu z domu otcovského, ' bylo vyhoveno. Byl napred v náboženstvn
bych se dal co nejdříve pokřtíti. Bylo i . - - _, 
mi tehdy 14 let. Na cestách námořních pokrten. Brzy na to následovala jeho

katolickém důkladně vyučen a pak

příkladu celá jeho rodina, ba později i
jeho bratr Fé. Byl sice předvolán před
císařský soud a vzat do vyšetřování pro
přestoupení k víře katolické, avšak
prostřednictví francouzského residenta za
bránilo tentokráte jeho odsouzení. Avšak
neušel mu přece. Bylt' za nedlouhoi
s bratrem svým Fé předvolán opět a
beze všeho odsouzen k smrti. Poněvadž
však rozsudek smrti musí býti předložen
francouzskému generalnímu guvernérovi
k potvrzení. musel čekali na rozhodnutí i
s bratrem svým v žaláři,spoutan jsa okovy.
Konečně došlo rozhodnutí, jímž mu byl roz
sudek smrti zmírněn ve ztrátu titulu a jmění
a ve vyhnanství. Na to byli hned spoutání
a dopraveni na místo vyhnanství v horách
Quang-Ngai. Dříve se však ..s námi
rozloučili, přijali nejsvětější Svátost jakož
i naše ujištění, že se-budeme o ně i nadále
starati. Za nějakou dobu po této události
dostavilo se k nám opět 13 princův a
princezen a žádalo o sv. křest. Na naší
otázku. »vědí-li. coje očekává?c odpo
věděli: »Jsme odhodláni na vše.< Na to
byli připraveni a pokřtěni. Za nedlouhou
dobu však stihl je týž osud jako zmíněné
dva bratryf Byli totiž obžalováni. že kují
pikle proti císařskému dvoru a odsouzení
ke ztrátě titulu a jmění.

Dva další dopisy msgra. Kašpara a
P. Allysa oznamují nové truchlivé zprávy.

plakal jako dítě, a když jsem jej pak Zmínění dva princové žijí ve vyhnanství,



13 členů' císařské "rodiny je zbaveno
hodností a pensí, a 17 jiných očekává
týž osud. -— .lest to podivná politika
francouzských úřadů, chrániti pohanství
a islam koloniálního obyvatelstva tak
úzkostlivě před propagandou. ačkoliv jest
smlouvou z roku 1874. katolickému
náboženství uplna svoboda zaručena.
Nyní jest zřejmo, že bude v proná
sledování pokračováno a křesťanské
obyvatelstvo vydáno fanatismu císařského
dvoru v šanc. Vždyt' jest již 30 členů
císařské rodiny zbaveno hodností a_jmění,
ktcřižto jsou jedině poukázání na pod
poru od misionářů. Prosíme. tedy ve
jménu těchto šlechetných vyznavačů
bratry evropské o modlitbu a almužnu.

Borneo.Apošt. prefektura pro
Labuan a severní Borneo. Misie
mezi Číňany. Nejstarší stanicí misio
nařskou a zároveň hlavním místem kní
žectví Savarakského jest město Kuching.

chorobách, zda se nemocný uzdraví čili
nie. Jakmile se rozžehnou světla, začne
medium, skrze něž ďábel odpovědi dává,
a které nazývají »třaslakem,c i když

' vzdáleno na poli pracuje. jako nevidi

()byvatelé jeho jsou většinou Číňané a
mohamedánští Malajci. Zde má misie
malý klášteřík pro sestry, obydlí pro
misionáře a skolu. Největší chloubou její ;
však jest krásný, z cihel postavený ko

| a vykouří jimi celý dům, aby prý nazpětstelíček. Dne 1. listop. 1887 byl slavnostně
posvěcen. — Dvě nebo tři hodiny odtud
proti toku řeky Kuching. na níž leží
zmíněné město stejného jména, zřídil
P. Gossens druhou stanici misionářskou
ve vesnici Sung Kap Kong. Napřed vy
stavěl malou dřevěnou kapličku & bydlel
v sakristii. Nedaleko kapličky stojí po
hanský chram, kamž docházejí lidé prosit
modlu o štěstí, a otazovat se při těžkých

telnou mocí uchváceno najednou se třásti,
pádí do chrámu a za křočovitých zá
chvatů mluví nesouvisla slova v cizí řeči,
jež pak chrámový sluha vykládá. Když
toto medium potkal jednou misionář-,
začalo prý řváti jakodivoké zvíře, padilo
před ním, schovalo se'do vysoké trávy
a kleslo v bezvědomí na zemi.

Odtud navštěvoval misionář ještě
dále proti prouduležící stanici misio
nářskou jménem Paku nebo Seramhu,
kdež P. (šossens zařídil r. 1890. novou
stanici se stálým katechetou. Kaplička
jest zde malá, ale úhledna. „ze dřeva vy
stavěna budovka. Obyvatelstvo jest zde
velmi pohostinné. Každý Číňan pozve
mimojdoucího rád na trochu čaje. Mne
však nezve nikdo. Navštívím—li je však
přece za nějakou záminkou, a začnu-lí
o náboženství, obrátí hned řeč na něco
jinéhonebo vytratí se z domu. Jakmile
jsem zdomu ven, rozžehnou malé svíčičky

přivolaliochranné d'ablíky, mojí návštěvou
vypuzené. Proto se zde práce malo daří.
Lépe daří se již prace v sousední stanici.
kde žije asi 800 křesťanů, většinou Číňanů.
K čínským stanicím misionářským počítá
se též město Sandakkan, ležící na se
verním pobřeží a mající asi 5000 oby
vatelů. Nedávno zřízena tam škola a
ženský klášteřík. „Katal. misie.“

“Různé zprávy & drobnosti.

Ze Stříteže u Hranic. (Svěcení
křížové cesty na památku oslavy
501etého biskupského jubilea
sv. Otce Lva XIII.) V dlouhé &blahé
zajisté paměti utkví farníkům střítežským
14. únor r. 1893. Bylat' toho dne způ—
sobem'slavnostním, a to na oslavu
5019tého biskupského jubilea sv. Otce
Lva Xlll. nova krásná křížová cesta,“
kterou pomocí obětavých farníků naši
důst. pan farář Pavel Chalupa zjednal, ,
v našem chrámu Páně posvěcena. K této ;"
slavnosti zavítal do naší půvabné osady

všeobecně známý a oblíbený veledůstojný
p. papežský komoří, kn. arcib. konsist.
assessor, konsist. rada, c. k. prolěssor na
bohoslovecké fakultě v Olomouci, Dr. Jan
Pa n ek, již v předvečer slavnosti. V den
slavnostní o 9. hodině rano veden byl
veledůst. p. světítel za hlaholu zvonův &
zvuků hudby v průvodu asi 40 školních
družiček a školních mládenců se svíčkami
v rukou, naší školní mládeže a dosta—

.vivších se kněží (totiž vdp. děkana Fr.
Hynka ze Soběchleh, dp. professora 1).C.
Malého z Hranic, dpp. farářů .l. DOkOU'plitt
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z Jindřichova, Fl. Mrázka z Bělotina a
V. Růžičky z Hartntovic) z farního domu
do naplněného zbožnými farníky ake
slavnosti velmívkusně ozdobeného chrámu
Páně. Slavnostní kázaní měl sám vdp.
světitel. a v řeči dojemné a srozumitelné,
skoro hodinu trvající vylíčil původ. účel
a užitek pobožnosti křížové cesty a
rozehřav patrně srdce svých posluchačů
k lásce pro nás trpícímu Kristu, důtkli
vými slovy vybízel je k horlivé návštěvě
tak krásného chrámu Páně a ke konání ž
pobožnosti křížové cesty, v nížto ve svém
stavu, radosti i žalosti, v trápení a bídě
a všelikém protivenství útočiště hledati
maji. Vzpomenuv také vřelými slovy

'jubílea sv.-Otce, na jehožto památku táto
křížová cesta zřízena a pOsvěcena býti
má, žádal přítomné věřící, aby první
pobožnosť při této křížové cestě spolu
s ním obětovali za biskupského jubilanta
Lva Xlll. Zajisté dojemné kázaní to za
nechalo v srdcích všech nejlepší účinky

utvrzení víry, naděje a lásky k Bohu.
Kéž veledůstojnému kazateli Bůh za to
hojně odmění! Po kázaní následovalo
svěcení & pobožnost' křížové cesty, svě
cení obrazíi, soch, křížův a růžencův u
»Te Deum,“ pak slavná zpívaná mše sv.,
kterouž celebroval veledůst. p. děkan ze
Soběchleb, F. Hynek, za assistence pří
tomných duchovních, při níž kostelní
zpěváci a hudebníci za řízení p. ředitele
kůru nacvičenou mší lat. nemálo k oslavě
toho dne přispěli. Slavným požehnáním
konečně'ukončena byla slavnost, o níž
jeden zní hlas, že to byla skutečně
slavnost? dojemná a krásná, a jsme jisti,
že všickni farníci ve vděčné vzpomínce

+ji chovali a vroucí díky vzdávati budou
všem. kdož byli původci a dobrodinci
této nové ozdoby; jíž se našemu chrámu
Páně křížovou cestou dostalo, pak vele
důstojnému p. světiteli a ostatním výše

_již jmenovaným přítomným duchovním
, pánům!

a posloužilo k povznesení, obrození & ;

Milodary božského Srdce Páně.

Od Poličky. Byla jsem postiženaž
těžkou nemocí. Vzala jsem útočiště
k božskému Srdci Páně a Panně Marii
svatého skapulíře. Modlitba moje byla vy
slyšena, a proto vzdávám nejvroucnější
díky. M. 2.

Z Moravy. Vroucí dík božsk. Srdci
Páně, Matičce Svato-hostýnskě a sv.
Josefa za šťastný výsledek učitelské
zkoušky. F. B.

2 Opavy. Jistá osoba obrátila se
v jisté záležitosti s důvěrou ke sv.. Josefu
a jeho mocné přímluvě, a byla vyslyšena.
Záležitost její byla příznivě vyřízena. &
proto vzdává vroucí díky! 13.M.

Ze Šumavy. Nejvroucnější díky

[

l Z Kyjova. Za milou a svatou povin

božsk. Srdci Páně, Marii. Matce dobré '
rady. a dušičkám v očistci za vyslyšení
prosby po vykonané devítidenní pobož
nOsti. L. B.

Od Hranic. Studující, odběratel
»Školy- R. S. P.,< prosí ctitele nejsv.

Z Prahy. 'I'isíceré díky za vyslyšení
prosby a dosažení místa mému manželi.

J. P.

nesl“ považuji vzdáti zde veřejné díky
božsk. Srdci Páně a blahosl. Rodičce
Boží Filipsdorfské za uzdravení z těžké
nemoci, jehož se mi dle mínění mého a
všech. kteří mne v nemoci mé viděli,
dostalo. Měl jsem jaterní nemoc, rok
jsem chřadl, u mnohých lékařů až i
v Karlových Varech pomoci vyhledával,
— leč nadarmo. Když lékařové pozemští
zdraví mi vrátiti nemohli, tu s celou
důvěrou obrátil jsem se k lékaři nebe—
skému. I to zdálo se býti mai-ným. Dne
23. prosince m. r. dal jsem se zaopatřit
sv. svátostmi, nebot“ jsem pozoroval již
na sobě známky blížící se smrtí. Lékař

Ýsám byl toho mínění, že příštího due
: nedočkám. Následujícího však dne, Bohu
: díky, bylo mi poněkud volněji. Započa'l

Srdce Páně za spojení modliteb, aby?
dosáhl od Boha potřebných milostí ku
složení zkoušky &vstoupení do bohosloví. ; _ _ _ _

, přibývatí, za málo dní opustil jsem lůžkoStuduiící.

jsem ještě. konati devítidenní pobožnosr
k Panně Marii Filipsdorfské. Po šťastném
vykonání této pobožnosti počalo mi sil
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a po 14 dnech mohl jsem již vykonati
první vycházku — do kostela. Nyní se
cítím — buď Bohu chvála! -—-již

nebyL
Z Brna. Předsemestrálními zkouškami

vzýval jsem vroucně nejsv. Srdce Pána
Ježíše a nejčistší Srdce Panny Marie za
pomoc a přispění a slíbil jsem, dobre—li
ve zkouškách obstojím, že to uveřejním
ve »Škole B. S. P. < A hle! piosba moje
byla vyslyšena! Neváhám proto dostati
slibu svému a veřejně tuto vyznávám,

tak =

zdravým, jakým jsem ani před rokem ;

že zdar zkoušek připisují zvláště mocnému
přispění božského Srdce Páně & nej—
čistšího Srdce |). Marie. '. Y.

Od Cerchova. .lsouc blízká smiti

umínila jsem sobě v největších bolestech,
že uveřejním díkuvzdaní ve ».Š'k.B. 5. P. <
píečkám- li šťastně nutnou operaci. Bůh
vyslyšel prosby mě, a ve krátkém čase
nabyla jsem zase zdraví. Plnim tímto
slib svůj! Z. K.

Dikůvzdáni došlo také od Sl. H. -—
Kdo ? Odkud ?

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim & Italie. Dne 19. února t. r.

byl dnem velikým a slavným pro celý
svět katolický: náměstek Kristův na
zemi, svatý Otec Lev XllI., slavil dne
toho padesátileté jubileum biskupské. Ve
chvílích, kdy píšeme slova tato, náloží
již ovšem minulosti doba ta s napjetíni
očekávaná, již odešel den, ve který mysli
všech upreně hleděly k Rímu. Ypráva
naše jest tedy toliko blahou vzpomínkou
na veliký ten svátek celého okršku
zemského. V den 19. února nebylo
opravdu dílu světa, nebylo země ani
města, ba snad ani místečka, kde by
nebylo bývalo vzpomínáno zásluh sv.
()tce; od krajin ncjsevernějších k nej
jižnějším, od nejzazšího západu k nej—
krajnějšímu východu, všude tam, kde
spasna hvězda církev katolická vede
ohroženou lodici lidstva vítězně a zá
chranně skrze četná a záhubná úskalí
neblahých vášní, slabostí, hříchův a ne
řestí, v chatách chudoby i v palácích
velmožů zaznívala oddána slova díků
Hospodinu, že církvi své dal na zemi
vůdce tak vynikajícího, jakož i slova
vřelé modlitby, aby vůdce tolikých ctností
a schopností mnohá ještě léta zachován ;
byl všem těm, jimž pod korouhví Spa
sitele bojovati jest ještě těžký časný
boj. Oslava sv. Otce dostoupila ovšem
vicholu svého, jak samozřejmo, v sídle
náměstka Kristova, věčném městě Římě;
obrovská basilika svat0petrská nemohla .
ani pojati ohromně zástupy lidstva ze
všech končin se shromaždivšího, abyš

, obrátil se k benátskému episkopátu listem,vidělo sv. Otce sloužiti jubilejní mši sv.

& otřásala se vpravdě nadšeným voláním
slávy, když sv. Otec nesen byl velebnými
prostorami jejími. Nejúcbvatnějsím oka
mžikem byla chvíle po mši sv., kdy
papež ozdoben tiarou s trůnu udílel
požehnání všem přítomným. Vše utichlo,
vše patřilo na milého toho starce na
trůně, jak silným, svěžím hlasem udílel
požehnání veškerému světu . . . [ kato—
lické obyvatelstvo státu našeho nebylo
v oslavování památného jubileu na místě
posledním a zejména český národ náš
převážnou většinou katolický síičastnil
se oslavy té co nejhojněji a nejdůstoj
něji. Povinent' tim zajisté sobě i cirkvi.
k níž vroucně se hlásí a lnc, povinentť
tím také přeskvělým oněm vlastnOstem
& zásluhám, které do nesčelna vyplňují
život i působení Lva Xlll. pro časně i
věčné blaho lidstva. Nemůžeme než ne
patrnou zprávu svou zakončiti oním
projevem nadšenosti, a lásky k sv. Otci,
který hlaholil o slavnosti jubilejní basi
likou svatopetrskou: »Sláva papežilv
Buď zdrav, sv. Otče, bud' zdrav ty milo—
vaný otce nás!! -— Sněmovně italské
má býti předložen zákon o civilním
sňatku, který se má závazně konali před
sňatkem církevním. Následkem povážli
vého hnutí mysli katolíků a předvídajíce
neblahé nasledky zákona toho, obrátili
se biskupové provincie benátské společ—
ným listem biskupů italských k sv. Otci
s prosbou, aby promluvil ve věci lé
svůj úsudek a rozhodně slovo. Sv. Otec
vyhověl prosbě tě a dne 8. února t._.r.
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v němž mezi skutečným křest. sňatkem mocného kalvinismu v Uhrách a jeho
aaktem občanským s plnou autoritativní vůdce, bývalého předsedy uherského
jasností a určitostí se vykládá & na za— ministerstva Kolomana 'Piszy, jenž svými
vržitelnost' bezbožného i tyranského za— pletichami a svým vlivem chce se po
kona toho se vší ostrosti se poukazuje. mstiti na církvi katolické a jejich bi

Rakousko. V popředí života církevně— skupech. 'l'isza žene vládu do výstřed—
politického stojí neostále v popředí po- ností, vláda však dosud otálí, aby se

'měry uherské, ano v době poslední udržela, než i tato nerozhodnost“ urychlí
přicházejí odtamtud zpravy nejvážnější. její pád. Umělým způsobem, jak v
Počátkem března podal kníže primas Uhrách snadno, sežene se někde časem
Claudius Vaszáry- adressu uherského nějaké osvědčení pro vládu a její
episkopátu ve příčiněcírkevně-politickýc program; avšak to málo váží proti
otázek Císaři a zároveň pamětní spis obecnému hnutí v Uhrách. které silou
předsedovi ministerstvaWekerlovi. Dosud ž živelní zabírá veškeré vrstvy katolíkův.
slibovali si jak liberálové uherští tak i obracejíc se za vůdcovství biskupů proti
vláda největších úspěchů ve snahách ztyranizovaní země kalvíny uherskými,
svých od povolnosti sv. Stolice, nesvor— ; jimž po boku stojí a vydatnou pomoc po
nosti biskupův uherských & od rozerva- skytuje veškeré židovstvo nejenv Uhrách,.
nosti mezi biskupy &nižším kněžstvem. ; nýbrž i za hranicemi koruny svato
'l“yto naděje. rozpadly se nyní v niveč. ? štěpanské, hornjíc ve svém vlastním
Jak dosvědčují oba právě zmíněné pro- prospěchu pro náboženskou vlažnost'
jevy uherských biskupů jest celý epi- . katolíkův a pro —--civilní manželství. —
skopat tamější svorným a rozhodným Záhřebská kapitola podala císaři a papeži
v hájení prav církve katolické, nelekaje žádost“,abyzáhřebský stolec arcibiskupský
se nikoho a uečině ústupků nikomu. byl již obsazen; bylot' dne 18. února
Císaře &krále jako ochránce církve prosí t. r. dvě léta. co záhřebský stolec úmrtím
biskupové, aby církevně-politickými novo- arcibiskupa Michalovice osiřel. V žádosti
tami obyvatelstvo uherské nedalodciziti kladen důraz hlavně na okolnost, že
církvi a tím i trůnu a vlasti, pamětní neobsazení stolce arcibiskupského jest
pak spis velepastýřův uherských vladě již skutečně v každém ohledu škodlivo.
podaný jest skvělou obranou práv církve Rusko. Uveřejněná čís-tka říšského
a rozhodným zamítnutím programu uher- zákonníku obsahuje carský rozkaz, jímž
ské vlády v příčině tak zvaného ode- sc všecky katolické školy v celé
křtívání dětí, ve příčině dítek ze smíše- říši podřizují ministerstvu osvěty, katoli
ných manželství recepce. židů,občanských ckým kněžím však ponecháno právo míti
matrik. svobodného vyznávaní nábožen- dohled na vyučování náboženství. Je to
ství a povinného sňatku občanského. nova pohroma, která stihla ruské katolíky.
Wekcrle a hlavně ministr vyučování Kněžím katolickým sice na papíře po—
(lsáky rozpoutali v Uhrách kulturní boj, necháno právo dozoru na vyučování
z něhož se země nedostane než pádem náboženství. ve skutečnosti však se jim
kabinetu a odstraněním liberálů z vlády. &budou klásti všemožné překážky, aby
Csáky i Wekerle jsou jen loutkami ; práva toho vykonavati nemohli.

Upevnění naděje křesťanské.

vírou křesťanskou mizí ovšem i naděje a důvěra v Boha a v život
' věčný. 'I'i. kteří víru zavrhují a život křesťanský podrývají. proti církvi
' svaté bojují a učením jejím pohrdají.»jsou pravými nevěrci, neznabohy.
| nemající ovšem žadné naděje ne život věčný a odplatu v nebi. Proto

_____lhledají nebe na zemi v rozkošech světa a těla, v bohatství a v jiných
věcech pozemských; slovem, užívají světa jak mohou, nebot? dle jejich mínění po
smrti všemu jest konec. Kam vede nevěra a beznadějnost? takova, ukázal celému
světu panamský skandál, ukazuje život socialistův u anarchistů jakéhokoliv zrna.

\
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Jestli kdy, tedy zajisté nyní jest potřebí pozdvíhnouti hlav vzhůru k Otci světel.
odkud vykoupení a pomoc doufame, a _vnaději se upevnili, v naději totiž na
nesmrtelnost“ i věčnou odplatu. Tato naděje musí býti majákem všem křesťanům
narozbouřeném tomto světě, nemají-li zahynouti v zoufalství. Hlavním bludem
protikřest'anského socialismu jest povrhnutí veškerou nadpřirozenou nadějí a že
na zemi se smrtí všemu konec. Toť ovoce falešného liberalismu a zednářství; nebot?
jménem jejich pravil jistý takový falešný prorok: »Clovčka poslední určení nezname
apro vychování člověka není toho ani potřebí věděti.<<Tot“ pěkna zásada, to jest
podivná moudrost, a dle toho se také řídí. Jiní zase praví: »Pojďme, užívejme
všech dobrých věcí, korunujme se růžemi, na zemi jest ráj, jest nebe,x aproto
život jejich jest životem zvířecím a ne lidským. Kdy ten raj na zemi bude a v čem
bude záležetí, o tom mlčí ti mudrcově. A člověk přece jen vyšel od Boha a pro
Boha jest stvořen a jen v Bohu nalezne pokoj a blaženost. Víme, že Bůh jest
všemohoucí, v plnění slibů svých věrný a neskončeně dobrotivý a mílosrdný,
a proto pevně doufáme v něho ve všech potřebách svých. Proto vzhůru srdce,
k Bohu pozvedněme duše své, živou věrou proniknutí doufejme od Boha, co nám
slíbil. Touto naději v život věčný ozbrojení kráčelí sv. mučenící vstříc i nejbolestnější

.smrtí, radujíce se, že' po krátkém utrpení budou věčně blaženi. »Všecko, co
z Boha narozeno jest, přemáhá svět, a to jest vítězství. které
přemahá svět, víra naše,: ovšem živá víra, víra skutky dokazaná. Každý
věrný katolík ma býti apoštolem víry mezi nevěrcí, má býti apoštolem naděje
křesťanské mezi těmi, kteří ji nemají, a obzvláště jest to ukolem apoštolů modlitby
a ctitelů nejsv. Srdce Pana Ježíše, »nebot' znáte milost? Pána našeho
Ježíše Krista, že jsa bohatý, učiněn jest pro vás chudým, abyste
vy chudobou jeho zbo hatli.: (2. Kor. 8. 9.) Hled'mesvítiti krásným příkladem
křesťanského života ve tmách nynějšího světa, lejme olej lásky a milosrdenství
do ran lidstva, pak se myslí rozbouřené ponenahlu utiší, srdce se zase k nebi
pozvednou; lidé roztrhnou hnusna pouta, kterými je spoutali lžiproroci. Lidé pak
opět budou slyšeti slova Spasitele svého a budou nasledovatí pozvání jeho: »Pojd'te
ke mně všickni. kteříž pracujete a obtíženi jste, a já vas občerstvím. Vezměte jho
mě na sebe a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete
pokoj dušem svým. Neboť jho mé jest sladké a břímě mé jest lehké.:

Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kríste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým 'l'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 'I'obě 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.
lndulg. 12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. '11.)

Obzvláště 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu. za
upevnění naděje naši a—důvěry v Tebe, ó Ježíši, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolatu modlitby.

_Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říší rakouskou a vlasť naší česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen; (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li 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 n'ejsv. Srdce,“ oroduj za nás! (Odpustky 100 dní jednou za

den. Pius IX. 1874.) '
Svatý Michaeli archanděle, svatá Panno María, svatý Cyrille a Methode,orodujtezanás! ___

' Úmysl v kv'ětnu: Bludaři a nevěrci.

Tiskem benediktinské knilrtiskárny v Brně.
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LetI Luhy píseň s VunÍ — zVÍr'[La Vše touha sLaDká: —-a tu ChVÍLI
sVojÍ zoVe — nebes sVatá Panna- Matka.

Vůne
hvěje se to vzduchem, Lchncš tváři k zemi,

na. slunci to leží, dýcháš, dýcháš, dýcháš -—-
zpívá. s ptačím ruchem, smysly zmámeu všemi,

s větrem loukou běží. v pohádkách jak slýcháš.

Celý svět jak bání A to květin duše
plní to až k v1chu, rozlévá se světem,

cítíš sám k své skráni volá, k srdci hlušc:

sladkou vlát tu sprchu. ; hled', hled', my už kvetem!
' l

V žilách krev to vzruší, A ty cítíš celý
k čelu vstoupá z hrudi, Ě v sladkém tomto hlasu

vystýlá ti duši, pokyn zniti vřelý
měkký cit v ní budí. i kvést též svého času:

rozkvět-at a. s květem
vůni duše svojí

liti' celým světem —
čistou lásku svoji. P. Š. b'enický.

7—————e--3$fe--=>—— ——————

v'OI
O pravém pojmu svatého prijimání.

Podle Msgr. Segura podává P. M. qudček O. S. B. (Č. d.)
„...

2. Nejsem hoden, abych se Pánu Bohu & Pravíš, že nejsi hoden sv. pr'ljlmání;_ tak blížil. ale nevíš-li, že v te mii-e, jak se Pána

_?»Xódyby tato věta měla plat— Ježíše “vzdaluješ, stále nehodnéjším seGMM nosti, nesměli bychom ni- sláváš k němu se blížiti? Chyby Lvé
»- * kdy přijímati; »nebot',c dí rostou v poměru, jak se zdržuješ nej

svatý Ambrož, »ne_jsme-li ; svetější Svátosti, poněvadž se zbavuješ
hodni přijímali každého oživujícího chleba, jejž sněm tridentský

dne, jsme snad hodnější po roce?“ . slovy sv. lgnáce Antiochskcho naznačuje
9
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věřícím jako »protijed hříchu a lék ne
smrtelnosti. <1)

Zanech této podezřelé pokory; církev
ví dobře, že nejsi hoden sv. přijímání a

„přece tě zve k častému, ano velmi
častému přijímání, chceš—li se státi slu
žebníkem Božím. Že nejsi hoden, ani ty
ani ostatní lidé, ví tak dobře, že všecky
své dítky, všecky své služebníky i .bi
skupy zavazuje, aby před přijímáním ne
jednou, nýbrž třikráte, a sice z hloubi
srdce zvolali: »Pane, nejsem hoden, abys
vešel pod střechu mou.: Církev tě volá
ke sv. přijímaní, ne že jsi ho hoden,
nýbrž poněvadž jest ti nutno, abys byl
co možná nejméně nehoden svého nej
světějšího a nejdobrotivějšího Mistra. Zve
tě k častému přijímání. ne že jsi svatý,
nýbrž abys se svatým stal; ne že jsi
silen, nýbrž poněvadž jsi sláb, nedoko
nalým, nakloněn ke zlěmu, poněvadž se
dáš snadno svésti ke hříchu.

Bázeň, uzkostlivost předBohem
není žádnouctností; láska jest doko
nání nábožnosti. »Láskavypuzuje
bázeň,c totiž otrockou, a podržuje z bázně
jedine onu dětinnou uctu, která se dá
podivuhodné spojiti s nejdůvěrnější, nej
něžnější láskou. Úzkostlivá bázeň před
Bohem jest zbytek nepravé a nebezpečné
jansenistické nábožnosti, která srdce
svírá, lásku a důvěru v něm hubí a při—
vádí do duší suchotu, poušti &zoufalost.

Pravá “pokora jest vždycky spojena
s důvěrou. Jistý zbožný učitel ze 4. sto
letí klade si otázku: kdo jest pokornější,
zdali ten, kdo často, nebo ten, kdo zřídka

1) „Pí—otijedem, kterýmž od poklesků
denních býváme osvobození a před hříchy
těžkými chrámem,“ jmenuje sněm tridentský
nejsv. Svátost. „Lékem nesmrtelnosti, proti
jedcm, abychom nezemřeli, nýbrž stále žili
v Ježíši Kristu,“ nazývá. sv. Ignác v listu
k Efesským. Sv. Ignác byl žákem sv. Jana
Evangelisty a. byl na rozkaz císaře Trajana
r. 107. do Říma odveden & divým šelmám
předhozen.

; jí odpomocí.

přijímá, a ——odpovídá, že jest pokornější,
kdo častěji Pána Ježíše přijímá, neboť
to prý jest jasným svědectvím, že uznává
lépe svou bídu, a že více cítí potřebu,

Nuže, měj důvěru! Jdi
k Ježíši milujícímu tě, jakkoliv jsi jeho
lásky nehoden. Jdi k němu s láskou
pokornou, prostou, něžnou a měj více
na zřeteli lásku Boží k tobě než vlastní

bídu. Cím častěji budeš přistupovati ke
stolu Páně, tím budeš hodnějším přijímati.

'3. Chodíme-Ii často ke sv. přijímáni,
nečiní pak dojmu.

Nečiní dojmu na obraznost' a na
čivy — to může býti, ale jinak se to má
s vůlí. Mluvím tu ze zkušenosti, jako
denní svědek podivuhodných změn, jež

: působí častější přijímaní v srdcích dobře
připravených.

Jest ovšem pravda, že hledajíce ve
sv. přijímání sladkostí citelné nábožnosti,
budeme znamenati v té míře jich ubývati,
čím častěji přistoupíme ke stolu Páně,
avšak ve sv. přijímání nemáme vyhle
dávati citelné nábožnosti, měkkých slz
a smyslných dojmů. Poskytuje-li jich
Pán Bůh, děkujme mu, jako děkuje dítko
matce za cukrovinky a lahůdky, jichž se
mu dostalo po obědě. Jako takovýto
»přídavekc obědu málo síly dodává, po
dobně musíme v nábožnosti a při svatém
přijímání, které jest velikým úkonem
nábožnosti, hleděti k věci hlavní, totiž
ke vzrůstu křesťanských ctností: pokory,
tichosti. kajicnosti, sebezapírání, lásky,
a málo vahy klásti na citlivé útěchy, jež
v základě jsou jen duchovními lahůdkami.
»Nedej se klamati myšlenkou,: napomíná
svatý Alfons (“i-1787), »že bys měl více
nábožnosti méně často přijímaje; jí sice
s větší chutí, kdo jí zřídka, avšak daleko
není tak silen jako ten, kdo se občerstvuje
pravidelně. Zřídka přistupuje ke stolu
Páně snad budeš míti něco více ná

božnosti, ale tve přijímání méně ti pro
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spěje, poněvadž se nebude _dostávati tvé
duši síly, abys se chyb uvaroval.<

Nuže, neceň příliš o něco větší .
citlivé nábožnosti a suď o zbožnosti vzne

šenější. Ve svých sv._přijímáních hledej
pravé, účinné lásky k Pánu Ježíši, a za— “:
jisté vždy ji nalezneš. Budeš-li přijímati
za tím účelem, abys byl silnějším v po—
kušeních, více milovným svaté čistoty,
náchylnějším k modlitbě, udatnějším
v denních bojích, bud' ubezpečen, že
budeš bráti ze svatých přijímání hojný
užitek, a že čím častější budou, tím více
dojmu na tebe učiní, t. j. nezůstanou
bez mnohého účinku.

4; Obávám se přílišné důvěrnosti se
svatými věcmi.

Tato bázeň může býti dobra, avšak
*může býti také nedobra. Míníš—lidůvěr—

nosti nedbalost“ ačistě zevní návyk, pak
máš zcela pravdu. Čistě zevní návyk má
se k dobrému návyku jako zneužívání
k dobrému užívání. Co jest dobré, toho
máme užívati, avšak ne zneužívati; ale
bázeň před zneužíváním nesmí býti na.
ujmu užívání dobrému, sice bychom ne
mohli ničeho činíti, ježto všeho lze zne
užívati. Varuj se tedy pouhého zevního
návyku ve službě Boží.

Avšak rozumíš-li důvěrností vroucí

přátelství, spojení zvykem se stále, něžnou,
důvěry plnou oddanost, činil bys velmi
nesprávně chtěje srdce svě před tímto
zcela křesťanským smýšlením zavírati.

Odporučujíc nám církev častější přijímaní
nabádá nás ku pravé důvěrnosti s Pánem ;
jestit' naším nebeským přítelem a láska
k němu dá se podivuhodné spojiti Špo

| vinovanou k němu uctivostí. Kdo měl

hlubší uctu pře'd Pánem nad svaté? A
5 zdaž ho všickni zároven nemilovali s nej—

vroucnější a nejdůvěrnější něžností? A
nechceme-li vystupovati tak vysoko, jací
pak jsou to křesťané, kteří mají nej

' větší vážnost“před'Bohem, jeho zákonem
a jeho svátostmi? Zdaž ne ti, kteří vy—
nikají největší horlivostí v nábožných
cvičeních?

Nejenom se nemáš obavati býti
s Ježíšem důvěrným a navyknouti si často
jej v nejsv. Svatosti přijímati, nýbrž maš
se právě snažiti, abys nabyl t_ohoto sva—
tého zvyku. Dobrých návyků jest si "tak
přáti, jako špatné návyky jsou nebez—
pečny. Lze tvrditi, že tu teprve kdosi
jest pravým a dobrým křesťanem. když
se mu 'stala služba Boží zvykem, druhou
přirozeností.. Ale svaté přijímání jest
středem služby Boží. »Den beze mše sv.
a bez sv. přijímaní jest mi polévkou bez
soli,: pravil mi jednou jakýsi horlivý
služebník Boží, dříve protestant.

Nuže navykní si přijímati, dobře
přistupovati ke stolu Páně, a bys se tomu
naučil, přijímej často. »Jen to činíme
dobře,< dí učitel církevní sv. František
Saleský (1- 1622), »co činíme často, a
nejlepšími dělníky jsou ti, kteří mají
nejvíce cviku.-<< (Příště dále.)

Katolík y květnu.
radostí velikonoční přistupuje
v měsíci květnu radost: z ob

2vlaštní pobožnosti k uctění
nejsv. Panny Marie, z »pobož—
nosti májové.: Měsíc květen
platí za nejkrásnější v celém

roce; tu jaro dostupuje vrcholu svého,

] slunce mile hřeje, ale nepálí, a příroda
! obrozená obléká se v roucho, o němž
? sam Spasitel pravil, že takým nebyl ani

Šalomoun přioděn ve vší slávě své. A
? když tak zbožný a věřící katolík pozoruje
ltu krásu, rozmanitost, osvěžující vůni
| květinek zahradních a lučních, zalétá

7*
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mysl jeho do oněch nadhvězdných zahrad
nebeských, kde kvetou také kvítka Bohu '
milá, jím vypěstovaná, libou vydávajíce
vůni ctností vznešených. Jsou to n'aši milí
svatí a světice Boží. A mezi nimi zříme
Královnu všecky převyšující krásou a
vznešenosti, nejkrásnější to květ zahrady
nebeské, Matku Páně, která spojuje
v sobě i nádheru růže i skromnost“

fialky, k níž tulí se ostatní svatí, jako
dítky k milé matce.

Proto zasvětila zbožná mysl kře
sťanská krásný Amáj krásné a vznešené
Panně, přečisté a přesvaté Marii, Matce
Spasitelově, a hledí jiuctívati obětí kvítků,
které nevadnou, nýbrž stále svěží &
čerstvé zůstávají: modlitbou zbožnou,
nadšeným zpěvem, dobrými a kajícími
skutky. Tak vyvinula se ona'krásná a
povznášející pobožnosť »májová,a která,
ač v rozsahu nynějším není stará, nebot?
vznikla v Italii teprve před sto lety,
přece rozšířila se úžasně rychle po celém
světě katolickém. V nádherných domech
velikých měst i v útulných, ale prostých
kostelích a kaplích vesnických, v palácích
bohatců i v chatách chudiny slaví se
v měsíci tomto nebes Královna zvláštní

pobožnosti, a mnohý nevěrec a mnohý
hříšník děkuje pobožnosti této dar víry
a obrácení své, nebot mocně ona působí
na mysl i srdce lidské, citu zbožnému
jen ještě poněkud přístupné. Kde se
»májová pobožnost< veřejně v chrámě
neodbývá, lze ji konati soukromí, v rodině.
Nějaký obraz nebes Královny je přece
v každé křesťanské rodině, ten se ozdobí
kvítím, pověsí na čelnější místo příbytku;
k večeru rozžehne se lampička nebo
svíce, a' oltářík mariánský je hotov. A
když práce udělána a klid večerní nastává,
tu sejde se rodina celá i čeládka necht
podílu béře, a pokleknouce před obrazem
»Královny májec modlí se všichni litanie
loretanské, zazpívají nějakou mariánskou
píseň a ku konci se pomodlí »Anděl Páně,c

<o řízení

a tato pobožnost májová z upřímného—
a zbožného srdce plynoucí zajisté zalíbí
se té, již platí. Je—limožno, necht denně
rodina přítomna jest mši sv. a neopomene
v měsíci tomto přijmouti zbožně svaté
pokání a nejsv. Svátost? oltářní na tento
zbožný úmysl. Taková domácí pobožnosť
vzpruží zajisté zase lásku k rodičce Boží,
utuží víru, nadchne naději v její mocnou
přímluvu a svolá hojné požehnání Boží
na dům a všecky přebývající v něm.

Kéž by krásná pobožnost' májová
všude průchodu nalezla. kéž by nebylo
osady, nebylo rodiny, která by měsíc
tento uplynouti nechala bez uctění nebes
Královny! Časové jsou zlí, pomoci nad
přirozené je nám“ tolik potřebí. Proto
prokažme se" hednými dítkami Marie
Panny. a ona ukáže se nám býti pečlivou,
mocnou, milující matkou...! Velké Sláv-'
nosti a svátky Páně v květnu jsou:
»Na nebe vstoupení Páněa (II).

Po 40 dní dlel ještě Spasitel náš
po slavném vzkříšení svém_na této zemi,
zjevuje se častěji apoštolům, poučuje je

církve Páně a dávaje jim
pravomoc božskou, aby vykonávali oni
a jejich nástupcové trojí úřad: učitelský,
kněžský a královský, a tak pokračovali
v díle .Spasitelem započatém. Konečně
nastal den, kdy Syn Boží v těle lidském
navrátiti se měl k Otci nebeskému, neboť
vykonal úlohu vykupitelskou na zemi,
aby přijal ive své přirozenosti lidské
odměnu za obětí svou. A tu naposled
vychází Pán z města Jerusalema, kde
tolik byl dobrého učinil a kde největšího
nevděku byl zažil, vychází se svými
apoštoly a věrnými vyznavači na horu
olivetskou. Jak trudné asi vzpomínky
vzbudilo místo toto v mysli sv. apoštolů,
vždyt zde viděli Pána a mistra svého
v ponížení velikém, viděli, kterak nad
ním zvítězila zráda a zloba nepřátel,
kterak jat byl a veden před soud jako
největší zločinec. Avšak vše toto [při
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cházelo jim jako sen! Tentýž Pán přece
zvítězil nad nepřátely, vždyť vstal
z mrtvých, vždyť jsou s ním, vdyť mluví
k nim: a oni cítí velebnost' a vznešenost
přítomnosti jeho. A právě na místě, na
němž viděli Krista v ponížení, kde zvítězil
svět zlý nad ním, měli jej nyní viděti
v oslavení, kterak jako vítěz nad světem

vystupuje na nebesa, první zase ze všech
po pádu prvních lidí v ráji v těle lidském.
Radosť i smutek střídal še v srdci jejich,
když milý Pan & mistr tak mile snimi
rozmlouval, když je rozesýlal do světa
celého, když sliboval jim utéšitele Ducha
svatého a svou vlastní pomoc až do
skonaní světa. A tak vešel Kristus Ježíš

Nanebevstoupení Páně.

před očima všech 'do slávy nebeské, aby
připravil nám příbytky v domě otce svého
a byl neustálým orodovníkem a prostřed
níkem mezi Otcem a svými vykoupenci.
Co se nás týče, řiďme se slovy svatého
Augustina, jenž praví: »Vzkríšení Páně
jest naše naděje. nanehevstoupení jeho
naše oslavení, proto slavme, jak se sluší

& patří, svatek tento věrně, zbožně a
svaté, vystupme s ním k nebesům v našich
myslích asrdcích l<<Nezapomínejme však,
že tentýž Pan zase jednou přijde, ale jako
spravedlivý soudce k soudu; kéž bychom
pak obstáli a po pravici jeho stati zasloužili!

Před svátkem tímto zavedla
vcírkev sv. kající a prosebné průvody



po tři dni na ten úmysl, aby- Pán Bůh
úrodu zemskou dáti a zachovati ráčil.

Zároveň prosíme, aby Kristus Pán.
vstupující na nebesa, vzal s sebou všecky
naše-prosby, tužby, naše přání a tam
podporoval jako Spasitel a prostředník
u Otce svého. Průvody tyto jsou prastaré;
zavedeny jsou kolem r. 469. sv. biskupem
Mamertem ve Francii, když hrozným
zemětřesením a jiným neštěstím lid soužen'
byl, a osení na polích a oyoce v za
hradách ničeno bylo. Kéž by také, jak
dříve bývalo, katolíci hojně účasť brali
na prosebných průvodech těchto, vědouce,
že »na Božím požehnání všecko záležíh

Deset dní po »Nanebevstoupení
Páně: slavíme letnice čili _»Slavnost

_.seslání Ducha sv.c' (2l.-), třetí to
kruh sváteční v roce církevním. Co byl
Kristus přislíbil, to také vyplnil; se'slal
Ducha sv._apoštolům svým, který učinil
z nich vhodné a mužné hlasatele víry
Kristovy, kteří po“ celém světě hl'ásati
mohli víru novou, majíce dar řeči a
nebáli se ani těch nejhorších útrap, ba
ani smrti mučenické, nebot“ Duch'sv. dal
jim dar síly a vytrvalosti. Kéž bychom
i my dbali skvělých darů Ducha sv.,
jichž tolik nám třeba, kéž bychom milost
ve sv. svátostech nabytou zachovávali,
aby světlo Ducha sv. svítilo nám na
temné cestě životem tímto a dovedlo nás
k životu věčnému! .

Svátky svatodušní jsou se svátkem
velikonočním nejstaršími svátky křesťan
skými, svátky svaté radosti, jakož praví
sv. Chrysostom: »Vznešené dary jsou to;
které nám Bůh dnešního dne udělil. Jsou "

to dary, které všeckulidskoú výmluvnost'
daleko převyšují. Radujme se proto
všichni v Pánu! Plesejme všichni a
chvalme společného Pána svého Vcradosti
obzvláštní! Dnešní den jest dnem slasti
duševní, nebot vrchol statků všech dosáhli
jsme, dnes došli jsme k ovoci všeho
zaslíbení Páněh
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Před tímto velikým-svátkem před
chází vigilie, na ten den světí se voda
křestní, a za ním následuje »pohodí,a
které trvá až do první neděle adventní.

Sobotou po _letnicích končí se. čas
určený k velikonočnímu sv. přijímání;
kéž by nikdo neopomenul tuto povinností
katolickou v čase předepsaném .,vykonati !
První neděle po svátcích svatodušních
zasvěcena jest »tajemství nejsv. Trojice
Božíc Není to svátek prvního stupně,
tím chce totiž církev sv. naznačiti, že jí

.nelze nejsvětější a přehluboké tajemství
toto tak uctíti, jak by se slušelo, nebot“
k tomu síla lidská nedostačuje. Svátek.,
tento má v nás zase oživiti víru v nejsv
Trojici a v jednoho Boha, má osvěžiti
a vznítiti lásku k Bohu, jenž tolik dobrého
nám prokázati ráčil!

'Ze svátků kostelních v měsíci tomto
uvésti dlužno:

»Nalezení sv. kříže: (dne 3.)
na památku, že zbožná císařovna Helena.
matka císaře Konstantina, r. 326fpravý'
kříž Spasitele našeho ze ssutin kalvar
ských zase šťastně nalezla a k veřejnému
uctění čásť do Říma poslala. Ctěme
zbožně znamení toto spásy naší, kéž není
.příbytku křesťanského, kde by kříž Páně
první neměl místo ! V kříži je naše spasení!

Dáleje svátek sv. apoštolů Filipa a
Jakuba (dne 1.), kteří život za mistra
svého obětovali.

Sv. Moniky (dne 4.), zbožné matky
sv. Augustina, která tak dlouho semodlila,
až syn její se obrátil. Jak krásným jest
vzorem všem matkám křesťanským!

Dne 16. slaví. národ českoslovanský
svátek velikého svého "patrona s v. J ana
N ep o m u c k e b o, jehož tělo i se zázračně
zachovaným jazykem ve velechrámě
sv. Víta v Praze v uctivo'sti se chová.

Světec tento, zároveň [mučeník pro
tajemství zpovědní, učí nás, abychom
krásného daru Božího řeči užívali jen
k dobrému, abychom mlčelí, kde mlčeti



dlužno, a mluvili, kdy mluviti třeba,
abychom připočtěni byli těm, kdož
jazykem se neprohřešili!
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Posty mimo patky jsou: sobota před
Hodem Božím svatodušním a pak suché
dni dne 24. a 26. t. m. Boh. Bendl.

Křesťanští dělníci, pozor!
Na uváženou podává Boh. Handl.

važujeme-li poměry nynější,
maně napada nas myšlenka:
Bylo tak vždy? Či bývalo
dříve lépe? _Aproč bývalo
lépe a proč je nyní hůře?

'Fu nam nejlépe odpoví dějiny »prace.a'
»Prác'ec jest údělem člověka po

pádu jeho v ráji, povinností, aby za— _
choval život svůj. V pohanstvu ovšem
»práce- ztratila na cti, i bývalo hanbou
pracovati, a práce ponechána jen otrokům,
nepožívajícím prav lidských. Křesťanství
však dosadilo »prácia v hodnotu, ji při
náležející. Spasitel sam vyvolil si za
pěstouna: řemeslníka, sv. Josefa, sám
pracovaval s-ním v dílně, a první jeho
učeníci náleželi také stavddělnickemu.
Křesťanství posvětilo »práci,x učiníc ji
záslužnou „před Bohem a vybízejíc k ní
starým křesťanským pořekadlem: »Modli
se a pracujla Tu spojuje se práce se
službou Boží a dává se na jevo, _že
obojího člověku na světě nutně třeba.
Křesťanství však také povzneslo »pracis
na stupeň vysoké dokonalosti. Křesťanské
pojmy a názory, které pozemské s nebe—
ským spojují, pozemské k nebeskému
povznášeji, dodaly i »pracia nový podnět
a vypěstily tak mnohotvárné vznešené
»umění.< Křesťanství, církev katolická,

užívala práce a umění k velikolepým
bohoslužebným předmětům, kterým se
až posud obdivujeme a z nichž si i ti
nejslavnější »umělcic doby naší vzory
své berou. Míníme zde velikolepé ony
chrámy po celé církvi, nádherné stavby
klášterní, překrásné malby, náčiní boho-i
služebna ze zlata a stříbra a jiného kovu,

umělecké reliquiáře atd., ač nam ze středo
věku všecko se nezachovalo. Na tento
křesťanský středověk, z něhož nejkrásnější
pamatky umění křesťanského a neumorne'
práce se zachovaly, hubuje se často, jako
na dobu temnoty, hlupství atd. Nuž
uvažujme jen. Dobu každou zajisté nejlépe
lze poznati z toho, co v ní vykonáno.
Posuzujeme—li takto, jakož spravedlivo
jest„ středověk, co se týče »prace,c přijdeme
k úsudku zcela jinému, nežli jaký o něm
vydávají nepřátelé církve. Musil to býti
tehdy lid rozumem a chápavostí vyspělý,
že dovedl při tak skrovných pomůckách
tehdejších, nebot“ nebylo ani strojů ani
železnic k dopravě, tak velikolepá díla
vykonati. [Musi] to býti lid tehdy velice
zámožný, nebot lid chudý nemůže se
pustiti do tak nákladných staveb, ten se
spokojí kostelíčkem nejjednodušším. Musil
to býti lid socialně spokojený a spořádaný,
neboťjen takto svornosti &spolupůsobení m
všech lze dodělati se tak krásných vý—
sledků. A konečně, což vlastně základem
jest a příčinou, musil to býti lid věřící,
zbožný, neboť jen ten obětuje tolik na
krásné předměty bohoslužbě sloužící.
Z toho zřejmo, že tehdy nebylo »o socialni
otázce: ani slechu, že »prácex vynášela
pracovníkům tolik, že mohli slušně živi
býti. Ovšem také se církev o to starala,
aby »pracec zabezpečena byla. Zavedeny
jsou »počestné pořadkyc čili »CGClly:
jednotlivých řemesel, které se za rodinu
považovaly. Každý člen musil se vykázali,
že praci oboru svého dobře rozumí, pak
měl pravo nejen na plat za »praci,c
nýbrž „i na »pracic samu. Cechovním
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zařízením byla zamezena :možnost', aby | volky nevolky do továrenjíti, aby mohli
se jiný, řemeslu tomu se nevyučivší, do
vykonávání jeho nepletl a tak jiným
povolaným práce neubíral. Cechovním
zařízením zachován ráz _křest'anský
v rodinách, neboť se pracovávalo doma;
mistr dohlížel na své tovaryše a učeníky;
řád křesťanský zachováván přísně, proto
také neklesaly mravy tak úžasně, jako
za našich dob svobody a volnosti.. Život
rodinný kvetl; mistr jsa doma, mohl
dobře dohlížeti na výchovu svých dětí

a pořádek, žena hleděla si domácího
krbu, což není vše možně při nynějších
dálnicích továrních. Tak to' trvalo dlouho,
a žádný si nenaříkal. Ovšem během času
vloudily se i do cechovnictví rozličné
nešvary, které se však mohly dobře
dobrou- vůlí opraviti. Tu však zastihla
spořádaný tento stav dvojí rána: f r an
couzská _revoluce koncem století
předešléhoa vynález strojů- Fran
couzskou revolucí rozpoutání jsou živlové_
podvratní, zejména nevěra, pohrdání vším
náboženským a křesťanským zařízením,
bludný náhled o majetku, neboť již tehdy
vyřčena byla osudná zásada: Majetek
j e k r a d e ž í.

Ne cestou mírnou a zákonitou hle—

děno k nápravě chyb se vyskytujících,
nýbrž násilně převrácen jest celý řád.
Tehdy i cechovnictví zasazena hluboká
rána, která podvrátila základ jeho dříve
pevny: křesťanský řád. K ráně této
přidružila se druhá. která cechovnictví
dodala, totiž vynález a zavedení strojů.
Co dříve sta rukou lidských pracovalo,
to nyní zastává jediný stroj, k jehož
obsluze potřebí toliko málo lidí. Tím
ovšem mnoho lidí o práci přišlo. Kdyby
byly cechy poznaly důležitost strojů _a
chopily se jich samy, byly by předešlý
pohromě, která je stihla. Tak však chepil
se strojů kapitál, nastavěl továren, a
řemeslníci, kteří dříve samostatnými
bývali, doma. v pokoji pracujíce, musili

živi býti, neboť soutěž s továrnanii
jednotlivci vydržeti nemohli. Že však
tolik se jich do továren hlásilo, nabídka
tedy veliká byla, klesala cena jednotlivce
čili mzda čím dále tím více, a dělníci
musili býti spokojeni, sice by jinak docela
bez výdělku byli. Vezměme na příklad
jen“ město Jihlavu, které proslulo svým
soukenictvím. Za dob dřívějších bylo zde
na 400'samostatných mistrů, asi 700
tovaryšů. Ještě za doby Marie Teresie
páčil se vývoz sukna z JihlaVy přes
milion zlatých. Tu ovšem žilo celé město
icelé okolí ze soukenictví, i ty dítky a
staré babičky v městě i okolí si mohly
vydělávati předením a nasoukáním atd.,
což vše se pěkně doma pracovalo. Nyní?
Pracuje asi 5 mistrů, ostatní buď se
musili obrátili k něčemu jinému, neb
utonuliv továrnách. Tím i městu i okolí
zasazena rána bolestná.

Práce v továrnách měla však v zápětí
jinou zkázu, horší hmotně, zkázu mravní.
Továrnami r'ozrušen celý život rodinný.
Otec odejde ráno a přijde pozdě večer
domů, a to po celý týden i často v neděli.
Kdy pak se má starati o dítky? Kde je
otcovská dohlídka a vychování? Matka
přečasto chodí take, a tu jsou děti _po
celý čas samy sobě zůstaveny. Den Boží
se nesvětí, v některých továrnách se
pracuje, a když i_.dělník má v neděli a
svátek pokdy, pracuje pro sebe doma,
žena čistí, myje, pere, bílí atd., neb jindy
není času.

A v těch továrnách, jaké to řeči!
Jaký to příklad! Běda mladíku, jenž
musí tam, není-li pevný ve víře, tam ji
ztratí, není-li ctnostný a vytrvalý, tam
brzy přijde o ctnost a nevinnost. Nikdo
si toho nevšímá, jake řeči se vedou, jen
když se práce hodně podělá. Mravní

zkáza však jest ohromná. .K tomu při
stupuje lakota “mnohých továrníků, kteří
jen brzy zbohatnouti chtějí, a proto hledí



dělníky co nejvíce vykořistiti. Ovšem, kde '
není víry, není ani lasky, kde není lásky,
není obětavosti, tam panuje holý mamon. :

To vše dohromady zplodilo »otazku
socialní,< nespokojenOStt dělnictva s po
měry nynějšími; jen že bohužel zase jeví
se nespokojenost“tato výstřednostmi. Hned
naskytli se reformatoři, kteří dělnictvu
namlouvají: »Myvám jedině pomůžeme;
ale chtějí způsobem nezákonným, hříšným,
nespravedlivým vše provésti. A při tom
ovšem překáží jim víra, překáží církev
katolická.: proto ten boj proti Bohu, víře,
církvi. Než, vy dělníci křesťanští, nese

dejte na lep takým mluvkům, kteří ústa
sice plna medu mají, ale srdce plná jedu.
Náprava se stati musí, a také každý
lidumil si jí přeje, ale způsobem jiným.
Stát i církev musí se spojiti, aby poměry
se zlepšily; tu však první podmínkouě
jest, aby zase zaklad položen byl, aby

mrav křesťanský se zavedl, aby víra se
oživila v rodinách, aby jak pán tak
dělník vědom si byl křesťanských povin
ností. Polom zase rozohni se láska

křesťanská, která dobročinnosti svou
zajisté mnoho prospěje k vyřízení zale

Š žitosti této důležité. Bez_ Boha však a
bez církve to dočista nejde, neboť Kristus
zůstává uhelným kamenem vždy a všudy.
Proto křesťanští dělníci mějte pilný pozor
na svůdce, nevěřte lákavým hlasům jejich !
Srazte se v mohutný šik spolků křesťan
ských dělníků, nebot' za našich dob vše se
spolčuje dle pravidla, že spojenými silami
více se dokáže. Křesťanštídělníci poznejte,
kdo jsou vašimi pravými přátely & kdo
jen na oko; vězte. kde není víry, není
ani věrnosti, a proto spojte se v šik
pod praporem, na němž psano: »S Bohem
všecko, bez Boha nic! Jen praci poctivé
žehná. Bůhlc

Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (Č. d.)

(i.

ak by májového za večera
naříkal si slavík v houštině,
kdy kol ticho, kdy on jedině
pěje do noci kdes u jezera;
jako zvonků ranní klekání,
k němuž píšťala se pastýřova
družně snoubí ——píseň beze slova,
ku modlitbě vřelé vyzvání;
jako harfy tóny zvonivé,
z pod rukou jež slepce luznč linou,
v níž se píseň střídá s písní jinou
u výronu mysli blouznivé:
také zvuky, také milé tóny
zaznívají oknem z ložnice,
v níž teď právě panna světice
na varhany hraje.

il

Jak sad vonný
a v něm na. rybníku labuť bílá„
a jak v zahrádce květ lílijc,
kdy se v perlách rosy rozvije;
jako u potoka lesní víla
přioděna řízou bělostnou

l Cecilie Pánu nebes zpívá,
a ten zpěv se do duše až vrývá,
kdo tu píseň slyší milostnou.
Varhan zvuky čarovně' se chvějí
pod jejími prsty, její zrak
leti nad hvězdy jak rychlý pták,
a tak mocně dmou se prsa její.
Modlitba ta její horoucí »
vniká do nebes až k Boha trůnu,
s varhanami srdce svého strunu
Cecilie v lásce planoucí
rozechvívá. Svého za ženicha
modlí se... Hned naříká si v bolu,
a zas s bolem mužném u zapolu
na důvěry křídlech k Bohu spícha.
„Vytrhni jej, Bože, z mrákot bludu!
Spas jej, spas, ó Ježíši můj Kriste,
bychom spolu žili v lásce čisté,
na věky Ti vděčnou za to budu.
Volám k Tobě, božský Těšiteli,
osvěť jeho mysl, aby věřil
pravdám, jež jsi církvi svojí svěřil,
aby padl k nohoum Spasiteli.“



Cecilie na varhanách hraje,
oko její září jako hvězda,
duch dlí v nebi, jí se ani nezdá.,
že by obývala zemské kraje.
Zapomíná hry a v nebes touze
na kolena klesá — lásky plam
k Ježíši ji nese —- anděl sám —
na zemi tu tělo její pouze.
Jakýs libý'vánek, jakýs šum
ovívá jí rozpálené líce,
a jak odlesk tisíeeré svíce
neb jak mléčné dráhy hvězdný tlum
komnatou cos ěárným světlem září.
Aj, to anděl strážný nad ní stojí,
diadem mu perlami se rojí '
v monstranci jak zlaté na oltáři, .
a_ šat sněžný splývá řásně dolů
jako hvězdné rouno, modrý pás
duha—stkvoucí, čelo samý jas,
a dvě křídla líbají se spolu
v tisícerých barev zář-ném třpytu.

A v té chvíli kdos sem síní kvapí,
stane na prahu a zraky ztápí
_na zjevu, jenž z nevěstina bytu
vstříc mu kyne .

Sněhobílý háv
svědčí, že již synem církve svaté,
milostí že zdroje přebohaté
otevřely se mu, že již zdrav
na své duši, ježto v koupeli
svatého křtu právě 'umyta,
že v ní láska Boží rozlita,
z níž se srdce jeho veselí.

Jest to Valerian, křesťan nyní.
Vidí vše a žasne, velmi žasne,
hledí dlouho na zjevení krásné,
udiveným tak jej zjev ten činí.

Vidí Ceeilii na kolenou,
zírá na anděla, jak v té chvíli
v zářném jasu nad pannou se chýlí,
hledí na tvář jeho okrášlenou
září nebeskou — dvě koruny
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v jeho rukou, z lilijí a růží
pás jak drahokamů na ukruží,
jak bys. paprsek je ve slunný
ztopil náhle... Nádherné ty věnce
na hlavu jim oboum jemně,skláda,
a jak píseň, s harfou jež se spřádá,
taký proslov vznáší na milence:

„chd'te spolu tento vínek dvojí
neporušený vždy zachovati
čistotou, jíž tělo má vám plati,
láskou sesterskou, jež vás ted' pojí.
Přináším jej ze zahrady Boží,
v níž kdys bytu se vám dostane.
A ty, statný Valeriane,
že jsi pannu jako 'drahé zboží
opatrovat slíbil v lásce čisté,
posýlá mne k tobě Kristus sám.
Co si přeje, řek' mi, to mu dám,
že ho vyslyším,' to zcela jisté.“

Valerian pln jsa vděčnosti
vrh' se k nohoum anděla a děl:
„Kéž by Bůh mou prosbu vyslyšel,
kéž by popřál mně té milosti,
o niž chci jej ždáti: V životě
nad mého nie sladšího mi bratra.
Světlo víry náhle jako s patra
osvítilo mne v mé nicotě.

Musel bych však trpce lkáiti věru,
kdybych zřel, jak, dosud ve bludu;
hroznému by propad osudu,
an já zatím v' spasný kraj se beru.
Tuto prosbu přednes mému Pánu:
Kristus Ježíš svojí milostí
kéž i mého bratra vyprosti
z vazby, již on dosud na satana
přikován, by se mnou ve kraj světla
dospěl cestou víry bezpečnou,
by tam lásku viděl odvěčnou,
na; kříži jež růžemi nám zkvetla.“

I děl anděl Boží k novokřtěnci:

„Kristus vyslyší rád žádost tvoji!
Jako křest, i smrť vás v jedno spojí,
v mučeniekém uvítá vás věnei.“

(Příště dále.)
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Matka vychovatelkou.
Stať od Al. Dastdla.

edle vychováváni školního
velice důležité místo za

ujímá vychováváni v domě
otcovském, domácí, jež jsou

tU—ró povinni duchovní i světští
učitelé co nejvíce podporovali, pěstovati 5
a na pravou míru přiváděti. Dům olcovský,
domácnost, rodina jest velmi důležitým
faktorem vychovatelským. Zde může býti
mnoho dobrého, „ale také mnoho zlého
položeno jako símě budoucího života,
a to již v době, kdy dítě nedosáhlo
šestého roku svého věku a není školou

povinné; ale zde v domácnosti musí býti
chráněno, podporováno a doplňováno to,
čemu se dítě už ve škole naučilo, k čemu
jest od svých učitelů vedeno a po
bádáno. ,

Nadchazí tudíž otázka: »Kdo jest
v rodině z pravidla _vlastním vycho—

vatelem ?. Ačkoliv jsou zde rozliční faktoři
a vzdělavatelé, rozmanité závažné pod
mínky a příčiny, přece musíme danou
otázku zodpověděti: »Z pravidla—hlavní
vychovatelkou dítek v'domě otcovském
jest matka.:

Každý snadno se může-rozpome—
nouti, jaké dojmy na něho vlastní matka
učinila a jak mnoho "z nich posud v pa
měti jeho se udržuje. Takova paedago
gická reflexe a applikace z vlastního ži
vota každého učitele světského i du

chovniho může poučiti o důležité otázce
této, nebyl-li tak nešťastným a neztratil-li
příliš záhy matku vychovatelku. »Kdo se
na své mládí jen málo nebo zcela nic
nepamatuje (při všech jiných příznivých
poměrech), jest špatným vychovatelem,
dí světící biskup Dr. Gramer. A věru.
Od koho máme základní pravdy. a zásady
životní, od koho nutkání ke ctnostem,
od koho schopnosti správně probouzené,
od koho jsme se naučili nazírati na svět

a jeho zjevy. kdo dal životu našemu
řízení a sílu vůdčí, kdo. založil podstatu
mravní bytOsti naší než především naše
vlastní matka?

Ovšem působí i otec v mnohém
ohledu na vychování dítek, ale přece ne
tak časně, tak záhy, tak všeobecné a
tak působivě jako matka. Jeho vedení
a vychováváni nevniká tak hluboko do
srdce. Ale nechceme tím působností—otcovu
u vychování podceňovati. Otec má vlád
nouti v domě,.jeho vážnost'at? vzbuzuje
úctu všeobecnou, _onřídí všechno přísně
a důstojně. a pod tímto blahodárným
vlivem, s touto výdatnou pomocí a pod
porou moudře &opatrně, laskavě a mírně
v pokoji vychovává své děti zdárně a
vzorně.

Poněvadž veškeré vychováni se musí
díti na základě náboženském a mravnosti,
není bez motivů náboženských, jak bylo
často dokázáno, také matka , nejdříve
hledí k Bohu své děti vésti a celé do

mácnosti své ráz takový dáti. Tim způ
sobem jakoby matka celý dům zasvěco
vala, pod ochranu Boží všechny odpo
roučejíc a důvěru svoji v nebeské po
žehnání skládajíc.

Matka obrací mysl svých ditek
k Bohu, probouzejíc v nich city nej
čistší, poukazuje k nebesům jako sídlu
Nejvyššího a častěji slov'a »Bůh'c užívá,
by se v srdce dětské záhy vštípilo a
trvale zakotvilo. Matka jako vychovatelka
nejen že se sama modlí, ale také děti
své modliti se učí a k modlitbě pří
kladem i slovem pobádá. Modlitby pak
vykonává klečíc před křížem, Mariánskou
soškou, andělem strážcem nebo jiným
světcem, a k modlitbě ať celou rodinu
shromažďuje, v níž buď sama nebo jiný
starší úd rodiny předříkává. A nejen
zůstane při modlitbách všeobecných, také
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ze zvláštní intence některou prosbu
diktuje k Marii Panně o její svátcích,'
ke kostelnímu patronu, za duše v očistci, '
k jednotlivým světcům o jejich památce,
za jiné a jiné potřeby.

A když pro nahodilou příčinu nelze
právě společnou modlitbu vykonati, jako
ráno nebo někdy večer, tu matka připo
mene a také k tomu přihlíží, aby se každý
zvláště modlila této povinnosti'neobmeškal.

Ale řádná katolická vychovatelka
neustává pouze při modlitbě, i jiných
příznivých okolností užívá k nábožen

skému výcviku, svých dětí. Tak na př.
oslavuje den jmenin milých dět-í svých,
jim všechno dobré přeje, připojujíc spolu
i tužbu, aby dcera nebo syn byl vždycky
hodným a správným dítětem. Tato ma—
teřská přání hluboko do srdce se vtískují
a zvláště když je doprovází nějaký
dar, jaké rodiče dětem o jejich jmeninách
dávají, třeba by tu věc dříve nebo po
zději musili koupiti. Ale darovaný předmět
onen o svátku má větší cenu a také dítě :
s ním jinak zachází.

Proto katecheti a učitelé vůbec

k tomu mají přihlíželi, aby rodiče a
zvláště matky tyto své povinnosti plnily,
děti v modlitbách cvičily, svátky jejich
vhodně oslavovaly a do slavností a roku
církevního je uváděly.- Kněz připomene
matkám tuto záležitost, tento paedago
gický moment na kazatelně s podotkn'utím,
jak to jest smutné, když dítě do šestého
roku ničeho o Bohu neví, ve škole pak ani
kříž udělati neumí a ohledně víry svaté
jest docela zanedbáno &neprobuzeno.

Matka katolická také děti své po—
zději ve zbožném duchu udržuje a zvláště
k nim přihlíží, když- mají přijímati po
prvé sv. svátosti nebo kdykoliv ke svaté
zpovědi přistupují.'Tu varuje dětí před
darebnostmi, ke svatému úkonu po
ukazujíc, přidržuje dítky ke škole a sama
poučuje a povzbuzuje, aby den ten byl
zvláště slavný & památný.

Matka vychovatelka každé příleži
tosti, nahodilé události a denních zjevů
ve přírodě k tomu užívá, aby své děti
poučovala. Spasitel užíval k podobenstvím
všedního zaměstnání lidského a známých
událostí. Poukazuje matka na př.na slunce,
které krásně vyšlo, celý den paprsky svými
zemi osvětlovalo a posléze přece denně
zapadá, řkouc, tak žei slunce života líd
ského, kdyby byl tento sebe krásnější,
sebe vžnešenější, přeče jednou zapadá,
končí, a tedy náš zrak spíše k obydlí
věčnému, nikdy nemizícímu, k nebi .
obrácen býti má. _

[ když dítě z domu odchází na
kratší cestu, matka je vyprovází slovy:
»Jdi s Bohemia aby anděl Páně d0pro
vázel je. Když pak delší cestu vykonati
má, k důležitým věcem, jako na př. ke
zkouškám se béře, matka čelo dítěte svého
sv. křížem znamená, požehná a moudré
slovo a napomenútí na cestu dává. Toto
požehnání, tento hlas proniká srdce dětské,
a ruka, která na hlavě spočinula, jakoby
až do duše pronikala a zde teplé blaho
rozdmýchala.

Tak využitkuje pravá vychovatelka
jednotlivých příležitostí k velikému dílu.
které má vykonali při svých svěřencích.

Ale matka nejenom jest zbožnou a
ke zbožnosti nabádá, nezapomíná také
na pracovitost, aby doplnila pořekadlo:
»Ora et labora — Modli se a pracujh
Učí děti své záhy práci přivykati a sama
jest jim vtom vzorem &příkladem nej
lepším. Jako při práci tak i při všech
jiných okolnostech matka učí své děti
pořádku, .co se týče času a místa dle
známého úsloví: »Všechno má svůj čase
Určí pravidelný čas ke spaní a vstávání,
popřávajíc dětem potřebného času k od—
počinku, určí -a též zachovává pořádek
v jídle, vědouc, že to jest dětem k pro
spěchu a že si hned z mládí i v tom
ohledu pořádku navyknou. Každá věc,
ať „knihy, ať šaty, at' obuv musí býti na
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určitém místě, k tomu
ustanoveněm.

S pořádkem souvisi čistota, k níž
matka u dítek svých přísně přihlíží,

ulici, k rodičům. spolubratřim, cizím
lidem, uslužnost' a ochota k plnění po
vinností & společenský tak! dlepoměrů,
v jakých se dítě pohybtitje. Nesmí však
býti nic přepjatého, upřílišněného, ale
spíše svědčí dětem pros-tota, spojená
s vlídnosti a skromnosti. Dobře jest učiti
děti rozličným pozdravům aspolečenským
ítslovím a frásím, bez nichž se nelze
obejití _i při sebe větší individualnosti
osobý, ale nebudiž překročována mez
dětského vývinu &rozumového pokroku.
Dětem spíše sluší křesťanský pozdrav
než »má úctac a podobně

Hledí-li matka k pořádku u svých
dětí a jiným s pořádkem spojeným vlast
nostem. tu pak dalek bude dětí nepořádek,
lenost, ledabylost, polovičatosť a jiné ne
pěkné věci jako známky špatného vy
chování a domácího vedení.

Aby pak i školní vychováváni se
dařilo a doma nebylo bouráno, co se ve
škole zbuduje, aby dětem vštípena byla
úcta k autoritám a vděčnost k učitelům,
doma mluví matka a všichni domácí

s úctou o učitelích, duchovních a před—
stavených. O těchto pronesené utrhačné
a zlolajné slovo podvratí u dětí veškeru
úctu a vážnost jak k osobám tak i učení,
které přednášejí a mravokárným slovům.
jež jsou nuceni vésti ke svým svěřencům.
Naopak má matka k tomu přihlíželi, aby
se o podobných lidech, na nichž vycho
váni dílek záleží, mluvilo s pochvalou
a uznalosti, a kdyby. to i ono nechval
ného na pravdě se zakládalo, aby to před
dětmi vždycky bylo zatajeno a zamlčeno.

A podobně matka přihlíží vážně
k učení a nepronáší nad tím neb oním
soud: »Toho ty nebudeš potřebovati,
tomu se nemusíš učitix a podobně. S úctou

příhodném a ; dotýká se předmětu .neivážnějšiho, totiž
sv. náboženství, at,“se mu děti ve škole

učí nebo v kostele je slyší. a také dbá,
. aby se mu dětí náležitě & rády učily.

slušnost.“ chování se doma, ve škole, na Dotazuje se na to a ono. a slova učitelova
dotvrzuje, & tu a tam i ze svých vědo
mostí připojuje.

'l'ak spolupůsobí matka a se školou
jako ruku v ruce kráčí ke prospěchu
dílek. Ví také. čemu se děti učí, jak
prospívají a také své vědomosti rozmno—
žuje. 7, takové činnOsti jen mnoho
dobrého může vzejití.

Za tou příčinou at. učitelé a duchovní
pořádají přednášky veřejné. Dobře jest
budíti city vlastenecké, ale místo oněch
»neblahých následků bitvy bělohorské“
prospěla by řeč () vychováváni mládeže
vůbec a zvláště jaký úkol matky u “vy
chovávání tom zaujímají. Byt“sebe více
škola podávala, učitel sebe lépe učil,
katecheta si plíce rozmluvíl. když se
doma boří, co bylo ve škole zbudováno,
nedaří se dílo a stálé budou stesky posud
na mládež nevázanou, ano do jisté míry
zpustlou. .Iistý učitel v západních Čechách
má výbornou přednášku v tom ohledu,
tu doplňuje a třibí, a při rozličných při—
lcžitostech podává s velikým prospěchem
po vesnicích v besedách, sjezdech a
jiných příležitostech."

'.lako k duchovním, učitelům, před
staveným, tak i ke známým a přátelům
má býti dítě uctivé, poslušné, vlídné, a
k tomu je matka nabádá, na sobě vzor
ukazujic. Zvláště žádné rodinné nebo
sousedské zášti nepěstuje při dětech, jak
se bohužel mnohdy stává, že pak za—
staralé různice a hněvy přecházejí i na
děti a rodí se z pokolení na pokolení.

Matka budi u svých dětí dobro—
činnost a lásku k bližnímu. Na
radostech & žalostech spolubližních béře
podilu před dětmi svými, je těší, nemocné
a umírající navštěvuje, je podporuje,
chudým po dětech dary dává, zvláště



toho dbá, by obnošené šaty, obuv,
zbytky pokrmů děti chudším a potřeb—
nějším poskytovaly a samy jim toho
dodávaly.

Matka vychovatelka také děti své
udržuje v mezích slušnosti a spravedlnosti
proti čeládce, aby tato nemusila za ně
snášeti, jejich poklesky na sebe bráti a
děti se tak nenaučily všechno na jiné
strkati a sváděti.

Neukazuje před dětmi svými také
vášnivých výbuchů, na př. zlosti a po
drážděnosti, by v nich těchto a jiných
vášní nebyla přímou nebo nepřímou
příčinou. Ale v rodině tiše a mírně,
vlídně & spokojeně prochází, ne jako
anděl hněvu, ale jako anděl míru. ] když
přelétne nějaká pochmurná vlna, přece
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matka ukazuje spíše veselou než smutnou
tvář a hledí vždycky, aby
panovala mezi dětmi. Klidná a veselá
mysl plodí méně hříchů; při vesele náladě
spíše děti poslechnou, než kde stále
mračna hněvu a přísnosti se stahují.
»Veselosť jest nebem, pod kterým se
všechno daří mimo jede (Jean Paul) a
paedagog Salzmann připomíná: »Buď
vždy vesellc

Nerozumí se zde veselost' jako
rozpustilosť, ale jako klidná a tichá
nálada, vnitřní spokojenost, jakou se i
nejpřísnější světci vyznamenávali.

Matka vychovatelka také hledí se
cele dětem věnovati & ne je snad pro
zábavy a rozkoše jako moderní pohanka
—- odkládati. to jest je opouštěti, zcela
je jiným svěřovati, osobám cizím, najatým,
át' chůvám, služkám, at? vychovatelkám.

Nedobře jedná matka, která pro
cházkami, návštěvami a zabavami děti při
pravuje o pravou vychovatelku, to jest
o sebe a lásku mateřskou.

Také nutno před dětmi zachovati
často o těch a oněch věcech úplnou
mlčelivost', a tu zase matka má nad tím

veselosti '

bdíti, by se v rodině před dětmi neslušně
nemluvilo a nežertovalo, aby se před
nedospělými nevypravovalo o věcech,
které mají zůstati ještě hodně dlouho
zatajeny, aby se nic podobného v domác
nosti nečetlo, nezpívalo, ná obrazech
neukazovalo, & takove knihy a obrazy
buď vůbec v rodinách nebyly, nebo zraku
mládeže tajnými zůstaly. To platí o

- některých listech humoristických, časo
pisech obrázkových ajistém reklamovaněm
kalendáři. Vychovatel má býti obezřetný.
Vzrůstající nemravnost mládeže nutno
velice přičítatí té okolnosti, že se před

dětmi nedržívá jazyk na uzdě, že teď
děti hned za dospělé jsou považovány,
což rodičům lichotí. (V četných domác
nostech panských děti rodičům tykaji &
rodiče děti oslovují -»vya.)

Ačkoli napomenutí velice působí,
kárné slovo vždycky jest u vychování
dítek na místě, přece vždycky více působí
příklad. Tudy jednání předcházej po
učování a kárání při všech vychovatelích
i při matce, již děti stále vidí, stále jako
vzor před sebou mají.

1 na jine obory vztahovati se musí
vychovávání mládeže, jež už přirozenost“
sama sebou přináší, a k nimž matka
jest okolnostmi povzbuzována.

Ačkoliv každý vzdělanec pietu k jaké
koliv své matce zachová, přece v po
zdějším věku může ve vzpomínkách
posouditi, jakou měl vychovatelku. Z toho
si pak může mnoho osvojiti, mnohému
se přiučiti, jak sám má vychovávati děti
své, nebo jako učitel děti sobě svěřené.

Aby pak byly matky dobrými vy
chovatelkami, k tomu směřují poučováni
& povzbuzování soukromé i veřejné,
přednášky, kázaní, cvičení a především
dobrý základ mravného života, položený
ve škole, na němž dílo zdárně bude
pokračovati.
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V ,le za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kraszewake'ho. Přeložil P. Š. Senický. (Č. d.)

XVIII.

Lucius 'Helvidius Sofoniovi Tigellinovi
' zdravi

eodkladnou záležitostí za
_„ ' městnán. která mi nedovoluje

'—1“ u vašich dveří složiti vám
, uctu náležitou, vám, muži

úcty nejhodnější, příteli nejmilejší caesal ovi ,
-»otci vlasti,: jehož jméno ctím íovně'
jako jméno Augusta našeho — posýlám
tato slova prosby pokorné.

\Račte mi vyjednati “u božského
Nerona, jemuž Apollo závidí, jenž svými
pracemi a silou svou Herkula převyšuje,
nebot“ jeho sílu spojuje s bleskem slunce,
— aby mi dovolil několik dní věnovati
vlastním záležitostem a uchýliti se od
nejmilejších mně závazkův u jeho osoby.
Viděl jste a patříte na to, jak věrně
sloužim páhu tomu, jemuž sloužiti jest
štěstím a ochranou, nebot“ pod nohama
svýma šlape krále a pohybem jeho ruky
celý svět se otřásá ——ale jsem slabým
člověkem a humani nihil .a me
alienum puto (římské přísloví
žádné lidské chyby se neodpíram). Nuže
i mne slepá láska ovládla, láska šílená.
k jisté sličné vdově, která, mně na zlost',

' posmívali se a rouhali nezdaru sluhů

chce zůstati univira (jednoho muže ;
? jsem se svou obhlídkou a sice zevrubnýmženou). Vyzrazuji vám svou záležitost.,

jelikož před vámi, jako pozemskými bohy,
nic skrytého zůstavati nemá. Žena ona ?
zmizela mi s očí po požáru Říma, jehož '
pouhá vzpomínka uvádí mi na mysl
divadlo nevyrovnané krásy. Nevím, kam
se mi ukryla; ustanovil jsem se, že ji
budu stíhati a hledati, budete se mnou
míti slitování?

Poněvadž patřím do počtu sluhů
toho pána, _jemuž'nic není nemožného,
mohu-liž připustiti, aby si mně nevšímala,
mne odmítla, aby mě jiný předběhl?
Chtěli byste, aby nepřátelé caesarovi

jeho? Objimaje nohy vaše, prosím a
opětně prosim. abyste mi vyjednal několik
dní volných u nejspanilejšího mezi
panovníky.

XIX.

-Sofonius Tigellinus Luciu Helvidiovi
zdravi.

Váši prosbu sám caesar čísti ráčil
a svoluje ke krátkému propuštěni vás
ode dvora s výminkou, abyste mi 0 po
stupu záležitosti vaší věrné podával
zprávy. Vaše listy musejí se posýlati
k mým rukám. Přeji vám, aby vám
Venuše podmanitelka i syn její 1)v podniku
tom byli nakloněni. — Caesar Augustus
Apollo 2)dnes předvádí najevišti »Síleného
HerkulaM) domnívám se tedy, že ne—
opominete dnes dostaviti se do divadla,
abyste se pokochal poslechnutím nej—
většího umělce na světě. — Vale!

XX.

Lucius Helvidius Sofoniovi Tigellinovi
zdravi.

Vyhovují rozkazu božského caesara,
otce vlasti. Nazejtří po oné rozkoši, jaké
jsem užil slyše na jevišti toho, jenž
nemá sobě rovného ani mezi bohy, počal

prohledáním domu Sabiny Treboniovy
na Palatině.

Leč nenašel jsem v něm žádné stopy
po zmizelé, pouze směšnou a bláznivou
pověst mezi lidmi, kteří ssutiny pře—
hrabávali, že nalezli v nich nějaké stopy
křesťanské pověry. Tot? asi některá ze

1) Venuše & syn její Amor byli bohové a
ochránci lásky — v dobách císařství hlavně lásky
nečisté.

9) Nafouklý titul Neronův: jména Caesar,
Augustus podle nejslavnějších předků svých a
jméno Apollo dle boha umění.

3) Název divadelní hry.



služek Sabininých, jako mnoho jiných
otroků, podlehla te židovské nákaze.

14.4

Dlouho jsem přemýšlel, jak bych se
nejsnadněji dostal na stopu zmizelé ženy; '
lu žárlivost.“na štěstí mi našeptala, abych
nevěřil ujištěnísvého soka a příbuzného ';
.lulia Flavia, ale pokusil se raději sledovati
jeho kroky. Julius náležel ku vroucím
zbožňovatelům Sabiny, a třeba později
se zdálo, že k ní or—hladl, nakloňuje se

sličné ale divoké Epicharidě, kterou Zná
celý Řím, jež bezpochyby mu od lékaře
řeckého byla podstrčena jako protilék
proti lasce příliš horoucí a marně, přece
stále jsem ho měl v podezření, že za
choval davný cit ke vdově Treboniově. '

opajeti
* šťastným našeho veku jest dopřáno. Směle

——Soudil jsem, že asi ví ojejím 'úkrytě. z
Nemoha sam Julia iSabinu stopovati,

políčil jsem naň zručného otroka Getu,
který ukryl se ve skladišti naproti domu
jeho ležícím a s oka ho nespouštěl.

Mé počty mne nesklamaly, kéž by
to bylo znamením dalšího zdaru; zručný
(ieta mi oznámil, že Julius každodenně

Caesar Augustus je smuten...c
l

téměř jezdí do hrobky rodiny Marciovy,
v níž se nachází jakasi ženština se svým

, odmlčení“ se jest divným Caesaru Audítětem. Podle popisu poznal jsem v ní
Sabinu a nazejtří, doplíživ se pod
mausoleum, viděl jsem, jak Julius přichází,
a pozoroval jsem je, jak spolu dlouho Í
do noci rozmlouvají.

Dnes nebo zítra vpadnu tam 2 ne
nadaní.

V prach se“ klaním před
Jovišovou Caesara Augusta.

tváří
t

3 dnes v

XXI.

Sofonius Tigellinus Luciu Helvidiovi
zdraví.

7, rozkazu Caesara Augusta, který
divadle hrá Oresta matko

v raha, oznamuji vám to. Jest nezbytne,
abyste vy i jiní přátele umění přišli

se rozkoší, jakéž nemnoho

pronáším úsudek, že při představení
Síleného Herkula Caesar byl vskutku
Herkulem, překonal všechny i sebe sama.
proč tedy hlasy, kteréž jej měly dle
spravedlnosti , oceniti a zahřmíti jeho
slávou, hlasy augustanův 1) našich
slaběji se ozývaly než měly? Caesar
Augustus cití to velmi a ptá se: »Řekněte,
byl-li jsem slabším, než obyčejně, ne—
dovedl—li jsem získati si přízně diváků
svých, nebo-mě to potrestali za to, že ne—
motorně připevněna lví kůže s ramen mých
spadávala? Lucie, musíte to napraviti po
tleskem, pochvalou a řinčením při dnešním
představení. Chystejte věnce... přijděte.

Po vašem prvním dopise dlouhé

gustovi, jenž v tom tuší bud' úplný nezdar
přes tak skvělé sliby listu prvního, nezdar
nepochopitelný a vas ponižující, nebo
zločinnou lhostejnost“ k jeho rozkazům.
Očisťte se vyznáním pravdy a zpravte
mě o tom, co se s vámi děje. Do divadla
se jistě dostavíte. Vale! (Příštědále.)

') augusízaniodAugustus : císařštídvořanové.
—- &

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(část další.)

Hodináři.
odinařský štít: V červeném
poli. veliký stříbrný ciferník
se zlatýma ručičkama. Ko
ro u li e v červená a stříbrná.
Patron: Sv. Petr s ko-.

líoulem, budíčkem.

Víme, kterak hlava všech apoštolů,
hlava církve svaté poklesla, když Pan
naš souzen v domě Kaifašově; čtemel?

, u sv. Matouše: Petr pak seděl venku
v síni a přistoupila k němu jedna děvečka,
řkouc: ] ty jsi byl s Ježíšem Galilejským.
Ale on zapřel přede všemi, řka: Nevím,



co pravíš. A když vycházel ze dveří,
uzřela ho jiná děvečka & řekla těm, kteří
to byli : l tento byl sJežíšem Nazaretským.
A on opět zapřel s přísahou: Neznám
toho. člověka. A po male chvíli přistoupili,
kteříž tu stali, a řekli Petrovi: Jisté i
ty z nich jsi, neb i řeč tva známa tebe
činí. 'l'edy počal se proklínati a přísahati,
že by neznal toho člověka. A hned kohout ;
zazpíval. ] rozpomenul se Petr na slovo
Ježíšovo, kteréž mu byl řeklz' Prve než
kohout zazpívá. třikrát mne zapřeš. A
vyšed ve'n,plakal hořce.v(Mat.26, 69—75)
Jeho'pomatenost' a nesnaz učinila průchod
klamu a ohlouzení, s jakým'se hřích
spojuje. Avšak tuto vinu svou pláčem a
lítostí dokonale _smyl. Vyšel ven, aby se
smutku svému a bolesti své přetrpké
valněji mohl odevzdati a horkému, hla
sitěmu pláči svobodněji věnovati. Svatý
Ambrož zde praví : l poklesky světců
nám s užitkem jsou. Neškodilo mně, že
Petr zapřel, ale prospěšno mi jest, že
'se napravil; klopýtaní Petrovo jest skala
pro všechny křesťany.: Staré pak po
daní vypravuje, že bolest nad zapřením
Páně tak hluboko v duši jeho utkvěla,
že kdykoliv. kuí'Opění slyšel, na kolena
padlavslzách viny svojí odprošoval. My
pak se učíme, že hned na počátku zlému
odpírati dlužno, abychom v horší zlo
nepadli; kde zajisté hřích se usídlí, tam
zlobu svou všelijak provozovati usiluje.
Učíme se za druhé, abychom síle své ne
důvěřovali; učíme se. abychom, když jsme
poklesli, nad vinou nezoufali, nýbrž na
pokání se dali, aniž viny své vymlouvali.
Nalézam — dí sv. Augustin ——že Petr

plakal, nenalézam, že by se byl vymlouval.

Horníci.

Ke'konci minulého roku zvěstovaly,
»Dělnické *novinyc, že první katolický
spolek horníků v Čechách vstoupil "vživot
v den sv. Barbory, patronky horníků,
4. prosince v Bohosudově (Mariasehein).

Škola n. s. P. 1893

Kéž by se spolky takové mezi lidem“
hornickým opět zmahaly, kéž by se hor
níkům tímto způsobem vrátily _blahéčasy
minulé, v nichž na práci hornické spo
čívalo veliké požehnání Boží. protože
platívalo tenkrate pravidlo: »Co horník,
to věrný ctitel sv. Barbory..: protože
panoval mezi hornictvem krasný mrav
křesťanský.

Velikou světící byla sv. panna a
mučenice Barbora, patronka hor-'
níků. Byla dcerou bohatého & vzácného
kupce Dioskura v městě Nikomedii v Malé
Asii. Matka jí zahy zemřela; olee miloval 
ji velice; všemožně pečoval o její vycho—
vání a vzdělání, ovšem po pohansku;
byltě pohanem a horlivým modloslu—
žebníkem. Boje se o svou přesličnou dceru,
vystavěl Dioskurus na svém dvoře věž,
do níž Barboru uzavřel, opatřiv ji vše
likým pohodlím, služebníky a učiteli,
aby prý k ní nemohli lidé, kteří by ji.
pokazili; mínil křesťany. Avšak člověk
míní, Pán Bůh mení. Mladistva panna
Barbora. majíc rozum bystrý a srdce
ušlechtile, právě v této samotě své vždy
víc a více poznávala ničemnost' po
hanských bajek' a tušila jsoucnost? je-
diného pravého Boha. Pán Bůh se nad
ní smiloval, poslal jí- slavného učence
Origena, jenž ji tajně vyučil evangeliu
Kristovu. '

Mnoho vzácných mužův ucházelo
se u otce o dceru, Dioskurus se jí zmínil
o budoucím skvělém manželství; avšak
“Barbora prosila ho snažně, by jí neob
těžoval takovými návrhy. Otec si myslil,
že jest ostýchava', protože tak dlouho ve
věži od lidí odloučena. Bylo se mu' vy
dati na dalekéu cestu. Dcera ho prosila,
aby, než odejde,_ zařídil ji ve věži lazně.
Dioskurus svolil, sam místnost lázeňskou
nakreslil & staviteli odevzdal.. Barbora

místo dvou oken dala udělati tři a na
stěně kříž, aby ustavičně měla na očích
tajemství nejsvětější '|“'|'ojice a milostí vy

10
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'koupení Kristova. V lázeňském tom po- i pochodněmi páliti, hlavu tlouci. Svétice
koji
božskému Spasiteli

návratu otcova modlitbou a svatým
rozjímáním. '

Otec přišed choval se laskavě k milé
dceři, až zpozorovav tři okna i kříž a
zvěděv, že Barbora křesťankou, rozpálil
se takovým hněvem, že by“ byl 'dceru
hned mečem usmrtil, kdyby se nebyla
útěkem spasila; běžel za ní, dopadl ji
v křoví, ztrýznil ji a do věže opět zavedl.
Svatá Barbora děkovala Bohu, že jí
dopřáno pro víru trpěti. Ze i další trý
znění otcovo a všecky hrozby jeho byly
marný, sam ji svázal a k pohanskému
soudci Marcianovi přivedl, kdež na ni
žaloval, že se mu stala křesťankou, a
žádal. aby byla donucena Krista zapříti
a modlám obětovati. Naplnilo se slovo
Páněz. »Budete vydavani od rodičův
a od bratři a od příbuzných'i od
přátel, a usmrtí některé z vás, a bu
dete v nenavisti všechněm pro jméno
mé.: (Luk. 21, 16. 17.)

přijala svatý křest, \zavázala se,
slibem ustavičného Í_

panenství a trávila všecek čas až do *

|

1

Marcian zhrozil se ran, jimiž byl
nelidský otec tělo své sličné dcery po- !
ranil, kázal jí rozvázati pouta a přívětivé

' jí domlouval, aby pamětliva své mladosti
a velikého štěstí, jež jí zde na světě
čeka, zapřela víru křesťanskou. Marně
domlouvání, marné bičování, jež po té
následovalo, marné žalářování. Pán Ježíš
zjeviv se neohrožené panně, dodal jí
síly a zhojil zraněné tělo. Soudce vida
ji opět zdrávu a_krásnu, divil se a pravil,
že by bohům, kteří ji uzdravili, zvděčnosti
měla obětí přinésti.. Sv. Barbora odpo—
věděla: »Nebud' slepým, .nepřičítej mého
uzdravení věcem mrtvým. Ježiš Kristus,
pravýa živý Bůh. uzdravil mne. Za
slepená mysl. tvá nechce ho poznati,
aniž toho jest hodna.:

i'ivost'. Kázal tělo Barbořino železem trhati,

modlila se: »Pane Ježíši Kriste, přispěj
mi a neopouštěj mne!: Po té smýkána,
vláčena po ulicích a konečně odsouzena
na smrt mečem. Na popravišti chopil se
vlastní otec její Dioskur meče a stal jí
hlavu: I pohané se zděsili této ukrutnosti
otcovy, nebesa pak ji potrestala; zemřelt'
brzy bleskem.zachvácen. Památka svaté
Barbory koná se 4. prosince.

Nejkrásněji zajisté“ uctěna památka
této světice v královském městě Kutné

Hoře, městě to hornickém. Míníme totiž
překrásný gotický velechrám sv. panny Bar
bory, největší to a nejznamenitější ozdobu
Kutné Hory, jednu z nejkrásnějších perel
naší milé vlasti, jeden z nejskvělejších
pomníků českého stavitelství. Náklad na
stavbu tu vedli ve XIV. století zámožní

horníci a občané kutnohorští, a teprve
ke konci XV. století povolil král Vladislav
týdenní příspěvek z pokladny královské,
aby ono skvostné dílo bylo dokončeno.

Horníci ctí též sv. Volfganga,
biskupa řezenského, svým patronem.
Pro naši vlast? jest sv. Volfgang tím
památný, že milerád svolil, aby v Praze
zřízeno bylo zvláštní biskupství; náleželyt
až dosud Čechy k jeho diecési řezenské;
že však sídlo biskupa řezenského bylo
příliš vzdáleno. že nemohl biskup podle
potřeby hned osobně zakročiti a působiti.
že byl v Čechách nedostatek kněží a
mnozí znich pocházejíce z ciziny neznali
dokonale jaZyka, povahy, mravův a potřeb
národa českého: domáhal se český kníže
Boleslav ll. Pobožný samostatného stolce
biskupského v Praze. Papež .lan'Xlll.
schválil krásný tento úmysl Boleslavův
a sv. Volfgang, jak už řečeno, svolil, bu
sám základní listinu biskupství pražského
sepsal ——roku 973. Památná jsou slova
jeho tehdy pronesená: »Ejhle, milerád

, vynaložím vše, co mého jest, aby tam
Hrdost'soudcova proměnila sevzu- | v Čechách dům Páně ustálen byl za—

ložením biskupstvíu
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Prvním biskupem českým byl vý—
mluvný a vzdělaný český mnich Dětmar,
druhým náš milý krajan sv. Vojtěch
z rodu Slavníků.

-Na svých biskupských cestách po
Horním Rakousku roku 994. roznemohl

se sv. Volfgang ve vsi Pupinkách. Dal se
tam donéstí do kaple sv. Otmara, jejž od
mladosti vroucně ctil. V kapli se vy
zpovídal, přijal Tělo Páně i poslední
pomazání. Mnoho lidu se sešlo, aby
spatřili umírajícího velepastýře; slu
žebníci nechtěli jich však do kaple
pustiti. Vida to sv. Volfgang, pravil:
»Nebraňte jim ke mně vstoupiti; jenom
za hřích styděti se musíme. Kristus nah
“přede vším lidem umřel za nás na kříži.
Nechť každý na mně vidí, čeho se mu
báli, čeho se ma vystřihati. Bůh račiž mi
lostiv býti mně ubohemu hříšníku a
každémulc Zesnul v Pánu 31. října.
Tělo ve slavném průvodě do Řezna pře
neseno, .přioděno biskupským rouchem,
v němž světec kdysi byl biskupem po—
svěcen, a v klášterním chrámě svatého
Emerana pochován.

Hostinští.
Štít: V červeném poli stříbrná

číše, vedle ní stříbrné chleby, nad tím
ve stříbře slunce, měsíc a hvězdy.
Koro u b e v červená a stříbrná. Pat ron: „
Sv. Goar.

Sv. Goar pocházel ze vzácného
rodu akvitanskěho ve Francii. Za pa
nování Childeberta l., knížete franckého
(511—558), přišel k Rýnu a vystavěl
si na břehu řeky tě v obvodu biskupství
trevírskěho s povolením biskupovým
chýžku a kostelíček; zvěstoval venko
vanům většinou ještě pohanským učení
Kristovo, žil život tuhý, konal skutky

milosrdné a vyznamenával se zvláště
neobyčejnou hostínností. Několika zázraky
dosvědčil svým pomluvačům, že jest sku

Í pozděh

tečně mužem Božím. Král Sigbert nabízel

mu uprázdněný prestol biskupský; ale
kněz Goar hodnosti tě nepřijal; oddal
se ještě tužšímu pokání. V chudičké
chýžce své zemřel blaženě 5. července
roku 575. Na místě tom postaven po
zději znamenitý klášter a pěkný městys
Svatý Goar — mezi Koblencem a
Mohuči.

Živnost: hostinská posvěcena též
světci: Albanem, Bohdanem a Germanem.

Svatý Alban jest prvním a
nejvzácnějším mučeníkem křesťanským
v Anglii.. Narodil se ve Velké Britanii
ve znamenitém městě Verulamě, jež

od Sasů zbořeno, na jehož
zříceninách však povstalo nové město.
nazvané Svatý Alban, kteréž svým jménem
nepřestává hlásati světu slávy prvo
mučeníka anglického.

Alban za útlého věku dOstal se do
Říma, aby v tamějších školách nabyl po—
třebných vědomostí. Vrátiv se do Anglie,
usadil se ve svém rodišti a žil tam jako
vzácný měšťan u veliké vážnosti. Ač ten
krat nebyl ještě křesťanem, přece laskavě
se choval k lidem ubohým, nešťastným,
& ochotně je přijímal pohOstinu do domu
svého. Toho času počalo ve jménu císařů
římských Diokleciána a Maximiána pro-'
následování křesťanů ve Velké Britanii.

Alban ukryl v domě svém utíkajícího
kněze křesťanského Amfibala a prokazoval
mu štědrou hostinnos'ť. Za to mu dopřál
Pán Bůh milosti, že se stal křesťanem.

Roznesla se pověst, že hlasatel
náboženství křesi'anského skrývá se
v domě Albanově. Náměstek císařův poslal
tam vojaky; avšak kněze už v domě
nebylo; propustilť ho Alban tajně, dal
mu své šaty, aby ho nepřátele nepoznali,
sam pak v rouše knězově přiveden před
soudce. Vyznal, že jest křesťanem. pohrdl
obětmi pohanskými: zbičovan za to a
stal. -— 22. června roku 286. Na tom

místě vystavěn pozdeji kostel, jt'IlŽ pro
slaven mnohými zazraky.
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Za sedm let po mučenické smrti sva—
tého Albana — 18. května roku 303. —
umučen v Malé Asii v krajině galackě
v městěAncyřesv. Theodot—Bohdan.
hostinský. Jeho vychovatelkou v životě
křesťanském byla sv. panna '.l'ekusa.
Vstoupiv do stavu manželského, stal se
hospodským. Pobloudilé křesťany přiváděl
na cestu ctnostnou, mnoho pohanův obrátil,
pronásledovaných se ujímal, nemocné
často zázračně -uzdravoval. Nelidské zá

kony Dioklecianovy proti křesťanům pla
tily i v Malé Asii, tedy i —vGalacii.
Ancyra byla- sídlem náměstka císařova
'Feotekna, zarputilého nepřítele Kristova.
Křesťané rozutíkali se do hor a jeskyň,
pohané veřejné loupili a drancovali pří
bytky jejich. Hospoda Bohdanova byla
ustrašeným křesťanům kostelem, Bohdan
pak všem žií'itelem, lékařem, rádcem,
učitelem a těm, kdož zemřeli, hrobařem;
zejména pochoval sedm panen pro Krista
umučenýclí: '.l'ekusu, Alexandru, Fainu,
Klaudiu, Eul'rasiu, Matronu a .lulitu Za ,
to pohnan na soud, na skřipci mučen '
a sťat. .

Sv. German, biskup auxerrský,
_v Burgundsku, vynikal velikou přísnosti
k sobě samému a přeochotným'poho
stinstvím k bližnímu; pocestným, že
brákům, nemocným byl pravým“ otcem;
narodil se roku 378., zemřel roku 448. ?
v cizině, v italském městě Ravenně.
'.l'ělo ieho přeneseno v drahocenné rakvi
do Auxerru a pochovano v kapličce na
statku, jejž byl světec biskupskěmu chrámu
daroval. Klotilda, choť'krále Chlodvíka l.,
proměnila kapličku tu ve skvostný kostel,
u něhož později povstal benediktinský
klášter.

Hrnčíři.
Štít: Ve zlatém poli stříbrný ko

touč. Korouhev červená a zlatá., Pa
tron: Sv. Goar, týž, jejž i'hostinští
patronem mají.

: byla - hříšnice

Hrnčířkami byly sv. Justa (Pravo—
slava) a Bufina, mučenice segovské.
Za císařů Diokleciána a Maximiana žily
spolu. jsouce příbuzný, v Segovii ve
Španělsku, sloužily věrné Bohu; výživy
si hledaly prací rukou svých; vyrábělyt'
& prodávaly hliněné nádoby; pro svou
nábožnosť, mírnost, pracovitosíža dobro
činnost“ váženy i od pohanů.

.lednou přišly ženy pohanské k sva
tým hrnčířkám nakoupit nádob ke slav
nosti bohyně Venuše. Světíce nechtějíce
svým zbožím míti účastenství v modlo
službě, neprodaly žádaných nádob. ]
rozlítili se pohané, a všecko zboži jim
rozbili. Po té obě horlivé křesťanky
k soudci přivedeny, souzeny, na skřipci
mučeny, vězněny, spolu svázány a po
místech kostrbatých a kamenitých vláčeny
a opět do žaláře uvrženy. Justa tam
zemřela, Rufina pak zardousena a spá
lena. Stalo se to 28. července 304.

Hřebenáři. _
Ští t: V červeném poli zlatý hřeben

s okrasami. Korou h e v červená a zlatá.
Patronka: Sv. Maří Majdalena se
kbelíčkem masti, “zahalena v dlouhé
své vlasy, klečící u kříže Kristova.

Kdož by neznal sv. kajicnice
Maří Majdaleny! Když člověk jediný
jen těžký hřích spáchá, stává se nanejvýš
nešťastným, a tož proto, že hříchem od sebe
odpuzuje Boha nejvýš mocného, nejvýš
dobrotivého. Zkusila toho i Maří Maj
dalena, o níž praví Písmo svaté, že

velika. Avšak dotknuta

byvši milostí. Boží poznala, že jedi
ným útočištěm jejím. jest Pán Ježíš.
Všecka hrůza života hříšného vstoupila
jí na mysl i všecka bída z toho pošlá;
litovala všeho a jakO-marnotratný syn
řekla si: Vstanu a půjdu k Otci svému
a dím jemu: Otče, zhřešila jsem proti
nebi a před Tebou; již nejsem hodna
slouti dcerou 'l'vou! A věru šla. Jak



zvěděla, že by seděl Pán Ježíš za stolem
v domě farisea, byv od něho na hOStinu
pozván, odebrala se tam s alabastrovou
nádobou masti, a stojic ze zadu u nohou
jeho, počala slzami smáčeti nohy jeho
avlasy hlavy své vytírala líbala nohy
jeho a mastí mazala. Vyznala takto, že
Ježiš jest nejvýš mocen a dobrotiv, jemu ;
nejvyšší že přísluší čest, jemu největší
díkůčinění. Co lidé budou o ni souditi, ?
toho nedbala po přízni jejich už ne
dychtila jako dříve; přátelství Boží bylo
jí nade všecko; aby ho došla, pokořila se
veřejně, neohroženě; pokořila se a na
konec slyšela láskyplná slova Páně: »Víra
tvá tě spasenu učinila; jdi v pokoji.
Odpouštějí se tobě hříchové tvoji!

Od té doby zůstala Maří Majdalena
věrnou učenicí, věrnou služebníci Kri
stovou a ráda vždy dlela u svatých nohou
Páně. Tak čteme u sv. Lukáše, že když
božský Spasitel v třetím roce své veřejné
působnosti zavítal do Betanie a vešel
tam do domu Lazarova, bratra Maří
Majdaleny a Marty, sedla si Maří Maj
dalena k nohám Ježišovým a naslouchala
slovům jeho. A opět čteme ve svatém
evangeliu, kterak Pán náš nedlouho před
svou smrtí opět přišel do též Betánie a
připravili mu večeři v domě Simona
Malomocného. Marta posiuhovala. Lazar
spolustoloval a Maří Majdalena prinesla
opět v nádobě alabastrové mast' z nardy
pravé; vylila ji na hlavu Ježíšovu i
pomazala nohy jeho a vytřela ji vlasy
svými; všecek dům naplněn libou vůni.
Učinila takto dobrý skutek _na Kristu
Pánu, jak on sám vyznal, učinila skutek
lásky a úcty, už napřed pomazala tělo
jeho k pohřbu. I na hoře Kalvarii u
kříže dlela u zraněných nohou Páně.

Za všecku tu kajicnou lásku odměnil
Pán Ježiš _svou věrnou služebníci už
zde na zemi; zjevilt' se ji po svém
vzkříšení ve spůsobé zahradníka a
učinil ji apoštolkyní svého zmrtvých

. byl

vstání a nanebevstoupení; pravili“ ji
tenkrát: »Jdi k bratřím mým -— t. j.
k apoštolům. Vstupuji k Otci svému a
k Otci vašemu, k Bohu svému a k Bohu
vašemu. a Měla tudiž apoštolům zvěstovati,
že Mistr jejich vpravdě z mrtvých vstal
& že na nebesa vstoupi. Zvěstovala pak
pravdu tu nejen apoštolům, zvěstovala
ji všude, kam přišla, ano šířila později
evangelium Kristovo i v daleké Francii,
zejména v městě Marseillu a v okolí.

Když se byli,-apoštolové po rozkazu
Páně do všeho světa rozešli ucit všech

narodův a křtít jich ve jménu Otce i
Syna i Ducha svatého, vybrala se — dle
zbožného podání — z domova i rodina
Lazarova: Lazar, Marta a MaříMajdalena.
Na lodičce plavili se širým mořem
?. Palestiny až do jižní Francie. Lazar

tam prvním biskupem, a jako
jméno jeho, tak i jména Marty a Maří
Majdaleny velice jsou ctěná a oslavována
v tamější krajině; šiřilit' všichni tři
čest: a slávu Boží, pracovali o spáse
duší nesmrtelných. Běh života svého
dokonalá svatá Majdalena na daleké
poušti v jedné jeskyni; duše její vzlétla
k nebes vyšinám, kdež patří tváří v tvář
na Beránka .Božiho, jenž snímá hříchy
světa, jenž i její veliké hříchy sňal. —

Dle kalendáře Třetího řádu svatého
Františka Serafinského slaví se 16. března
památkablahoslaveného Petra ze
Sieny, nazvaného»svatý hřebenáiw
Světec ten jest věru překrásným květem
v serafické zahradě Třetího řádu. Žil

ve XIII. století; domovem jeho bylo
slavné město italské Siena; byl hře
benářem, řemeslem hřebenářským do
býval si chleba vezdejšího. Aby se lépe
k božskému Srdci Páně přivinul, vstoupil
do Třetího řádu sv. Františka a vynikal
pak jako terciář horlivosti v modlitbách,
pokorou hlubokou a přísným umrtvo
vaním.

(Příště dále.)
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Kolébevka bl. Panny Marie.
Píseň z románu: Los pastores dc Beleu (1612) od Lopez rlc ll'egrl..

Ylajici valemve stínu palem,
andělé svatí!
Vizte, tu spánek
kojí můj květ
větve i vánek
utište hned!

Betlémské palmy,
jejichžto listem
vichor vlá. valný
s šumem & svistem

tichounko, ticho!

na zemi robč.

Mír aspoň v spánku
tuliž je k sobě!
Ustaňte, větve,
spinká. můj květ!
Tichounko, větře
šumivý, hned!

Bezcitný pochled
už mi ho budí,
peřinky nemám,
jsme lidé chudí. —
Andělé svatí,
kteří tu vláte,

dřímá. můj květ, ;'. vy teplým dechem

npusť mi větve, \

|

|

ukolébáte
božský můj květ,
větve i vánek
ztišíte hned!

vichore, hned !

Znaveno lkaním
kojí se spaním Přeložil D. Lutínov.

Ze života a spisů blahosl. Markéty Marie Alaooque.
(Část daní.)

Život naši blahoslavené sestry Markéty Marie Alacoque,
odšedší ze světa v pověstí svaté v tomto klášteře navštíveníPanny Mariev Panay

dne 17. října. 1690.

ŽŠ ' ůh vyvolil obzvláště tuto naši milou sestru, aby dal poznati úctu nejsvětějšího
J ĚSrdce Pána Ježíše, který ji proto k tomu určil téměř od kolébky ve svéMÁ zvláštní milosti v hojnosti takové a způsobem tak prazvláštním, že věříme,
že ty veliké ctnosti, kterými se proslavila již v útlém mladí, zdají se býti něčím
zázračným. Spatřila světlo světa na den sv. Magdaleny dne 22. července 16471)
v Terreau2) a byla pokřtěna ve farním chi-amu Páně ve Verosvres, malém to městě

1)Současnice napsaly 1648, ale úkon křtu jest zapsán a zachován v matrikách ve Ven-osvres
a tam se praví, že r. 1647. se narodila naše blahoslavená..

)>) Uplně ještě doposud není známo a dosvědčena místo narození Markéty Marie, ačkoli
více jejich životopisců se shoduje na tom, že se narodila v Lauthecourt. Pan Klaudus Alacoque, otec
naší blahoslavené, byl královským notářem ve Verosvres, kde se též narodil. Byl v témž čase soudcem
panství v Pressy. v la Roche, Corclíeval, Terreau a měl své obydlí v posledním místě v pokojích
přiléhajících k soudní síni. V archivech našich klášterů jsou zachovány dopisy z r. 1651. a 1656.,
také psané od příbuzných této rodině: panu Alacoqne, soudci v Terreau. V denníku pana Delapray,
lékárníka v Charolles. datovaném několik týdnů po smrti pana Alacoque, čteme, že vdova. po panu
Alacoque, rozená Lamin, tenkráte uchýlivší se do Lautbecourt, jest nazývána paní Alacoque vdova
z Terreau na rozdíl od paní Alacoque vdovy matky. Proto by mohly naše sestry míti úplně
pravdu, když praví, že se blahoslavená narodila v Terrean, malém městečku se zámkem v okresu
Verosvres. Ale jak tomu rozuměti, když i Monsignore Languet ve svém životopise a Chrysostom
Alacoque ve svém denníka a ve své výpovědi z r. 1715. praví, že se narodila v Lauthecourt? Co
se týče Monsignora Langueta, vysvětlí se věc snadno; on vybral z denníkův a pamětí, co mu bylo
podáváno; a mezi denníkem současnic a denníkem vlastního bratra Markétina žádným způsobem se
nemohl rozpakovati; at' tomu však jest jakkoli, dům známý v Lautbecourt jest ten. ve kterém
bydliln po 22—23 let To jest to slavné bojiště jejích bojů (s pokušeními) & ctností před jejím
vstupem do kláštera. Jména sedmi ditek Klanda Alacoque a jeho manželky Philiberty Lamin dle
pořádku narození jsou: 1. Jan, 2. Klaud-Philíbert, 3. Kateřina, 4. Chrysostom, 5. Markéta,
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náležejícím k okresu Maconnais (krajina v Bourgogne 1). .lejí rodina byla váže,
a také poměrně dosti bohatá. '

Když tato mila sestra přicházela do let poznání, Bůh jí ukazal své mi
a mocné zalíbení na ni. že ona nemohla se protiviti milému vlivu jeho sva
milosti. On jí ukázal hnnsnosť hříchu způsobem tak mocným a vnukl ji před ní
takový strach že nejmenší prohřešení jí bylo nesnesitelnou trýzní; a (hlěl lí měl“
iejí dětskou ži\ost' zkrotiti tu mohl jen říci, že tím, co činí, jen Boha uráží a („
ihned ustala, ustranila se a litovala velice toho, co učinila.

Milost, předcházejíc užívaní rozumu, jí vnukla city tak zvláštní, a
zaroven tak vznešené, že bylo docela dobře možno pochybovati, jestli po tolil
stoletích kdo podobné vznešeně city bude míti. Zdálo se, že tato mila dívčinl
chtěla tak nápodobiti sv. Jana Křtitele,-který ve svém nejútlejším věku krotil s
tělo mrtvením se na poušti; ona pak podobně činila, ne že by se z hříchů kal
ale aby se naučila potlačovati hned nejmenší utoky hříchů.

Byla na venkově u své paní kmotry ,2) a tu ve věku asi čtyř let ji poia
velika touha po chrámu Pane, že daleka jsouc toho, aby tam měla dlouhou chu“
naopak neměla žádného zalíbení v obyčejném životě aniž v něm dlouho
zdržovala a žila v něm nerada. Tak na štěstí pro ni dům, ve kterém žila, %.
velice blízko chrámu Páměň) ona odešla častěji z domova, aby tam pospíšila; ta
klečíc se sepjatýma rukama, aniž by co poznala z nauky křesťanské leč pr
začátky, kterým bývají dítky určeny, když počínají mluviti. Ona věřila, že Bi
jest ve chrámu více přítomen než jinde, protože tomu tak byla učena. pokud
její rozum pochopil. že Ježíš Kristus jako Bůh a člověk skutečně s tělem i dt
jest přítomen v nejsv. Svatosti oltářní. Ona věřila tu pravdu prostě a libovala
ve svaté přítomnosti Toho. který potom úplně zaujal její nevinné srdce.

Ona říkala, že od toho času dvě osoby doma pečovaly o to, aby
naučila modliti, čísti a katechismu, a to střídavě; že ona jakýmsi vnitřním cite
puzena, slranila se. pokud jí bylo možno, jedné Osoby a utíkala se ke druk
jejížto výčitky raději snášela nežli lákání prvé. Ona poznala, když poněkud pov
rostla, že její čit ji vzdaloval od té osoby. která nežila podle vůle Boží. a ve
ji k té, ktera vpravdě křesťanský život vedla.

V tom útlém věku, ačkoli vůbec nevěděla, co jest ctnost? a zbožno:
cítila se přece ustavičně vybízena k následujícím slovům: Můj milý Bože, já
zasvěcuji svou čistotu, ja Ti činím slib ustavičně čistoty. Učinila pak tento sl
mezi pozdvihovaním při mši svaté, které pravidelně obcovala klečíc na prostý.
kolenou na zemi, ačkoliv často byla zima. To milé dítě ještě ani nechápalo. .
řeklo, a vědělo právě tak málo, co znamená slovo slib, jako i čistota. Ale to by
pro ni pravě pramenem nových milostí, že poslechla vždy svého vnitřního hlas

6.»Gilbert, 7. Jakob. (Srv. „Škola B. S. P.“ r. 1892. str. 145.) Kateřina ?. Gilbert zemřeli v í'ítli
věku, Klaudus-Philibert, který byl advokátem, zemřel 25. září 1665; Jan zemřel r. 1663. ve věÍ
23 let, jako jeho starší bratr. Ze zbylých dvou bratří oddal se Chrysoslom, jako dříve otec jel
studiu právnickému; také byl ustavičným představeným obce Bois-Sainte-Marie; on zahrnoval sv
sestru každodenně důkazy něžné lásky. Jakub vyvoliv si stav duchovní, byl farářem v Bois-Sain
Marie. Oba (Chrysostom iJakub) cítili na sobě štastný vliv příkladu a napomínání sestřina, kter
oba ctili jako svatou. Oba si velice zamilovali pobožnosť, jejížto apoštolem byla Markéta, a. založ
r. 1690. v Bois-Sainte-Marie kapličku, zasvěcenou nejsv. Srdci. (Kdož by se velice zajímal o otázku, k
se narodila blahoslavená, tomu odporučuje se: Abbé Cucherat, „Histoire populaire de la Bienheuret
Marguerite-Marie Alacoque.“ 4 Edition, 1878, str. 483—524., kdež důkladně o tom pojednáno.

') Většina vesniček farnosti Verosvres patřilo k okresu Macon; později vše spojeno p
hrabství de Charollais.

2) Paní de Fautriéres- Corcheval, narozené de Saint—Amour.
=') Kde by paní de Fautrieres—Corcheval bydlila, neví se určitě; jeden ze životopisců n.

blahoslavené myslil, že Madame de Fautriéres bydlila \ zamku du Terreau u Verosvres; ale jl
dokázáno starými listinami, že ten zámek rodině té nenaležel. Madame spíše obývala zámek v Corchei
u Bauhery. Ten zámek měl svou kapli (která jest dosud zachována), kdež bylo též nejsvětější Ti
uchováno. Bylo tedy docela snadno Markétě kdykoliv se tam odebrati, aniž by vzbudila pozorm
těch, kteří ji měli na starosti.
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Od té doby se též velmi ráda schovávala k- vůli modlitbě někam do lesa nebo
do vzdálené, samoty a nic ji nemohlo zdržeti od toho, aby této své náklonnosti
se neoddala, než strach, že ji naleznou lidé, jichž se někdy velice b'ala.

Nejsvětější Panna se o ni velice starala, a proto Markéta ve všech svých
potřebách se utíkala k této dobrotivé Matce, která ji ochraňovala ode všeho ne—
bezpečí. / nevědomosti (vždyt' byla ještě dítětem) se neodvážila obrátiti se přímo
na jejího božského Syna, ale za to vždy na ni. Každodenně se modlila růženec
a to na prostých kolenou, při čemž byla tak skloněna, že při Zdrávas Maria
téměř vždy zemi políbila.

Protože ji Bůh již k tomu byl určil, aby rozšiřovala pobožnosť, již měla
láska k Ježíši Kristu býti více rozo—hněna,dal jí dar takové lásky k Božskému
Spasiteli, že, sotva počala do opravdy život, neznala větší radosti & rožkoše, než
přemýšleti o tom, jak by se-nejlépe zalíbila svému božskému ženichu.

V téže době pojala velikou lásku k modlitbě, sama však nevěděla, jak si
při tom počínati, a protože nebylo nikoho, kdo by ji v tom vyučil, oblažovalo již
to slovo modlitba její srdce a potěšovalo ji velice. Ona obratila se na božskou
Mati, která jí dala poznati, jak by ji chtěl míti ten, jemuž chtěla sloužiti po celý
život svůj. Blahoslavená tedy hluboce se skláněla v jeho přítomnosti a žádala za
odpušénísvých hňchů; jakožu) ucháníínu přednášda svou ;wosbu; on se u
ukázal v tom tajemství, v kterém chtěl, aby o něm nejvíce uvažovala, jejího
ducha na sebe obráúv ajeh dušiijep sHy duševnítak pohrouženětk)sebe zdržev,
že ona nepoznala roztržitosti; ba naopak její srdce bylo. úplně zaujalo touhou po
jeho lásce

Od té doby, co okusila toho štěstí, že mohla úplně sama obcovati se
svým Bohem, byla by chtěla celé noci stráviti v tom posvátném zaměstnání, které
pro ni bylo tak rozkošné, že by byla raději vše snesla, než aby ustala nějaký
čas v těchto posvátných duchovních cvičeních.1)

Ona věděla, že to není modlitba, ačkoliv cítila velkou touhu o ni se při—
činiti a slíbila, že od toho okamžiku, kdy se jí dobře naučí, vynaloží na modlitbu
všechen čas, ve kterém jí bude možno.

Božská dobrota ji tak omilostnila, že ona celé dny strávila před Nejsvě
tější Svátosti oltářní, a proto, když ji nenalezli doma, pospíšili si do kostela, kdež
ji jistě našli. V té době též jevila více chuti k modlitbě rozjímavé, protože ji
mohla dobře vykonávati před Nejsvětější Svátosti; byla by nejraději bez pokrmu
a nápoje před Nejsvětějším klečela. Ona sice nechápala, proč by tak měla činiti,
ale cítila velikou touhu, v jeho božské přítomnosti sebe láskou zničiti (jako hořící
svíčka), aby mu láskou lásku oplatila.

7tratila svého otce ještě velice mladá (8 let))a byla jedinou dcerou. Matka
její ujala se sama poručnictví dítek, počtem 5, ale nezdrževši se doma, ponechala
výchovu své drahé dcery na starosti domácím lidem a vesničanům. "

Ve věku 81,2 let byla dána na vychování k Urbanistkámá) kdež dlouhý čas
nebylo pozorovati poklad, který byl tomu klášteru svěřen. Ale přece v ní poznaly
sestry tolik rozumu & ctností, že ji připustily v 9 letech ku svatému přijímání.
V'tomokamžiku cítila se blahoslavená jako přenesena láskou k Bohu, tak že
nemohla mysliti než na něho. Vizme, jak se sama o tom vyjadřuje: »Po prvním
svatém přijímání vnukl mi Pán takovou ošklivost proti všem pozemským radostem,
že jsem si jich na žádný způsob nemohla vážíti, neřku—lijich dychtivě vyhledávati.
Neboť, chtěla-li jsem si hráti se svými družkami, cítila jsem, jakoby mne něco
volalo a pudilo jinam a nedala mi ta touha pokoje, až jsem uposlechla; tentýž

1) Viz o té věci jednotlivosti u Chrysostoma Alacoqua v jeho pamětech II. (Š. B. S. P.
1892, sešit dubnový, str. 100.)

a) Tak jsou nazývány K-larissky, které se řídí podle reg-ulo,zmírněné od papeže Urbana VIII.
(1623—-1644)
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hlas mne pudil k modlitbě, tak že jsem téměř každodenně na kolenou se modlila,
hlavně, když mne nikdo neviděl; byla to pro mne zvlášiní muka, býti postiženu
v modlitbě.“ '

Měla jsem velikou zálibu činiti to, co jsem viděla jeptišky dělati, protože
jsem na ně pohlížela jako na svaté a myslila jsem si, stanu-li se jeptiškou, že
budu jak ony; z toho ohledu mne pojala k tomu stavu veliká záliba že jsem
po nicem netoužila než po tom, ačkoliv co se mne týče, jsem později poznala,
že nebyly všecky tak, jak býti měly; ale proto přece myslím, kdybych nepoznala
jiné, že bych byla u těch zůstala. a

Bůh na ni dopustil takovou ošklivou nemoc, že téměř po 4 léta nemohla
dobře choditi; kosti ji vynikaly, tak že k vůli této nemoci byla její paní matka
nucena ji vzíti z kláštera pro změnu vzduchu. Doma pobyla dva roky,1) když
pak nebylo možno nalézti pomoci lidské, obrátila se na pomoc božskouil) Ona se
zasvětila Svaté Panně, slíbivši jí, že, pozdraví-li se, stane se její služebníci. .lak—
mile ten slib učinila, cítila se hned zotavenou na přímluvu a pod mocnou ochranou
svaté prostřednice, která tím se prokázala matkou jejího srdce, že ji vedla jako
sobě docela oddanou, kárajíc ji z jejich chyb a dávajícjí úplně poznati vůli svého
božského Syna.

_ 'laké se jedenkráte stalo, že se chtěla modliti růženec.
dobrotivá se před ní ukázala a řekla jí přísným hlasem:

když ta Matka
»Divím se. milá dcero,

že mi sloužíš tak nedbale. . — w'la slova, ačkoliv kíátká . říkávala blahoslavená, »tak
se vtiskla v duši mou, že ackoliv jsem byla ještě velice mladá, podnes jsem na
ně nezapomněla;
nábožně. <

ba tato slova mne po celý život nabádala, abych se modlila

Proto její úcta k této Matce dobrotivé se stále rozmnožovala a Bůh, aby
odměnil její lásku, dal jí poznati častěji sladkost své přitomnosti,
užitkovala k hojné modlitbě.

Zprávy z mis
Čína. Apoštolské vikářstvi

v severozápadním Hupé ajižním
Honanu. Nové pronásledování
křes tan ů. Misie v Číně spočívají vesměs
na sopečné půdě. Sotva jsou krvavé
bouře v Mongolsku utišeny, přichází již
zase hrozná zpráva o nových proná
sledováních-z území středu. Strach před
všeobecným pronásledováním křesťanů
šíří se dle zpráv msgra. Banciho ř. sv.
Františka, vikáře v severozápadním Hupé,
den ze dne. Rozeštvaný lid pohanský
započíná již na různých místech hrozné
dílo zkázy. V Yan-kanu, 40 kilometrů od
residenčniho města biskupského Lao—ho—
keu vzdáleném, staly se školy, bydliště
misionářův i s nakupeuým stavivem pro
novou kapli, jakož i několik křesťanských
domů kořistí plamenů. Ještě horšího
osudu dostalo se křesťanské obci Miao
tan-ze-ho a Ly-Tvai, kde pohanská rota

čehož ona vý

ií katolických.
šavlemi, puškami a jinými vražednými
nástroji vyzbrojena, domy křesťanů pře
padla, je vyloupila a zapálila. Tu obrátili
se misionáři na vojenské. a civilní
mandariny a prosili za ochranu, což tito
ochotně přislíbili. Okamžitě dali residenci,
chrám a bydliště misionářů dnem inocí
vojskem střežiti. a jen tomuto ráznému
zakročení lze děkovati, že jsou zmíněné
budovy dosud zachovány.

Podnět k tomuto pronásledování za—
vdala celá řada směšných pomluv, jež
byly zumyslně proti misionářům mezi
lidem roztroušeny /a velikého letního
parna vypukla cholera. Hned se řeklo,

,že [SOI]tím vinni misionáři. Tito »západni
ďáblové“ poslali prý nejen oči a srdce,
jež malým Číňanům vyrvali, do Evropy,
kde se z toho stříbro a jiné léky připravují,
nýbrž rozeslali prý také své lajné posly
po _veškerémkraji otrávit všechny studnice,

_ 1) Při návratu z Charolles (od Urbanistek) zastihla svou matku v Lauthecourt & tu po—
byla až k svému odjezdu do Paray.

)3 O té věci viz paměti Chrysostoma III. (Š. B 8. P. 1892)
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aby si ubohý lid z nich pil zkázu. Rychlé
šíření cholery nemalo k tomu přispělo,
že se této háchorce uvěřilo. Následek
toho bylo veliké rozčilení lidu. »Pryč
s evropskými ďahlylc bylo všeobecným
heslem. Bez pomoci mandarinů byly by
tyto hrozby již dávno bývaly splněny.

Další dopis l). Modesta řádu sv.
Františka potvrzuje a doplňuje tyto zprávy.
V Sa-ghoi lehla prý residence popelem
a čtyři křesťané byli zavražděni. Mandarin
přispěl sice hned ku pomoci, ale neod—
vážil se žádného zatknouti; nebot: tito
odbojnici čítali již přes pět tisíc hlav a
byli tak rozčileni, že i »velikému muži:
samému hrozilo nebezpečí. Silnice jsou
velmi nejistý, a mnozí cestující stali se
již obětí potulujících se tlup. Z té příčiny
musel se vzdati msgr. Volonteri cesty
do jižního Honanu, kamž se chtěl odebrati
ku svěcení nově jmenovaného apoštol
ského vikáře. Jakoby na této válce
občanské a na choleře ještě nebylo dosti,
hrozí ještě jiné nebezpečí: kobylky.
Přijdou-li, jest hlad nevyhnutelný.

Dle pozdějších zpráv vypukly prý
také v Honanu nepokoje, ale byly rázným
zakročením mandarinů, kteří zlomyslna
podezřívání vyvrátili, v brzku opět utišeny.
Také v Hupé se podařilo povstání brannou
mocí utlumiti. Tři hlavní vůdcové byli
zavražděni, ostatní pak tlupa rozprášena.
Původcem tohoto povstání byl opět tajný
spolek Kiang—hu-hiusů (v Kiang-nanu a
jiných územích, nazvaný Klo-lao-huis).
Jak se proslýchá, řídí prý toto hnutí
někteří potomkové dřívější dynastie Mingů
ze svého sídla v pohraničním pohoří mezi
Hupé, Sansi a Setšuanem. Hnutí toto
zasáhlo však teprve šest nebo sedm
okresů, ajest naděje, že je místní man
darinové »v brzku utlumí.

Apoštolské vikářství vsever
ním Šenzi-. Skoro současně byl by se
stal misionář P. Hugo z řádu františkán—
ského obětí pohanské zuřivosti. Bylo to
v Ngan—timu,hlavní stanici misií. Mezitím,

'-co katecheti v hojné navštěvované škole
vyučovali, shlukl se zástup pohanů před
školní-budovou, vnikl do ní, ztýral děti
i katechety a přinutil je k rozejítí. Nejhůře
vedlo se katechetům, kteří byli hrozbami
i násilím nuceni k odpadnutí. Pak hledala
rota majetníka misijního domu, chtíc se
mu vymstíti za to, že svůj dům.cizincům

pronajal. Na štěstí však nebyl doma.
Mezitím spěchal l;). Hugo k místnímu
mandarinovi. aby ho požádal o pomoc.
Mandarin vydal hned rozkaz, aby byli
hlavní vinníci zatčeni. 'l'o když se do
věděli výtržníci, shluklí se před domem
mandarina, aby vycházejícího misionáře
zajali. Když vyšel. chopili se bezbranného
kněze. vlekli .ho po zemi a kamenovali.
Ustalí teprv. až okolojdoucí lékař na ně
volal, že Evropan jest již mrtev.

Tu zmocnilo se zástupu veliké
zděšení. Vše se rozuteklo a nechalo
misionáře s dvěma nověobrácencí ležetí
v krvi. Na to byli všichni tři od městské
stráže sebráni a odnešeni do domu man—
darinova. P. Hugo měl velikou díru
v hlavě a těžká poranění na celém'těle,
zvláště pak na nohou. Mandarin ponechal
zraněné po čtrnáct dní ve svém domě
a dal je pečlivě ošetřovati, poněvadž
jejich smrť mohla míti pro něho nepří—
jemně následky. Tak vyvázli tito tři
vyznavači šťastně životem a byli odnesení,
ovšem hrozně přepadlí, do _misijního
domu.

Msgr. Vidi, pomocník apoštolského
vikáře, zpravil () celé té věci místokrále
území a ministra v Pekingu. Co se stane,
dlužno vyčkati. Sluší však uznati, že se
císařská vláda poslední dobou rozhodněji
než “dříve zastala smlouvou zaručené
náboženské svobody a také v tomto
smyslu na místní mandariny působí. Avšak
ještě daleko to není tak, jak by mělo býti.

JižníAfrika.Misie na portugal
ském Zambezi. Poslední cesta
misijního představeného. Porůz
ných oklikách dochází nás opozděný po—
slední dopis P. Aloy S. J., představeného
misionářské stanice na dolním Zambezi,
jenž se stal před rokem obětí zimnice,
děsně řádící v území řekou Zambezi
protékaném.

»Zotaviv se poněkud ze své nemoci,
vydal jsem se v průvodu bratra Riedera
na cestu z Quilimane do Mopea. Po
mnohých útrapách dorazili jsme na člunu"
vládě náležejícím do sv. Vincence a odtud
po delší plavbě do Senny. Obtíže a ne-“
příjemnosti, jež se při prosincové plavbě
dostavují, také nás neminuly. Množství
krokodilů pronásledovalo ustavičně naši
loďku. Dále déšť, bouře, komáři, parno
anechut' k jídlu stěžovaly ustavičně naši
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plavbu. Dorazivse do (i\vengwe, seznali !
jsme velitele místní vojensko posádky,ě
pana Azevedo Coutinho, jenž nam další
plavbu na loďce zrazoval, an prý jsou
pobřeží řeky povstaleckými Kafry ob—
sazena. kteří by naši loďku přepadli a
vyloupili. a nabídl nám svůj parník. 'l'ak
dostal jsem se po třídenní plavbě do Tete
a odtud do Boromy. Zde zdržel jsem se
25 dní a navštívil své bratry misionáře
a sestry._0bydlí, jež misionáři obývají,
jest velmi bídné. Měl jsem zde malou
komůrku, před niž přicházela každou
noc hyena a hrozně řvala. Také jsem
navštívil naše malé sirotky a byl jsem
s jejich pokroky v učení a zpěvu velmi
spokojen. Slyšel jsem od nich více než
20 kaferských písní. Domoroda šlechta
mne velmi slušně uvítala a pohostila.

Dne 6. ledna udělil jsem 100 osobam

poněvadž jeho úmyslem jest získati černé
ubožáky Kristu aje civilisovati. Poněvadž
však černoši stoji dosud na velmi nízkem
stupni. jest prace mezi nimi velmi
obtížnou. Jsou velmi nevědomí a usta
vičnými válkami zdivočili. Ale přes to
všechno dodělal jsem se s pomocí Boží
přece nějakých úspěchů, pokřestiv asi
40 dětí černošských a několik dospělých
černochů. Na slavnost?velikonoční připustil
jsem pokřtěné k sv. přijímaní. Poněvadž
zde není žádného kostelíka, musel jsem
malou světnici upraviti za kapli a zde
sv. obřady vykonávali. Po sv. přijímaní
daroval jsem každému z nich obraz a
růženec, z čehož měli velikou radost“.
Co se nyní týče zamýšlené misionářské
stanice v okolí Sumbo, zřídil bych ji
velmi rád co nejdříve. avšak nedostává
se mi k tomu potřebných prostředků.
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O této nově zřízené misionářské stanici |
kapucínů podává nynější apošt. prefekt [
P. Bertrand Dangeul z řádu kapucínského |
první zprávy. '

Radšputana, t. j. »země princů,c1|
jest území mezi Pundšabem a pohořím !
Vindhya ležícím a rozděleném v 17 států,
pod anglickým protektorátem stojících.
Obyvatelstva má toto území něco přes
14 milionů, z nichž jest 12 milionů
bramánů, milion mohamedánů a ostatek
jsou přívrženci různých náboženství. !
Křest'ánů jest poměrně velmi malá částka, :
asi 10 tisíc. A z tohoto počtu náleží jen ;
malá třetina samospasitelné církvi. Nábo—:
ženství katolickému vede se velmi špatně. „
Protestanté mají v rukou mnoho škol,
do nichž musejí i katoličtí obyvatelé
dítky své posýlati, ač nechtějí-li je nechati

úplně bez vzdělání. Následek je očividný.
K mnohým věcem stanou se tam katolické
děti lhostejnými, ač neodpadnou-li k pro—

3 testántismu docela. Pak uzavírají smíšená
manželství, což opět protestantismu
velmi slouží. Dale mají protestanté
v rukou množství dobročinných ústavů,
jako sirotčinců, nemocnic, chudobinských
lékáren atd. Katolíci nemají ničeho
podobného. Jde tedy především hlavně

j o to, aby byly zřizovány katolické školy
a podobné dobročinné ústavy. Za tou
příčinou prosí apošt. prefekt svých bratří
evropských za vydatnou potřebu-.V naději,
že nebude oslyšan, zřídil již jednu školu,
ženský klášteřík, sirotčinec achndobinskou
lékárnu, na kterýchžto ústavech lpí však
dosud dluh v obnosu 20.000 franků.

Různé zprávy & drobnosti.

Zlaté pravidlo. _Jistý zbožný muž
prosíval Pána. Boha, aby mu dal po-L
kynutí, jak by mohl šťastně žíti ve stavu
manželském. Tur jednoho dne zjevili .se
mu třiandělé. První anděl pokleknuv
modlilse: »Pozdvihuji zráků svých knebi,
odkud mi přichází pomoc.c — Druhý
anděl měl motyku, kterou vykopával
ze země kořeny, tak že pot lil se mu po
tváří a on sténati musel: »V potu tváře

jísti budeš chléb svůj.: — Tře tí anděl
shromažďoval kořeny do koše a řekl:
»Seberte ostatní drobty, aby nic nepřišlo
na zmar: a nesl je pak domů, kde ti tři
andělé pospolu bydleli. To znamená:
Má-li se v domácnosti dobře-vésti, musejí
příslušníci rodiny: 1. modliti se, 2. pra—

covati, 3. šetřili, 4. žíti v_andělské shodě
a lásce.

Milodary božského Srdce Páně.

Z Brna. Milostí Boží na přímluvu
nejsv. Panny Marie a'na četné _modlitby
milých přátel a příznivců vrácen jsem
opět životu. Dne 28. února byl jsem
zaopatřen Svatostmi umírajících a čekal
jsem můj konec každou chvíli. Vzýval
jsem stále Pannu Marii dle modlitby sv. „
Bernarda a vyslyšen jsem byl. Nechat
každý v podobném pádu s důvěrou vzývá
Matku Boží, a je-li vůle Boží, bude jistě
vyslyšen. R.

Ze Frýdku. Tisíceré díky vzdávám
božskému Srdci Páně, přečistému Srdci
Panny Marie, sv. _Josefu a sv. Antonínu
za vyslyšení mé prosby a, obdrženou
pomoc ve dvou důležitých záležitostech.

_ J. P.

Z farnostl Mělnické. Nejvroucnější'
díky vzdáváme božskému Srdci _Páně,
Srdci Panny Marie, _sv. Josefu, sv. Janu
Nepom. a sv. Aloisioví za vyslyšení
prosby. J. M. vŽ.
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'Z Brna. Vyslovuji tímto “povinné
díky božskému Srdci Páně, neposkvrně
nemu Srdci Panny Marie a sv. Josefu
za šťastný a požehnaný výsledek svatých
missií v puste l'olomi. F. R.

*Od Studené. Vzdávám nejvřelcjší
díky božskému Srdci Páně, nejbl. Panně
Marii a svatému Josefu za vysvobození
z rozličného nebezpečenství. Za zvláštní
pak pomoc V jisté záležitosti buďtež
pochváleni sv. tři králové a at od každého
je vždy velebeno nejsladší & nejsvětější
Srdce Pána Ježíše a bolestně Panny
Marie. M. K.

Z jižních Čech. Nejvroucnějši díky
vzdávám nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše,
Duchu svatému, nejsladšímu Srdci Panny
Marie a svátému Josefu za zvláštní a

, její vody úplně se pozdravila.

neobyčejnou pomoc u velikém soužení. ,
K. S.

"Od.Kladna. Díky vroucně vzdávám
nejblahoslavenější Panně Marii lúrdské
za uzdravení svého otce po „vykonané
devítidenní pobožnosti. A. N.

Od Bzenec. Byv ve veliké bídě se
svou rodinou, nemaje ani—práceani peněz,
konali jsme vícekráte devítidenní po
božnosť k božskému Srdci Páně, nejblah_
Panně Marii a sv. Josefu se slibem, že
když nám bude pomoženo, veřejně to
oznámíme. Prosba naše vyslyšena. začež
budiž čest“ a chvála Bohu dobrotivému.

J. K.

Od 1 ....... e. Nejsrdečnější díky
vzdávám se slzami vděčnosti božskému

přesladkému Srdci Ježíšovu á neposkvrně—
nému Srdci Panny Marie'a sv.- Josefu,
za klid srdce a sílu v boji,. za dar na
vrácené cti a dobrého jména a vyslyšení
proseb svých. K. M

Od Boskovic. Vzdávám tímto nej
lvřelejší díky .blahosl. Panně za uzdra—
vení své dcery. V. M.

Z Ch . . . v Čechách. Zdejší řídící ,

p. učitel s chotí vzdávají vřele díky bl.

ti let staré dcerusky Zdeňky, která ne—
bezpečně na záškrt stonala, houli há krk
dostala, a po vykonání několika 9denních
pobožnosti k P. Marii Lurdské aužívání

J. M.

z Čech. 1. Roku loňského odbývati
jsem chtěl sv. missii a boje se. aby ne
přítel mi dílo to nepokazil, poněvadž to
byla první v okolí, odevzdal jsem zá
ležitost tu nejsv. Srdci Páně & konal na
začátku roku novenu k témuž nejsv.
Srdci. A sv. missie mi přes rozličné
brojení proti ní stkvěle dopadla & umlkli
vsichni, kdož proti ní více z nevědo—
mosti než ze zlé vůle odpor kladli. ——
2. Měl jsem ve farnosti člověka, jenž
po dlouhá léta nepřistoupíl ke stolu Páně
a na několikeré napomenutí nic nedal.
anisv. míssie nepoužil. [ když onemocněl,
odpíral radícím mu, aby se dal sv. svá
tostmi zaopatřiti. Věda, že nemoc jeho
jest. nebezpečná, umínil jsem si jej na
vštíviti a k přijetí sv. svátostí přiměti.
Napřed jsem však vykonal před nejsv.
Svátosti pobožnosf k nejsv. Srdci Páně.
A sotva jsem vkročil k nemocnému &
u postele jeho si usedl, sdělila mi man
želka jeho a též on, že mne chtějí pro—
sili, abych ho ještě téhož dne zaopatřil.
On přijal zbožně sv. svátosti a ačkoliv
dříve a později jej kašel velmi trápil a
on velmi slabým se býti cítil, ukazoval
tu'dobu neobyčejnou sílu a ani nezakašlal,
tak že všechny modlitby hlasitě říkati
mohl. Několik dní na to zemřel. Všechno

ke cti nejsv. Srdce Páně! A. 7.,famtř.

2 Mor. Ostravy. Jistá osoba děkuje
sv. .Josefu a ubohým duším v očistci
za uzdravení z těžké nemoci. Když bylo
nejhůře, prosila jsem o pomoc, není-li
to proti vůli Boží, a byla jsem vyslyšena.
Budiž jim za to věčná chvála vzdána.

J. V.

Z Prahy. Již po několikráte před
zkouškou umínil jsem si vykonati devíti

P. Marii Lurdské za uzdravení jejich! denní pohožnost' k nejsvětějšimn Srdci



Páně s tim úmyslem, abych zkouškui
dobře. udělal. Zároveň _slíbíl jsem to;
uveřejniti ve »Skole B. S. P.: A díky *

nejhlubší nejsv._Srdcí Páně. Vždy byll

jsem vyslyšen. 'l'ak i letos před zkouškou "
pololetní vykonal jsem devítidenní po
božnost' na ten úmysl, & opět -— já'
bídný hříšník — jsem vyslyšen! Proto l

snažně “vyzývám všechny, aby ve všech
svých potřebách vroucně utíkali se
k nejsvětějšímu Srdci Páně, a jistě budou
vyslyšení. J.

Z Moldavy. V jisté důležité záleži
tosti vzal jsem útočiště k nejsv. Srdci
P. Ježíše. Došel jsem vyslyšení. Každému
pobožnost tu odporučuji. J. H.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Řím & Italie. »MessagerOc, liberální

list v Římě vycházející, projevil velikou.
nespokojenost“ a znepokojení nad »kleri
kálním procitnutímc, které prý se v Itálii
stále více šíří a jej každodenně znova
provokuje. A v čem asi záleží tyto pro
vokace? »Messagerm poučuje čtenáře
svě o tom takto: »Římští faráři oznamují
kardinálu vikáři, že letos jest pozorovali
větší počet křtů, církevních sňatků a
vůbec všech aktů zevního kultu

církevního. Totéž zvětšení počtu jest
pozorovati při dětechchodících do škol
klerikálníchc U všech všudy! .Jest to
možno? Křtěná nemluvňata tvoří tak

silný voj klerikální, že »Meslsageruc nad
tím vlasy vstávají a vidí již v tom-f?
provokaci?! Ale on si umí pomocít
Rádít' tento recept: Vládneme dobře,
;nižme daně, podporujme rolníctví a
obchod, zmenšeme vojsko rozumně;

dejme svobodu ne jako přízeň od policie
závislou, nýbrž jako svatosva'té, nepo
rusitelné právo, a pak zakoření se líbe
rální názory v lidu tak, že nám budou
»klerikální výbuchy k smíchu.: Ano, at“
jen liberálové provedou to vše, pak
budou jistě obi-nění proti útokům —-novo
rozenatek. —-—V Římě konají se přípravy
k oslavě stříbrné svatby královských man
želů. Páni zednáři se již těší, jaká prý

to bude krásná protislavnosť proti jubileu '
papežskému. A věru, zdá se, že-slavnosti '
tě súčastní se všecky vrstvy lidu. '.l'nk \

i

l

i

na př. socialisté již nyní velmí ušlechtile
se připravují! A jak? Cvíčí se asi ve
slavnostní střelbě & proto kladou'pumy
hned pod schodiště [inanční budovy, hned
před některý palác velmožů, hned na
chodbu některého hotelu. Ty pumy jsou
dozrávajícím ovocem z ratolesti vele—
beuého stromu, jemuž rostlinopis „spo
lečenský říká »líberalísmus<.

Rakousko. Dne 25. března vykonáno
bylo slavnostní posvěcení a nastolení
J. M.ndp.biskupaEduarda Brynycha
v Hradci Králové. Po pětiměsíční osiřelosti
má díecése králohradecká zase svého pa
stýře. Velkolepý a slavnostní obřad cír
kevní konal se tentokráte poprvé v sídle
biskupů králohradeckých samém. Ndp.
biskup Brynych vysvěcen byl poprvé
v katedrálním chrámu svatého Ducha.

Slavnostními projevy na počestvysvěcení
ndp. bískupa'pořádanými dokázalo oby—
vatelstvo města Hradce Králové, že po
starém Způsobu neotřeseno názory jistých
živlů dosti zřejmě“ projevovanýmí, chce
státi k velepástýři svému věrně, že chce
mu věnovati srdce své i mysl svou, jako
onje věnoval jemu. Nový ndp. biskup jest.
pravým synem svého národa a pravým
knězem Páně, jak še vznáší v představě
našeho lidu, kéž tedy zachován jest stádcí
svému na dlouho a nastávající mu nyní
dny horlivé a vážně práce na vinici Páně
ať jsou nebem požehnaný přehojně. —
Z Uher slyšeti samé zprávy neblahé. Dne
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10. dubna podniknut byl na primasa Csaky přijímá již jen deputace židů a
uherského vražedný útok, k němuž od- rokuje s nimi a horlivě vykládá 0 ne—
hodlal se bývalý sklepmistr jeho Michael zbytnosti oprav církevně—politických,
Csolits z osobní msty. Kníže primas s nimiž nemůže souhlasiti žádný katolík,
z nebezpečí vyvázl rekovnou obětavostí nejméně pak apoštolský král uherský.
svého tajemníka dra. Medarda Kohla, Ministr osvěty vyhrožuje před židovskými
který s nevšední odhodlaností zmařil: deputanty, že vláda neupustí v ničem
útok vražedný sám byv nebezpečně raněn , od svého programu, ač tím vzejde zemi
v zápase s nelidským útočníkem. Útoku škoda a zliouba. Neznamená tento zjev
tomuto nelze podkládati pohnutky za— nejhroznější úpadek vládní moci a po
kotvené v církevně-politických bojích, klesnutí veřejného ducha, když rádcové
jimiž Uhry jsou nyní zmítány, ale upříti koruny se 'téměř musejí ospravedlňovati
nelze, že vražedníka takového může před židy, že vytrvaji při programu,
zplodíti jen výpar, jímž jest ovzduší který ohromná většina obyvatelstva uher
uherské nyní přeplněno. Děsně mraky ského. rozhodně zavrhuje? Tyto a jiné
se shromažďují nad Uhrami, jejich poli— necírkevní ještě záležitosti způsobí jistě,
tíckou samostatností, ústavní svobodou že ministerstvo Weckerlovo padnea s' ním
a hospodářským pokrokem, a původ padne také a padnouti musí celý jeho
všeho toho dlužno hledati v oněch ne- program církevně-politický. Tak ozývají
šťastných církevně—politických opravách,- se hlasy ze všech stran, nebot“ udržo
jimiž namířeno má vláda a její noh-" váním ministerstva uherského rostoujen
sledové na základy církve katolické. na , rozčilení, zmatky, nebezpečí a boje
její zřízení a učení. Ministr osvěty hrabě ; v Uhrách.

Obrácení bludařův & kacíři.

„byli jedním poutem milosti á nauky viry Kristovy, pod jednou nejvyšší
,? hlavou, náměstkem Krista Pána, aby na celém světě byl jeden ovčinec

_ i.; a jeden pastýř. Toto srdečné píání bylo předmětem častých a vrouc—
nyt ll llludllleb Spasitele našeho; o to prosil usilovně Otce svého nebeského po
poslední večeři, volaje z hloubi svého božského Srdce: »Otče svatý, zachovej je,
kteréž jsi mi dal, ve jménu svém, aby byli jedno jako i my.: (Jan 17, II.) Církev
svatá od prvních dob dobře porozuměla přání Pána Ježíše a počavši od časův
apoštolských starala se vezdy o zachování této jednoty, čehož důkazem jest prvhí
sněm apoštolů v Jerusalémě, aby uradili se o důležitých věcech, zvláště aby za
chována byla jednota víry a obyčejů. 'lotěž dělo se vždy až po naše časy. Povstala—li
ioztižka v církvi nebo blud nějaký, vždy věrní synové katolické církve hleděli na
hlavu, nástupce sv. Petra, papeže římského, aby osvítil temnosti nauky a řekl, co
véřiti máme. A kdo by odporoval tomuto výroku, kdo by nechtěl věřiti, co církev
k věření předkládá, ten přestává patřiti do ovčince Kristova. podle slov Páně: »Kdo
nen'í se mnou, proti mně jest: a kdo neslíromážďuje se mnou, l'OZptleje.a (Luk. 11. 23.)
A na jiném místě: »Jestliže pak ani církve neuposlechne. budiž tobě jako pohan
a publikán.: (Mat. 18. 17.) Dobrý pastýř vida, že ovce některá zbloudila, jde za ní.
hledá ji až ji nalezne, pak ji nese ke stádci svému. Těmito bloudícími ovcemi
jsou ovšem hříšníci, ale také hlavně bludaři a kacíři, kteří odchýlili se od jednoty-.
víry a chodí v temnostech bludův. O těchto kacířích praví sv. Augustin: »Za kacíře
nesluší pokládati lidi takové, kteří mínění své byt' i bludné a křivě hájí bez tvrdo
šíjnosti, obzvláště jestli je v hrdé drzosti nesmyslíli, nýbrž od jiných zavedených
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& pobloudilých přijali, sami"se vší bedlivostí hledajíce pravdu a hotovi jsouce při
jmouti _ji,jakmile by ji nalezli.: A v římském katechismu čteme: Ne každý, jakmile
pobloudil u víře. má se nazývati kacířem, nýbrž takovým jest ten, kdož pohrdaje
vážností církve bezbožna mínění s myslí tvrdošíjnou hají a brání. Pramen kacířství
jest nepravé poučení, slabost a le'nivost' srdce_lidského, pýcha, zloba a schválna
nenávist. Proto napomína každého křesťana Písmo sv. takto: »Člověka kacíře po
jednom i druhém napomenutí varuj se!: Avšak nemáme jich nenáviděli, hřích ano
a blud, ale bližního ne, abychom se “proti lásce křesťanské neprohřešili. Nemáme
takových nešl'astníků nenáviděti, dobrodiní jim odpírali, jich vyvrhovati, jelikož jich
dobrotivý Bůh tr,pí buďme i my snášelivi k nim, hledíce jich získati Kristu láskou
Důvěrného obcování s nimi se ovšem střežili musíme, abychom sami s pevně cesty
nesešli. O tom napsal již sv. Pavel příteli svému Thimotheovi takto: »'1oto pak vě/.,
že v posledních dnech nastanou ča—rovénebezpeční; budout' lidé sami sebe milující
lakomi, hrdi, pyšní, rouhači, rodičů neposlušni, nevděčni, bezbožni, nelítostivi,
nepokojni, utrhači nezdrželivi, netiši, bez dobrotivosti zrádci, zpurni, naduti a
milovníci více rozkoší než Boha, majíce sice tvářnost“pobožnosti, ale moc její za
pírajíce. "A těch se varuj !: Takových lidí zlých jest pořad více, nevěra, bezbožnoslť
pozdvihují výš a výše hlav svých,- bludaři, kacíři a rozkolníci trhají jednotu víry
a učení Kristova, haní a tupí veřejně slovem i písmem, co každému katolickému
křesťanu-svato jest. Za tyto a podobné lidi modleme se, aby se přání Rána Ježíše
vyplnilo. Prosíme: Posvět' se jméno Tvé! aby Bůh a jeho přesvaté jméno,
sv. náboženství ani bludy a kacířstvím ani rouháním a nevěrou & nekřest'anským
životem nebylo zlehčováno. Presme nejsv. Srdce, aby popřálo milosti své bludařům,
aby poznali pravé učení, kacířům, aby roztála tvrdá kůra srdce jejich a stali se
pravdě přístupnými, rozkolníkům, aby uznali jednu nejvyšší hlavu církve Kristovy
a všichni aby vrátili se do pravého ovčince,. do lůna církve katolické. Jeden
Bůh, jedna víra, jeden křest, jedna nejvyšší hlava at? nás všecky pojí v jednom
a to pravém ovčinci' Kristovu. '

, Obětování úmyslu denního.
Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s-božským úmyslem, za kterým 'l'y sám na

zemi nejsv. Srdcem svým Bohuchvály 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 Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obrácení bludařův a kacířův 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“naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní, jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky pluomocné. 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)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v červnu: Otcové a. matky rodin:
—-——ÉÁ————

Tiskem benediktinské knihtiekámy v Brně.
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Mílému Svatému Otci
Lvu XIII.

k padesátiletému biskupskému júbileu.

Zněj Bohu žalm! Zpověčných slov se řine ': nic od věrnosti neodlouči nás,ta božská. síla, která. vznáší Rím! a nad oblohu hvězdojasnou dáli
M! 2 jícnu pekel zhoubný drak se vine, jde z naší duše úpěnlivý hlas:
jej slovo věčné srazí bleskem svým!

„Žehnej Otci božskou rukou,
Jak slunce vlévá. světu ruch a krásu, Otče s nebes'výsostí,
tak slovo svaté šíří mír a spásu. neraň srdce jeho mukou,

blaž je věčnou milosti!
Ty jsi Kristus, Ty Syn Boží! —+ Nad světa, se smiluj pádem,
Ty jsi, Petře, cirkve skála! vyplň věštba dávných dnů:
Věčně vévodí Syn Boží, Celý svět bud' jedním stádem,
církev stoji vždy jak stála. Řím pastýř-cm náiodůl“

O Petrova. skálo, ty lidstva jsi spása, Buď, Otče, zdráv, plesámc s jasnou tváří,
ty jasně nám zářiš dnes papežem Lvem, a jásáme Ti z lásky, vděčnosti,
ty svítíš nám pravdou, již Leo nám hlásá, "buď, Otče, zdráv, nech ku blahu Ti záři
ty záříš nám láskou, již Leo má. k všem. „= Tvé „světlo s nebe“ po kraj věčnosti!

A proto třímáme se věčné skály, | Přeložil D. L.

——--—$-r*3ťC—+—-————

U oltáře.
Ejhle, oltář Hospodinův záři,
přesvatá nám oběť nastává.,
kterou po tisíc let s jasnou tváří
otčina den ze dne konává.

Oyňllo-Methoděiaká.

'“" vláštní .zalíbení měl náš nejlaska- i svého prožil, rozprostírá se na náhorní ro

Šjf vejší Spasitel v horách &výšinách. ! vině, obklopené půvabnými pahorky; nej
Betlém, v němž se narodil, leží na ; krásnější a nejdelší kázaní měl na hoře

!
výšině; Nazaret, kde nejdelší část života blahoslavenství; modlil se chodíval na

11
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hory; zázračné proměnění událo se na
hoře Tábor; utrpení jeho počalo na
hoře Olivetské a dokonáno jest na hoře
Kalvarii. Obětí Beránka Božího po
vznesena, proslavena jest Kalvarie nad
všecky hory všeho světa a zasloužila si
zajisté čestného názvu »hora lasky,:
jako ona hora kázaním Páně proslavená

'nazývána »horou blahoslavenství.a Uká-_
zalat' se na Kalvarii láska božského Srdce;

Páně Světlem nejjasnějším. Podstoupil
nejohavnější, nejbolestnější smrt?,___aby
svrchované zadost učinil uraženě veleb

nosti Otce nebeského, aby s nás sňal
kletbu az'lořečenství, jež od viny Adamovy
na nás spočívala, aby nás znova přioděl
rouchem nevinnosti, rouchem milosti Boží,
aby nám otevřel hrány nebeské. Ejhle,
Beránek Boží, který snímá hříchy světa!

Tato neskonalá láska Krista ukři
žovaného naplňuje nás tím větším
podivem, považíme-li, že se oběť jeho
na 'našich oltářích stále opakuje. —
Nazvána-li Kalvarie horou lásky, jest
nás oltář oltářem lásky; jestit' od časů
Kristových & bude až do skonání světa
ustavičným pomníkem lásky Pána Ježíše
k nám ubohým lidem; »ont' když miloval
své, až do konce je milovalm (Jan 13, l.)
Věda, že přišla hodina, aby šel z tohoto
světa k Otci svému, způsobil nevypra
vitelnou moudrostí, aby od svých miláčků,
od svých vykoupenců nikdy nebyl vzdálen.
Když byl ve čtvrtek večer pojedl se
svými učeníky beránka velikonočního,
vzal chléb a Bohu díky číně požehnal
a lámal a dával učeníkům svým, řka:
Vezměte a jezte; totoť jest tělo mé.
které za vás vydáno bude.c Podobně
vzal i kalich s vínem a opět díky činil,
žehnal a dal jej učenikům svým, řka:
»Vezměte a pijte z toho vsichni; tot“jest
krev má, krev Nového Zákona, kteráž za
vás a za mnohé vylita bude na odpuštění
hříchů. To čiňte na mou památkula

O těch přezázračných, všemohoucích

slov Páně! Podstata chleba a vína pro
měněna v podstatu těla a krve Páně,
ustanovena nejsvětější Svátost“ oltářní,
aby se nám v ní dával Pán Ježíš za
pokrm k životu věčnému, což se děje
ve svatém přijímání ——aby se v ní za
nás obětoval Otci svému nebeskému, což
se děje při mši svaté. A tak máme
ustavičnou oběť Nového Zákona, kteráž
byla kdysi předobrazena' obětí ' Melchi
sedechovou, jenž byl obětoval chléb a víno,
a předpověděna prorokem Malachiášem,
skrze něhož byl oznámil Hospodin ne
vděčnému národu israelskému: »Nemám
zalíbení ve vás a darů nepřijmu z rukou
vašich. Nebo od východu slunce až na
západ veliké jest jméno mé mezi národy
a na každém místě posvěcuje a obětuje se
jménu mému oběťčistá.c (Mat. 1, 10. II.)

K oběti patří kněz, jenž obětuje,
dar, jenž se., obětuje, Bůh, jemuž se
obětuje. Knězem na kříži byl jedno
rozený Syn Boží Ježíš Kristus, knězem
na oltáři jest taktéž Ježíš Kristus ——
viditelně ovšem sluha Páně, zástupce
Krista Pána, oběť tu koná; darem
obětním na kříži byl Ježíš Kristus, darem
na oltáři jest taktéž Ježíš Kristus; na
kříži obětoval se Spasitel nás Otci ne
beskému. na oltáři obětuje se taktéž
Otci nebeskému. Jest tedy oběť na našich
oltářích konaná podstatně táž oběť jako
na kříži.

Svatí Otcové. nemohou se nadiviti
lasce Pána Ježíše ve mši svaté, nemohou
se vynachválili výbornosti této předrahé
oběti novozákonní. Tak volá sv. Bona

ventura: »Kolik kapek v moři, kolik
paprsků ve slunci, kolik hvězd na nebi,
kolik kvítek na zemi, tolik tajemství ve
mši svatéc Sv. František Sal. dí zase:
»Mše sv. jest sluncem všech duchovních
výkonů, bezedna studnice Božího smi

. lování, pramen božské lásky, srdce

. pobožnosti, duše nábožnosti, nejvzácnější
l prostředek milos-ti.:
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Se sv. Otci zajisté i každý hodný
křesťandiví se nevyzpytatelnému tajemství
mše svaté a velebí neskonalou lásku

Páně, volaje se sv. Janem: »Ježíš, když
miloval své, až do konce je milovala
Všecek poklad svých božských zásluh
složil Kristus na nás oltář a nás vy- ,
koupence své ustanovil dědici. O važme
sioltáře, važme si předrahé oběti mše
svaté a obcujmejí co možná nejčastěji,
obcujme jí pozorně, uctivě a nábožně,
bychom doznali na sobě blahodárných
účinků její; přednášejme při ní Bohu
důvěrně všeliké potřeby a prosby své.

* *
*

Potřeb zajisté máme mnoho. Přede
vším musí námo to běžeti, aby byly
naše dluhy, hříchy. viny sma
zán y.

Sv. Jana z Kříže vidélajednou božské
Srdce Páně jako veliké šíré moře, plné
nejsvětější krve; i zdálo se jí, že jest
pohroužena do toho moře, a že se
po té s velikým zástupem svatých duší
vznáší k výšinám nebeským. Ejhle, milý
křesťané, do .tohoto moře krve Kristovy
i ty se ponoř. při mši sv. a pros vroucně ,
za milost kajicnosti a polepšení života,
abys pak s pravou lítostí a skroušenosti
mohl přijati svatosti pokání. Duch kají
cností jest převzácné ovoce mše svaté
a přeochotně uděluje ho prosícím Pán
Ježíš; proléváť se neviditelným způsobem
na oltáři táž krev Páně, kteráž byla
prolita na kříži a kteráž tam mnohé
tak dojala, že se zhrozili svých hříchův
a kajicně bili se v prsa.

Srdce Páně na oltáři jest nám tedy
mořem milosti, jako naše srdce pře
často bývá mořem nemilosti zmítáno,
hroznými bouřemi.-náruživostí,_3
všelikého. nebezpečenství a po—=
kušení. Přes “to však máme šťastně

doplouti břehu nečinného života rajského.
Kdo nám tu pomůže?

Portugalský admirál Alfons Albu
querque plavil se na lodi po moři.
Strhla se děsná bouře. Hrozne vlny
zmítaly lodí jako míčem. smrtelný strach
zmocnil se všech, loučili se se světem;
čekal jich chladný hrob v propastech
mořských. V této hrůze chopil se ad
mirál malého dítka. jež bylo na lodi.
držel je ve výši a patře k nebi volal
prosebné: »O Bože, my všichni zde
jsme hříšníci; ale toto dítě jest nevinno;
pro nevinnost jeho smiluj se nad námi la
A ejhle, čisté srděčko nevinného dílka
usmířilo hněv Boží. Pán Bůh pokynul.
bouře přestala, stalo se utišení veliké.

Nuže, milá duše křesťanská, následuj
onoho admirála. Přijmi i ty s knězem při
mši svaté nevinného Beránka Božího do

svých rukou, ukaž ho Otci nebeskému
a modli se důvěrně: »Neuvoď nás v po
kušení, ale zbav nás od zléhola A Bůh
sám odpoví ti: »Amen —Staň se.“ Vždytí
nás ujistil sám Pán Ježíš: »Začkoli budete
prositi Otce mého ve jménu mém, dál?
vám.c Krev všech milionů mučeníkův

a mučenic nemá před Bohem takove
ceny jako jedínká krůpěj ,krvejeho jedno
rozeného Syna, jež se na oltáři v kalichu
nalézá. Jsi tedy, milý křesťané, kdykoli
obcuješ mši svaté, nesčíslněkráte bohatší
než všichni boháči a milionáři tohoto

světa; oni mají státní papíry, stříbro a
zlato. ty však “máš božské Srdce Páně,
převyšující poklady všeho světa. Toho
jest si dobře vědoma církev svatá, &
proto poroučí svému slnhovi, knězi, aby
se modlil v třetí modlitbě po pozd víhování :
»Pokorně tebe žádáme, všemohoucí Bože,
abychom. kolikkoli s tohoto oltáře svato
svaté tě'o Syna tvého a krev přijmeme.
vším požehnáním nebeským a milostí
naplnění byli. Skrze téhož Krista, Pana
našeho Amen.:

[ řekl by někdo: »Tak-li se věc má.
proč přece tolik žalu, bídy a.
nouze na světě, a to i mezi kato

„*



lickými křestfany?a Pravdudíš, milý
příteli; avšak tím není vinen Pán Bůh,
tím není vinna mše svatá, nýbrž lehko
vážnost', lhostejnost, netečn05t' lidí. Mnozí,
velmi mnozí nedbají, mše svaté, nechodí
na mši svatou ani v neděli a ve svátek,
ač jest to v ty dni přísně přikázáno, takže,
kolikrátkoli svévolně nepřijdou, tolikrát
spáchají smrtelný hřích;' & přijdou-li,
ó'jak se chovají!

Petr, bratr blahoslaveného Mikuláše
ze Flyje ve Švýcarsku, byl jednou na
mši svaté v kapli svato-mikůlášské, jež
stojí na návrší, nedaleko Ranftu. Obcuje
předrahé oběti, měl toto vidění: Z podlahy
kaple vyrostl krásný strom, jenž své
větve rozestřel nade všecky přítomné.
Větve byly posety přelibými květy, jež
padaly na hlavy zástupu; na některých
hlavách ihned zvadly a uschly, na jiných
zůstaly čerstvými a svěžími. Po msi sv.
zastavil se Petr u svého bratra Mikuláše,
a tento mu vysvětlil vidění takto: »Strom
značí štědrost Boží, jež se obětí mše
svaté stále rozlévá po všech věřících.
Padající květy představují milosti, .jež
bývají. věřícím .udíleny podle toho, jak
pozorně, uctivě a pobožně na mši sv. se
chovají ; některým na hlavách hned zvadly
a uschly, protože byli chladní, nenábožni.
roztržiti, bez lítosti nad hříchy, bez
předsevzetí život svůj polepšiti; jiným
zůstaly svěžími a čerstvými, protože
jejich srdce byla naplněna pobožností,
skroušeností a pevnou vůlí polepšiti se;
ti mají zajisté veliký užitek ze mše svaté
už zde na zemi a čeká jich veliká oslava
i na nebi

Ke kterým chceme my náležéti?
O važme si předrahé oběti Kristovy a
chovejme se u oltáře, jak se chovala
Rodiěka Boží, sv. Jan, Maří Majdalena
a jiné svaté ženy u kříže Kristova na
hoře Kalvarii. Kalvaria jest, horou lasky,
oltář jest obětištěm lasky.

* * *

připadla rána na boku
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Rodičové rádi by zajisté nějaký
majeteček svým milým dítkám za
hospodařili. Kéž by však byli paměllivi,
že dítky potřebují nejen majetku časného,
kterým by svůj tělesný život zachovaly,
nýbrž i majetku, který by jim vystačil
na věky věkův. Co jim tu činiti? —
Matka sv. Veroniky .lulianské byla dobra,
pečlivá matka. Když umírala, zavolala
svých pět dcer a, oznámila jim svůj
testament, posledni vůli. Peněz, majetku
zemského neměla; ale poručila jim pět
ran Krista Pána, každé jednu; Veronice

Páně. Mnohá

dcera našich časů nevěděla by, co stou
závětí počíti; oněch pět dcer však po—
chopilo poslední vůli dobré“ matičky,
zejména Veronika; zamilovala si pro
bodnutý bok Ježíšův, zamilovala si kříž
Páně, zamilovala si oltář Páně, mši sv.
a stala se z ní veliká světice, sv. Veronika.

Kéž by tudíž rodičové zavčas svým
dítkám ukázali, kde pravý jejich poklad,
u Krista totiž ukřižovaného, u Krista
na oltáři obětovaného! Kéž by sami
horlivě obcovali mši svaté a brali s sebou

i dítky své do kostela; naučí-lí je horli
vosti ve službách Božích, mohou jednou
spokojeně oči zavříti a na věčnost se
odebrati; Pán Ježíš bude jim odměnitelem
přeštědrým, Pán Ježíš ochrání jejich
dítek zde na zemi pozůstalých a dopřeje
jim, že se s nimi opět jednou shledají
_v království nebeském.

Je-li v rodině mimo dítky i lid
služebný nebo pracovní. mají
jejich páni i vzhledem k nim plřesvatou
povinností dopřáti jim času na služby
Boží. Kéž pomní volání sv. Pavla: »Páni,
což jest spravedlivého a slušného, pro
kazujte služebníkům svým, vědouce, že
i vy Pána máte na nebi.: (Kolos. 41.)
Ať nemyslí, že už všecko učinili, když
svým služebným, tovařyšům, učňům,
dělníkům dali se najísti, vyplatili mzdu;

o tak by zapomínali na nejspravedlivějsí
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a nejslušnější povinnost" svou, aby totiž
jejich poddaní sloužili trojjedinému Bohu
a to zejména službami Božími v den
nedělní, v den sváteční.

Buď toho bohužel, že za našich časů
mnohý pán, mnohá paní v této příčině
na výsost' jsou nesvědomiti. Podobají se
zatvrzelěmu, zpupnému Faraonovi egypt
skému, který Mojžíšovi řkoucímu: »Toto
praví Hospodin Bůh israelský: Propust?
lid můj, at“ mi obětuje na poušti: —
odpověděl: »Kdo jest Hospodin„ abych
poslechl hlasu jeho? Neznámt' Hospodina
a Israele nepropustím. Proč odtrhujete
lid od prací jejich? Jděte k robotám
svýml< Víme však, jak hrozné neštěstí
stihlo Faraona i všecku zemi jeho, že
rozkazu Božího neposlechl; přišloť devět
strašných ran egyptských a konečně
bídně zahynuli král i všecek zbrojný lid
jeho ve vlnách červeného moře. Aneštěstí,
mnohonásobně neštěstí svolává na sebe

všeliká vrchnost“ i našich časů, když
svůj služebný nebo pracovní lid i v neděli
a ve svátek prací tak zahrnuje, že jim
nezbude ani půl hodinky na mši svatou.

O pravém pojmu

.! Zabolelo mě věru srdce, když si jedna
služebna stěžovala, řkouo: »V M. sloužila
jsem u Židův a mohla jsem každou
neděli do kostela; zde v B. sloužím
u křestanův, a ti mne do kostela nepustí.
0 viz, milý příteli, bez Božího požehnání
marno lidské namaháni; kterak však má
Pán Bůh tam žehnati, kde se jeho svatý
zákon o svěcení dnesvátečního tak
rouhavě přestupuje? 0 sv. Nothburku,
o sv. Citu; o blahOslnvenou Armelu se

lidé takřka drali, aby u nich sloužily;
vědělit, kterak pro bohabojnost' těchto
služebných přehojné požehnání Boží dům
jejich naplní.

Važme tudiž drahého oltáře.

važme si předrahe oběti mše svaté, važme
si nejdražšího Beránka Božího, den ze
dne za nás na oltáři obětovaného.

Ejhle,- oltář Hospodinův září,
přesvaté. nám oběť nastává,
kterou po „tisíc let s jasnou tváří
otčina den ze dne konává..

Za příkladem dávným se to děje
svatých Cyrilla a. Methoděje,
jižto rozkaz Kristův plnili,
paměť smrti jeho slavili. (Soukop.)

Fr. Janovský.

si

svatého přijímání.
Podle Msgr. Segura podává P. M. tidček 0. S. B. (Č. d.)

5. Nemohu jiti ke svatému přijímáni beze
svaté zpovědi a každý okamžik se zpoví

dati nemohu.

% do žádá na tobě stálého se

zpovídání? Církev nabádajic
* nás k častému & možno-li

dennímu přijímání, nikdy ne
„ 3 poručila zpovídati se před

každým sv. přijímáním. Ne
smíme chtíti katoličtějšími býti nad papeže
a nesmíme si činiti žádných nových po
vinností, jež nejsou uloženy ani se ne
odporučují. .lá jdu ještě dále přidávaje,
že tvoje bázeň v tomto případě docela
se příčí duchu církve, učící ve sněmu

tridentském, že jsme zavázáni zpoví
dati se před sv. přijímánímjedině »jsouce
si vědomihříchu smrtelného.c Ale
duše často přistupující 1)ke sv. svátostem
zřídka klesají do hříchu těžkého.

1) Patrně není tu řeč o přijímajících
řídčeji. Tito činí správně nedůvěřujíce si jíti
ke sv. přijímání bez předchozí zpovědi, neboť
u nich mohlo by to býti jen nezodpovědnou
lehkomyslností & připravovalo by je k sebe
klamu a, svatokrádežnému přijímání. Zde mlu
víme o duších horlivých, Boha. milujícícb, jež
dle slov sv. Františka Saleského očistily se
ode vší náklonnosti k hříchu i smrtelnémui
všednímu, jsou prosty vší hříšné vůle i ná.
klonnosti, a proto dovolí-li tomu vůdce du
chovní, mohou i častěji v témdni ke stolu
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Co se pak týče menších poklesků, i
hříchů všedních, tu nás učí víra, žel
upřímný úkon lásky Boží a lítosti do
stačuje k úplnému jich shlazení. Aby
nám církev snadným učinila takové oči
st'ovaní, v mateřské své péčí ustanovila
velmi jednoduché prostředky, zvané svá
tostniny, jichž nábožné & skroušené
užívaní naše svědomí očístuje, jako na př.
poznamenati se svěcenou vodou, po
modliti se Otčenáš a pod. A váháš-li
ještě pro několik všedních hříchů, jichž
jsi se od poslední Zpovědi dopustil, při
stoupiti ke stolu Páně, tož slyš shro
máždění tridentské, slyš tento mocný hlas
katolické církve, kterak učí, že »svaté
přijímání od hříchu těžkého zachovává
a hříchy všední ničí.: \

Dobře si pamatuj: ne zpověď, nýbrž
přijímaní, před nímž se strachuješ, jest
zařízeno, aby shladilo tvé denní chyby.
Želíš-li jich upřímné, nemiluješ-li jich,
tu je sv. přijímání bezprostředně zničí,
jako ničí oheň slámu. Oheň nehubí ka?
menův ani železa; kameny a železo, to
jsou hříchy smrtelně, jež může jen těžké
kladivo zpovědi rozmělniti, sláma na
značuje poklesků menších, jichž se do
pouštíme denně přes.naši upřímnou,
dobrou vůli.

Páně přistoupiti. (Bohumila II. 20.) První
mají jenom volbu bud' týhodně častěji se
zpovídati, buď — nemožno-li jim toho —
sv. přijímání se zdržeti, buď z ůzkostlivosti
chovati v sobě nebeského hosta bez náležité
svobody ducha a radosti srdce. Co se praví
v této a následujících kapitolách o přijímání
bez zpovědi & vůbec o častějším přijímaní,
to vztahuje se na duše horlivé, které nemají
býti plny bázně a úzkostlivosti, nýbrž plny
důvěry; ale nicméně se u nich předpokládá,
že z pravidla zpovídají se tébodně, jistě však,
že se chovají „dle předpisu nebo rady svého
zpovědníka.“. (Bohumila II. 19.) Že mínění toto
odpovídá soudu církve, vysvítá. z. jejího pro
jádření, „že všickni mající chvalitebný obyčej
jednou týdně se zpovídati nekladouce sami
jakési překážky (na př. dopuštění se hříchu

Bazén, o níž tuto mluvíme, pod
rouškou větší svatosti povyšuje zpověď
na útraty sv. přijímání, mučí nás úzkost
livostmi, klame svědomí a ďáblu nad míru
se líbí, poněvadž nás drží v uctivé,
jak dí křiví učitelové, vzdálenosti od
velehné Svatosti oltářní, kteráž jest přece
živým ohniskem svátosti. „Náleží-li srdce
tvé Bohu, nuže, příjímej bez bázně a
radostně nedbaje denních slabostí. Kdybys
chodil velmi často kesvěmu zpovědníkovi,
mohl bys se obávati, že ho unavíš;
chodíš-li však často, ano denně ke sva—
tému příjímání, bud' ubezpečen, že Ježíše,
svého milého Spasitele, neunavíš nikdy.

6. Nelze bez přípravy přijímatí, a já
„nemám času náležitě se připraviti.

Nejedná se zde otom, lze-li vůbec
bez přípravy přistupovatike stolu Páně;
ukon tak svatý nesmí býti povrchně
odbyt. Nedostatek přípravy vede k vlaž
nosti a činí nejvznešenější nábožná cvi—
čení neužitečnými, ano velmi nebez
pečnými. Nejenom máme se připraviti,

. nýbrž s velikou péčí _máme se připraviti
ke sv. přijímání, a připravívše se dobře
a velmi dobře, musíme se ještě před
Bohem pokořiti a vroucně ho prosili,
aby ráčil doplniti, čeho se nám nedostává.

těžkého) mohou získati všecky plnomocné od
pustky připadající do období mezi jednou a
druhou zpovědí, byti pro získání těch od
pustků zvláštní zpověď (a přijímání) byla
předepsana.“ Pouze odpustky jubilejní nebo
odpustky udělené ve formě jubilea vyžadují
ještě zvláštní zpovědi. Je tedy zřejmo, že ne
žádá. církev kekaždému přijímaní zpovědi,
jsouc pro častější přijímání týdenní zpovědí
v té míře spokojena, že uděluje za to velikou
výsadu získání všech možných plnomocných
odpustků. Že konečně nema spisovatel na
mysli také podobných, již by chtěli nábožnosť
považovati za kratochvíli nebo by chtěli v ní
uspokojovati vlastní marnivosti a pošetilosti,
rozumí se samo sebou. Těm jest se obávati
hrozby Páně! „Zlořečený, kdož děla dílo
Hospodinovo lstivě“ (Jel—ení.48, 10.)
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Ale v čem záleží tato příprava? ! každého zaměstnání neužitečného nebo
Jest nutno ke přípravěna sv. přijímání,
abychom konali mnohá nábožná cvičení
a dlouhá rozjímání? Nikoli. Všecko po
dobné jest zajisté velmi dobré, ano
žádá se, je-li na to času; avšak ne
každý má na to času. A proto církev
nabádajic nás všecky, at“ jsme stavu
kteréhokoliv, k častějšímu sv. přijímání
především poroučí, abychom náležitě
plnili povinnosti svého stavu.

Co musíme tedy činiti, chtíce se
dobře připraviti ke sv. přijímání? Mu
síme křesťansky žíti, t. j. pečlivě
se modliti, často mysliti na Pána Boha
a zůstati s ním vniterně ve spojení;
musíme bdíti nad' sebou, abychom se i

lehkých chyb uvarovali, musíme zmužile
plniti všecky své povinnosti pro Boha,
musíme se cvičiti v pokoře a tichosti.
Pravá přípraVa ke sv. přijímání záleží
ve způsobu, jak žijeme, &podobně pravé
díkůčinění pozůstává ve způsobu, kterak
strávíme den, v němž jsme byli milého
Spasitele přijali.

Kdo ti zabraňuje, abys takto jednal?
Zdaž jest k tomu mnoho času potřebí,
abys myslil na Pána Boha & jej miloval,
abys byl číst a dobrým, abys posvěcoval své
obyčejné úkony křesťanským úmyslem?
Nepotřebujeme více času chtíce býti do—
brými, než potřebujeme jsouce zlými; ne
více chtíce žíti pro Krista, než žijeme-li
pro sebe samy. »Castějši přijímání,: praví
Cornelius a Lapide, nábožný řeholník T. J.
& výtečný vykladatel písma sv. (1-1637),
»jest nejlepši přípravou ke přijímání.
Jedno přijímáníjestdíkůčiněním za druhé,
a dnešní jest nejlepší přípravou pro zí
třejší. Se sv. přijímáním se to má jako
s modlitbou; čím více se kdo modlí, tím
lépe a tím raději se modlí.< — »Máš-li
jen málo času ku přípravě,c dí svatý
Alfons, »ježto dobrým skutkem anebo
povinností stavu jsi zaměstnán, proto
nezanechej'sv. přijímání. Varuj se jen

takového, na něž není spěchu.v
Ale výroky těmito není řečeno, že

bychom směli opomenouti modliteb &
nábožných cvičení, která mají připraviti
naši duši bezprostředně ku přijetí velehné
Svátosti.Příprava bezprostřední,
jakož 'i díkůčinění jsou dle papeže
Innocence XI. (1676—1689) a všech
učitelů duchovníhoživota zcela nutny.
Bez této přípravy brzy by klesala v srdci
našem úcta k nejsv. Svátosti a duch
víry. Máme-li mnoho času volného,
věnujme mnoho svatému přijímání;
máme-li málo času, jak se často přihazíva,
spokojme se s nutným a nahraďme
vroucností své nábožnosti, čeho jsme
v přípravě museli opomenouti pro nedo
statek času.

Konečně láskyplný svatý František
Salesský doplňuje tyto rady následovně:
Ve svatvečer před přijímáním připravuj me
se některými zbožnými povzdechy a ode—
beřme se spíše než obyčejně spat, abychom
tím spíše zítra vstali. Probudíme-li se
v noci, zasvěťmež ta okamžení některými
svatými průpověd'mi, vzbuzujíce v srdci
svém touhu po návštěvě božského ženicha ;
neboť on bdí nad námi, ano srdce naše
spí a chystá mu hojnou milost, kteréž
je zajisté učiní účastno, nalezne—li je
hodně připraveno. Ráno vstaňme radostně
nadějíce se tak milostivé návštěvy a pak
přikročme co nejpokorněji k božským
hodům, abychom požili nejsvětějšího Těla
k životu věčnému. (Bohumila II. 21.)

Buď přesvědčen, že v takovýchto
záležitostech můžeme všecko. co jen
chceme, -a že vždycky nalezneme času
ku přípravě a ku přijímání, máme-lijen
opravdovou touhu. Jak mnoho znal jsem
osob každého stavu a věku, jimž se
zdálo. býti zcela nemožno často ke stolu
Páně přistupovati, avšak ve vroucí své
horlivosti nalezli prostředek k ukojení
své zbožnosti. Znal jsem chudé dítko,
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jež bylo velice sužováno od svých [ jeho nepřítomnosti zpozorovali. Podobně
surových a bezbožných rodičů, plníc své
náboženské povinnosti. Ale nicméně do
vedlo si vše tak dobře zaříditi, že od

prvního sv. přijímání žádnou neděli ne—
musilo se zdržeti nebeské hostiny. Vstalo
před úsvitem, potichu Opustilo dům, šlo
do kostela a přistoupilo ke stolu Páně.
Na to vracelo se domů, cestou modlic
se díkučinění, odebralo se do svého
pokojíku a ulehlo si opět-, aniž byli rodiče

znal jsem v Paříži mnohé hospodyně,
jež obcovaly každého dne, v zimě v létě
první mši svaté a v čas již byly opět
doma„ aby jejich nepřítomností ani muži
ani dítky ničeho netrpěly.

Příčin se, abys měl takovou dobrou
vůli a takého ducha víry, a pak nalezneš
dosti času k častému a důstojnému sv.

přijímáni. »Jdi a učiň totéž.c (Luk. 10, 37.)
(Příště dále.)

Katolík v červnu.

ak jako měsíc květen za
' svěcen jest Obzvláštní úctě

blahOsl. Rodičky Boží, .tak
měsíc červen věnován jest

nejsv. Srdci Páně. V květnu máme se
takořka připravovati k pobožnosti této,
máme Matku Spasitele našeho 'vzývati,
aby nám vyprosila' alespoň jiskru oné
lásky k nejsv. Srdci, kterou sama planula;
Srdcem Matky máme se dostati kSrdci
Syna, skrze Marii k Ježíši Kristu! A tu
vítá nás hned prvního dne měsíce tohoto
vznešený á převelebný svátek Božího
Těla. Tu vstupuje nám veliká láska Srdce
Páně na mysl, kterou obětoval se Kristus
Pán za nás na kříži, která jej ale také
pudila, aby stále u nás zůstával .v.pře

velebném tajemství nejsv. Svátosti oltářní. _
Slavnost tato vlastně patří na Zelený
čtvrtek, neboť to jest den, v němž Spa
sitel nejsv. Svátost oltářní ustanoviti
ráčil, proměniv při poslední večeři chléb
v tělo své a víno v krev svou aidav i

apoštolům moc totéž činiti slovy: »To
čiňte na mou památkua Avšak pro
smutek Velikého pátku i pro okolnost,
že již podvečer 'na Zelený čtvrtek Kristus
Pán trpěti počal v zahradě Getsemanské,
nemůže církev svatá radosti své výraz
dáti nad ustanovením nejsv. Svátosti aniž
nějakou veřejnou a okázalou slavností

tajemství toto přesvaté oslavovati. Bůh
sám však postaral se, “aby důležitý tento
článek víry naší katolické veřejně před
celým světem “a spolu slavnostně vy
znáván byl, a nástrojem k tomu vyvolil si
slabou řeholní pannu řádu premonstrát—
ského, zbožnou Julianu v klášteře cor
nelském poblíž města Lutychu. Ctihodná
tato sestra mívala totiž r. 1240. s jinými
ještě dvěma sestrami, Evou a Isabellou,
prazvláštní vidění. Viděla totiž skvělý
měsíc krásy a jasnosti neobyčejné; jen
na jednom místě byl tmavý bod. Prosíc
za poučení, obdržela výklad zjevu toho
Bohem: bod temný znamená, že není
posud zvláštního svátku slavného k uctění
nejsv. Svátosti oltářní v roce církevním.
Několik let tajila Juliana vidění i vnuknutí
svoje, bojíc se výsměchu; jelikož však ne
měla vnitřního pokoje, svěřila vše biskupu
svému-, Robertu lutyšskému, roku 1246.,
prosíc, aby v diecési své slavnost takovou
zavedl, Biskup nebyl z počátku náchylným
vyhověti přání jejímu, až se poradil
s biskupy jinými a učenými bohoslovci.
Uznav užitečnost i nutnost takovéto
slavnosti a uznav po delší zkoušce
pravdivosti zjevení Julianiných, chystal
se Robert na rok 1247. k první okázalé
slavnosti Božího Těla. Jelikož ale ještě
roku 1246. náhle zemřel, slavil kardinál
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legát Hugo první slavnost“ tuto s \'elikou
nádherou v městě Lutychu. Podobně
dělo se v celé lutyšské diecési. Někteří
biskupové následovali příkladu tohoto" a
konečně i papež Klement V. na synodě
vienskě r. 1311. slavností tuto pro celou
církev katolickou nařídil a za den slavnosti

čtvrtek po neděli nejsv. Trojice ustanovil.

Od té doby slaví se v církvi nasi tato
nejnádhernější a nejvelebnějši slavnost
Božího Těla, k níž sv. Tomáš Aquinsky
překrásné Chvalozpěvy a modlitby byl
složil. Předmět úcty jest Kristus sám
Syn Boží a spolu člověk, jenž zázračným
způsobem se svým tělem i duší, božstvím
i lidstvím živý a nerozdílný přítomen

jest v nejsv. Svátosti oltářní. On, Pán
světa a Spasitel lidstva, oslavován má
býti i člověkem ipřírodou; proto ne—
omezuje se slavnost. na chrám, nýbrž
slavný průvod ubírá se městy idědi
nami v Boží přírodě? aby Kristus všemi
veleben a chválen byl, aby však také
všemu světu žehnati ráčil. Slavnost tato

jest spolu slavným vyznáním víry katol.
proti všem nevěrcům a bludarům všech
časů.

Kéž by ale také křesťané katoličtí
při slavnosti této největší úctu &zbožnost
jak se patří na jevo dávali, kéž by
v prachu koleno skláněli pred Pánem
svým a budoucím Soudcem!
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Na pátek po oktávě Božího Těla a neopominuli víru svou v Krista Pána
připadá vlastní svátek nejsv. Srdce Páně,
kterážto slavnost se také následující ne
děli konati může.

Na dvou místech hlavně děje se
zmínka v písmé sv. 0 nejsv. Srdci Je
žíšově. Pán Ježíš sám totiž na jednom
své učeníky napomíná, řka: »Učte se ode
mne, nebot“jsem tichý a pokorný srdcemc
(Mat. 11, 29), a na jiném místě vypravuje
sv. Jan, že »jeden z vojákův otevřel bok
jeho (srdce) a hned vyšla krev a vodám
(Jan 19, 34.) Obě tato místa dokazují ne
změrnou lásku Srdce Ježíšova k_ nám;
nebot? pravě že byl »tichý a pokorný
sí'dcem,- obětoval se za spásu naši; &
vodou a krví, která tekla z probodeného
Srdce jeho, dobře se naznačují obě nej
přednější svátosti: křest a Svátost oltářní,
které pro—nás největší milosti obsahují,
jež Bohočlověk církvi své svěřil. A to
Srdce Spasitele našeho, v němž ne
změrná k nám plala láska, neměli bychom

-uctívati, neměli bychom svoje ochladlá
srdce žárem Srdce jeho zanítiti? Nebyli
bychom největšími nevděčniky, nehod
nými lásky Boží? Proto zavedla církev
slavnost? nejsv. „Srdce Páně na popud
zbožné řeholnice z řádu »Navštívení

Panny _Maríea čilí »Salesianek,c Markéty '
Alacoque, a sice na odprošení a smír
za přečetné urážky, činěné Srdci Páně
v nejsv. Svátosti oltářní. Čím hrubší a
častější jsou urážky, jež nynější nevě
recký & vlažný svět činí Kristu Spasiteli,
tím horoucnější musí býti láska a zbožnost.
věrných katolíků k nejsv. Srdci Páně, tot“
účelem svátku tohoto.

Dne 29. slaví se památka svatých
apoštolů Petra a Pavla, kteří roku 69.
za císaře Nerona téhož dne v Římě smrtí

mučenickou zemřelí. Rozjímejme o víně
jejich, učme se však od nich i pokání.
Petr zapřel sice Krista Pána, Pavel pro
následoval sice krutě křesťany, ale oba
poznavše vinu svou kali se po celý život

5 slavně všude vyznávati a za ní i život
položiti. Vzývejme tyto oba sloupy víry
a církve, aby nám vyprosili milost“prave,
pevné, nezdolné víry, jíž nám za dob

' našich lolik třeba; nebot“ klesá-li víra,
klesají mravy a zlo rozežírá se jako
morovina po společnosti lidské. Jediná
spása jest v návratu k víře křesťanské.
Kéž by svatí apoštolé se za nás v ohledu
tomto přimlouvali u Boha!

Ze-svátků kostelních uvésti sluší

(dne 6.) svátek sv. Norberta, arcibiskupa
děvínského a zakladatele řádu premon
strátského. Jako druhý Savel obrácen
jest i Norbert řízením Božím k životu
kajícímu, vyznamenal se přísným po
káním, obzvláště zbožnosti k nejsvětější
Svátosti oltářní a Matce Páně, horlivým
kázaním slova Božího a zvláštním darem

smiřovati nepřátely. tak že »andělem
míru: nazýván jest.

Dne 13. jest památka sv. Antonína
Paduánského, velikého to světce a divo—
tvorce z řádu františkánského, jehož
životopis jsme svého času podali.

Dne 21. sv. Aloisia, andělskeho ji
nocha z rodu knížecího, jenž pro lásku
Boží p'ovrhnuv světem i hodnostmi uchýlil
se do řádu Tovaryšstva Ježíšova, kde
ctnostmi hrdinskými se skvěl, až nakaziv
se píď—ošetřovánínemocných v jínošském
věku 24 let zbožně nevinnou duši svou

vypustil. Kéž by mládež naše více sva
tého Aloisia uctívala a příkladem jeho
se řídila!

Dne 24. jest svátek (býval zasvěcený)
sv. Jana Křtitele, předchůdce Páně. Přísný,
bohulibý jeho život, tuhá kajicn0st', k níž
i posluchače vybízel, a zejména svědectví
Kristovo, »že se nenarodil ze ženy větší
prorok nad Jana Křtitelec a mučenická

smrť jest příčinou úcty naší ku světci
tomuto starozákonnímu.

Postů mimo pátky není.
Boh. Hendl.
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Smrť sv. Petra apoštola a osudy hrobu jeho.

ezi všemi apoštoly Páně
nejčastěji připomíná se
jméno apoštola Petra, a
to vším právem. Sám

Spasitel vyznamenával apoštola tohoto
rozličným způsobem; již to, že změnil
původní jméno jeho Šimon v Petr, na
značovalo, že k obzvláštnimu úkolu
vyvolil jej Pán. Petr býval s Janem a
Jakubem bráván od Mistra, kdykoli něco
neobyčejného vykonati chtěl, tak na př.
při proměnění se Krista Pana na hoře
Tábor, při vzkříšení dcery Jairovy, při
modlitbě v zahradě Getsemanské. Petrovi

myl Kristus Pan při poslední večeři nohy
nejprve a za Petra modlil se zvláště-,
aby neztratil víru. Vše toto zajisté ukazuje,
že k něčemu vyššímu předurčen byl.
A Vskutku. Po slavném z mrtvých vstání,
kdy Spasitel církev svou na zemi zakládal,
tu učinil Petra viditelnou její hlavou.
Jemu v ruce vložil klíče duchovní říše

své, jemu svěřil ovce i beránky své,
jej ustanovil svým zástupcem v budoucí
cirkvi své. A hodnost tato, kterou od Spa
sitele obdržel. učinila Petra, chudého
rybáře galilejského, mužem slavným, jméno
jeho ozývalo a ozývá se posud v církvi
Páně, a Petr žije neustále v nástupcích
svých na stolci biskupském v Římě,
v papežích. Sv. Petr však také poznal
vznešený úkol, jenž mistrem na něho
vložen byl, a dostál mu čestně. Celý
život obětoval hlásání sv. evangelia &
zakládání obci křesťanských; snášel
útrapy, žaláře, pronásledování všeho
druhu, a konečně i smrti mučenickou
dosvědčiti musil víru v Krista. Smrtí

svou, kterou mu Pán byl předpověděl,
učiněn jest však také ze všech apoštolů
nejpodobnějším umírajícímu Spasiteli,
neboť byl také ukřižován.

Jelikož roku letošního nástupce sv.

(Ke dni 29. června.)

Petra, papež Lev Xlll., slavně slaví své
biskupské jubileum, a oči celého světa,
křesťanského i nekřest'anského, obráceny
jsou k Římu a tak k velechrámu Svato—
Petrskému, kde ostatky knížete apoštolů
uloženy jsou, myslíme, že nebude od
místa ku svátku jeho pozmíniti se o smrti,
a osudech hrobu jeho, jednak ku poučeni.

jednak ku povzbuzení k stálosti u víře.
Bylo to v červnu r. 67. po Kristu.

Sv. Petr a sv. Pavel strádali ve vězení

římském. Tu vynesli ve jménu císaře
Nerona, bývalý otrok Nelius, prefekt
městský a prefektové Praetoria, Nym—
phidius, Sabinus a Tigellinus ortel smrti
dle něhož: »Šimon Petr z Galileje, hlava
zapovězeného náboženství křesťanského,
a Pavel, žid z Tarsu a měšťan římský,
měli dne 29. června popraveni býti; a
sice onen ukřižován na rovině vatikánské,
tento pak u lázní salvianských stat.:

Ustanoveného dne, 29. června, vy
vedeni jsou tedy oba apoštolé ze žalářů
a vedeni k popravišti. Starobylé podání
praví, že se oba na cestě potkali, se
pocelovali a dojemné rozloučili. Na místě,
kde se toto loučení stalo, lze až posud
čí—ti mezi dvěma sloupy nápis tohoto
znění: »Na tomto místě rozloučili se

sv. apoštolé Petr a Pavel, když vedeni
byli na popravu.: Oddělení vojáků pro—
vázelo svatého Petra, a veliké množství
věřících slo za ním, nedbajíc posměchu
ani nebezpečí. Mezi nimi byl i svatý
Klement, s nímž svatý Petr na cestě
rozmlouval ajemu péčipastýřskou a stádo
věřících na srdce kladl.

Konečné došel průvod na místo
popravní. Místo toto nalézalo se mezi
cirkusem a návrším vatikánským. Kříž,
na němž sv. apoštol ukřižován býti měl,
byl již póstaven. Dříve však nežli došlo
k samému křižování, byl svatý Petr



bičován; ukrutně toto bičování “bylo
vždy s trestem smrti spojeno. Měšťané
římští bývali metlami mrskáni, jiní však
koženými řemeny bičování. Vmarianskěm
kostele vza Tiberou- uctívá se až posud
onen sloup, u něhož sv. Petr při bičování
uvázán byl.

Pln jsa radosti nad pohanou a
utrpením, které jej očekávalo, spěchal
sv. apoštol ku kříži, na němž měl zemříti.
.Před ukřižovaním však poprosil katany
za poslední milost, aby jej totiž hlavou
dolů na kříž pověsili, aby, jak pravil:
»Služěbník nezemřel v též poloze jako
místí-.c Ejhle, jak veliká byla pokora

Petrova! Někteří sv. Otcové praví, že ;
hřeby přibit byl na kříž, Tertulliau má i
za to, že jen provazy přivázán byl.
Prarděpodobno jest, že částečné přibit,
částečně přivázán byl. V této hrozné
a bolestné poloze vyplnilo se na něm
prorocké slovo Spasitelovo : »Ty'roztáhneš
ruce své, a jiný tě opášě a povede, kam
nechceš.: Dlouho modlil se sv. Petr na
kříži za »město a celý země okrslek—xa

velebil Boha v hrozných bolestech za
milost, že mohl za jméno Ježíš trpěti 'a
umírali, až překonán jsa bolestmi ducha
svého v ruce nebeského Otce odevzdal.

Tak dokonal sv. Petr pozemský život
svůj, krví svou zasvětil Rím navždy na
nový Jerusalem-doby křesťanské. Od té
doby stal se Rím, posud střed světa
pohanského, středem světa křesťanského,
nebot“ duch i hodnosť Petrova přecházela
na všecky nástupce jeho v hodnosti
biskupa římského a viditelné hlavy
církve Pane.

Po 37 let. pracoval sv. Petr na vinici
Kristově, a sice _5let po na nebe vstoupení
Páně mezi Židy, 7 let v Antiochii a 25 let
v Římě; zemřel ve stáří 80 let. Co-se
týče podoby svatého Petra, popisuje jel
dějepisec Nicephor Kallistus dle starého
pamětního penizu takto: Sv. “Petr měl
více kulatý nežli podlouhlý obličej, dlouhý,

/
lehce zahnutý nos, husté obočí, krátký,
vlnitý vlas a vOUsy. Oči byly černé &
zdály se jakoby krví podlité, což následek
bylo častého pláče. Postavy byl vysoké,
přísné a štíhlé, barva obličeje byla čistá
a bílá. Po mučenické smrti sv. Petra šlo

o to, aby, tělo jeho pochováno bylo
na místě hodnosti zemřelého důstojném.
Pudens, oddaný přítel a hostitel Petrův,
zanásél se touto myšlenkou.

Jelikóž pohřebiště křesťanské „na
silnici Ostienské již nedostačovalo, musily
se kolem města nové katakomby zakládati.
Rodiny vznešenější staraly se již záhy
o pohřebiště pro sebe a své příbuzné,
zakládajíce sobě zvláštní hrobky, které
před zneuctěním, pohanským dobře chrá
něny byly. Tak i rodina Pudensova
měla nedaleko vatikánského vršku statek,
na němž hodlal Pudens, pro svou rodinu
a jiné křesťany nový hřbitov podzemní
založiti. Místototo bylo velmi příhodně
i pro hrobku sv. Petra, nebot“ jednak
přiléhalo k pověstným zahradám Nero
novým, v nichž tolik křesťanů smrtí
mučenickou skonalo, jednak k oblouku
vítěznému; »a ulicí Korneliův,x spojujíc
takto památku na křesťanské hrdiny
s památkou na vítězství starého Říma
a jménem Korneliův, kteréžto jméno
5 jménem Petrovým nerozlučně spojeno
jest. Zde mělo i tělo sv. Petra k odpočinku
uloženo býti.' S úctou sňali je s kříže,
čistě umyli, vonnými mastmi namazali
a v plátno zavinuli, a v jednoduché
hrobce ve skále vytesané na lavici
položili. Tot byl způsob pohřbívání, jejž
sv. apoštolé z východu do Říma přinesli,
a jehož doklady v katakombách častěji
se spatřují. U úzkého vchodu vyryto
bylo jediné slovo řecké »Petros: totéž jako
Petrus. Malá předsíň. již dali jméno
»prahy apoštolské: (limina apostolorum),
sloužila'věřícím za kapli, v níž pobožnosti
svou vykonávali. To byl původní hrob
knížete apoštolů sv. Petra.
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Již však čtvrtý nástupce sv. Petra,
papež Anaklet, předsevzal si hrob tak
znamenitého světce, sloupu křesťanské
církve, jak náleží upraviti a ozdobiti.
Jelikož se věřící zde zhusta scházeli a

dobrovolně dary skládali, učinil Anaklet
z jednoduché hrobky Petrovy nádherný
pomník, o němž se zmínka “zachovala
ve starých letopisech římské církve takto:
»Anaklet, kněz od sv. Petra svěcený,
postavil tento pomník na památku jeho;
sam pak byl po straně svatého Petra
pohřben.: Hrobka stala se takto chrámem,
místem modlitby a zaroveň-majetkem
stolice apoštolské. Již tehdy bylo v ní
jakoby v zárodku zřítí nov'ý Řím, jejž
křesťanství zbudovatí mělo. _

Podivuhodnou udalost? z doby této
vypravuje nám papež, sv. Řehoř Veliký.
Brzy totiž'po smrti sv. apoštolů Petra
a Pavla .pojalo několik ze'žicl0vstva
obrácených křesťanů, kteří byli z Betsaidy,
rodiště sv. Petra, a z Pairu, otčiny sv.
Pavla. do Říma přišli.- úmysl, obou
svatých těl se zmocniti aje rodné jejich
vlastí navrátili. Podplacením a zradou
poštěstilo se jim vskutku jedné noci obou
sv. těl se zmocniti. Již ubírali se s drahou

kořistí po silnici appij'ské z Říma,
hodlajíce v některém přístavě jižní ltalie
na loď vsednouti. Asi dvě míle od Říma

stanuli a složili obě svata těla na zemi,
tam, kde později basilika sv. Šebestiána
zbudována jest. Celou noc“ bděli lupiči
tito Opatrujíce vzácnou kořist?a nadějíce
se, že se jim útěk druhého dne podaří;
ale nebe samo povstalo proti nimpKdyž
totiž z rána druhého dne dale bráti se

chtěli, nastala tak děsná bouře, že z místa
nemohli. Mezi tím' dověděli se již
křesťané římští o svatokrádeži této, jakož
i o směru cesty lupičů, pronásledovali
tyto u velikém množství a lehce se sv. těl
zmocnivše, s jasotem tyto [zpět nesli a
na původních místech s veškerou úctou
uložili.

Místo, na němž tu noc obě svatá
těla pospolu ležela, opatřil papež Daínasus
příslušným nápisem. Odté doby zůstalo
tělo sv._ Petra v hrobě vatikánském po
celé. století až na naše doby. Jen jeden
krate bylo nutno sv. tělo odtud odnésti,
a sice v století třetím, kdy hrob svatého
Petra ohrožen byl. 'l'u uloženo bylo
v katakombách sv. Sebastiana, kdež od
roku 218.——258.,tedy 40 let odpočívalo.
Když pak nebezpečí minulo, přenesl je
papež Kornelius zase na původní místo.

První křesťanský císař římský Kon
stantin proměnil onu modlitebnu papežem
Anaklelem zřízenou v nádherný chram.
Sv. papež Sylvestr dal pak ostatky sv.
Petra v krásný stříbrný reliquiař uložiti
a tento uzavřel v jiném z pozlaceného
bronzu. Na relikviaři položen byl veliký
kříž celý ze 'zlata. Hrobka sama, v níž
relikviář umístěn byl, byla cele kovaými
plotnami pokryta. Pevně klenutí chránilo
svatyni tuto před dotěrností mnohých
poutníků, jakož ipřed vpádem barbarů.

Za doby sv. Řehoře Tourskěho
mohlo se jen malým čtverhranným
okénkem hleděti do hrobky, která od té
doby nesla název >vyznaní svatého
P ctra- (confessio Stí. Petri). V 16. století,
kdy na místě staré basiliky Konstantinovy
nynější nádherný chram svatého Petra
budován byl, kopáno kolem hrobu sv.
Petra, a tu objevily se staré chodby,
pohřebiště, které od století čtvrtého za
sypány byly. Nalezeny tam byly »modli
tebnyc a hrobky, které malbami okrášleny
byly. Původní hrob sv. Petra však zůstal
nedotknut, jen přístup k němu byl po
změněn. Koncem století 16. odkryta byla
krypta sv. Petra a papež Klement VlIl.
sestoupil se třemi kardinály do ní a při
světle pochodní“ díval se na zlatý kříž,
jejž—Konstantin na relikviář sv. Petra
položiti kaZal. Papež i králOvé byli po
hledem tímto do té duše pohnutí, neboť
stali u hrobu prvního papeže, jenž založil
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církev římskšu, z níž světlo pravdy l Petra uctíval! Kéž bychom všichni volali
nebeské rozlévalo se po celém světě. k sv. Petrovi, aby v nás zanícena byla
U přítomnosti papežovy zavřena pak
krypta, nad níž nyní klene se nejkrásnější ,
a nejvelebnější chrám Svato-Petrský! Zde
odpočívá tělo sv. Petra. chudého rybáře
galilejského, vítěze nad Římem císařským,
jenž v Kristu, jehož nástupcem byl,
k budoucímu úkolu křesťanského Říma

byl základ položil.
Kéž by svět křesťanský v dobách

našich, dobách nevěry nebo vlažností
více zase hrdinného mučeníka viry sv.

také laska ku Spasiteli na základě pevné,
nezdolné víry katolické,?jakou on se
vyznamenaval! Za života svého uzdra
voval svatý Petr pouhým stínem svým
mnohé nemocné, ó kéž by vyléčil i nyní
nemoc společností lidské, nevěru, & při
vedl křesťany zase k mistru svému,
o němž sam pravil: »Ty jsi Kristus, Syn
Boha živéh0.a Svatý Petře, apoštole,
oroduj za nás!

Boh. Handl.

Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (Č. (l.)

7.

alerian s Cecílií svojí
hov0r svatý vede, pln jsa blaha,
milost proudí v nich jak stromem vláha,
láska nevinná. je k sobě pojí.
Manžel panic, manželka též panna
milují se jako malé děti,
čistoty slib těla jejich světí,
sílí je v tom slibu milost Pána.

Valerian s Cecílií svojí
ifeči svaté vede potichu ——
a hle, ten, jenž slíben ženicbu ——
Tiburtius ——před nimi tu stojí.

Cecílií jasné na čelo
vtiskl polibek ——tu, k jeho žasu
rozlila se vůně z jejích vlasů,
jak by jaro plášť svůj rozstřelo
přes zahradu— vůně z čerstvých květů,
jaké vesna na lučinn háže.

Tiburtius- překvapen se táže:
„Zkad ta líbá vůně vzala se tu
z lilijí a růží, jichž tu není?
Ach, jak lahodná je mému dechu!
Což to voní? Řekněte mi v spěchu!
Aj, to sladké věru okamžení!

„Tiburtie,“ Valerian praví,
,.já jsem vymohl ti prosbou sv'ojí,

' že tvůj dech ted' vůní tou se kojí,
že ti dech ten nové vlévá zdraví.

Chceš-li věřit, co í vírou naší,
uzříš květy, z nichž ta vůně kane.
Nad čelem nám krásy nevídané
vínek z květin rozmilých se vznáší —
oči tvé ho nesmí ještě zřítí.
Květiny, jež věnec ten nám tvoří,
jako nach 'a purpur zrovna hoří
a jak sněžné hvězdičky se třpytí.“

„Je to sen či pravda?“

„Život náš ten,“
Cecilie ujala se slova,
„jako spánek, sny jenž v sobě chová,
plynul dosud, nejsa věru šťasten.

.Ted' však pravda osvítila nás,
žádná lež nám duši neklame;
před pravým ted' Bohem klekáme,
obdivujem' jeho slávy jas.
Bohové však, jež až do té chvíle
ctili jsme, jsou démonové zlí.“

„Odkud pak to Cecilie ví?“

Valerian, s odpovědí píle,
děl mu na to: „Anděl nebeský
zjevil mi to, jehož dnes jsem viděl.
Bůžků těch -——ted' za ně bych se styděl —
zavrhneš—lí zástup nebezký,
očistíš—li od nich srdce svoje,
uzříš toho nebeského ducha;
nakloníš-li jemu svého ucha,
nevýslovných radostí on zdroje
ukáže tí.“



Tiburtíus dale
tázal se, jsa více rozechvěný:
,.Nežli budu od nich očistěný,
dlouho jest mi čekat?“

Boha. chvále
ve svém srdcí, Valerian děl:
„Brzy se to stane, říc' ti mohu.
Přísahni, že odříkaš se bohů,
ježto za pravé jsi dosud měl;
přisahni, že jeden Bůh a Pán!“

„Toť je věru zbytečno, mám za to.“

Odvětila Cecilie na to:
„'Pihurtie, ty's byl vychován
podle nauk slavných filosofů;
v umění a vědach vzdělan's dosti,
lehko užiť svých ti vědomostí,
lehko tobě napsat básně strofu
nebo vzletnou řeč. Nuž, divím se ti,
žels již dávno rozumem svým zdravým
nepochopil, kdo je Bohem pravým.
Loutky, s nimiž hrají sobě dětí,
sošky z hlíny, ze dřeva neb kovu
nemožno přec ctíti jako bohy!
Smetí na nich vidět celé stohy _
promiň mému ncpěknému slovu -—
hejna pavučin a hnízda ptačí.
Také modly, že přec žádní bozi
nejsou, jak se domnívají mnozí,
pochopít' i dětský rozum stačí.
Mají oči sice, jsou však slepí
bohové ti, jež jsi dosud ctil,
žadný povyk by je nevzbudil,
na svém místě bez pohnutí dřepí,
mají ústa, ale nerozpraví,
mají ruce, v těch však vlady žádné,
kam je postavíš, tam každý spadne,
potříská. je vítr, oheň ztaví —
každá nehoda je zničit hrozí,
každý úraz, každá času psota.
A ty modly mrtvé bez života,
prosím tě, mi řekni, jsou to bozi?“

„Ano, pravdu díš! Kdo pravdy té
nechapal by, rozumem se minul.“
'Piburtíus rukou při tom kynul
na své čelo.

Srdce dobyté
Tiburtiovo. Hle, učitelka
objala jej za ta slova vřele.
Získala ted' jeho srdce celé,
její radosť nad ním byla velká.
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„Od nynějška příbuzným jsi mojim,
ježto pohrdl jsi modloslužbou.
Láska toho, jenž je mojí tužbou,
jehož vzývám, k němuž věrně stojim,
tvého bratra za muže mi dala.
Tatáž laska, Svatý Duch jež slove,
jež ti vlila v duši světlo nové,
svazkem příbuzenským dnes nás spjala.
Přišel okamžik, kdy ozdobí tě
víry kříž. Nuž se svým bratrem jdi
v katakomby, mezi tmavé zdi,
tam se obrodíš a jako dítě
budeš zařít' něžnou nevinností.

Svoje hříchy necháš si tam smýti,
a pak teprv budeš mého zříti
anděla, jejž komnata má hostí.“

„Kdo však jest ten, k němuž maš mne
vésti?“

Tiburtius otázku ted' staví.

„Stařec milý,“ Valerian praví,
„jeho vlas již stříbrem uzříš kvésti,
obličej jak andělů, řeč jeho
moudrost hluboka a pravda svatá.,
jeho zkušenost? je přehohata,
pověsti on muže slovutného
těší se. On Urban jmenuje se.“

„Urban díš? Ba jméno to mi známé!
Vždyť si o něm sem tam povídáme.
Papež křesťanů! On první nese
hodnost u vás. Slyšel jsem, co mnozí
vyprávějí o něm. Jistý není
svojím životem, kdes ve sklepení
skrývá se, neb smrť mu venku hrozí.
Najdou-li ho, žhavé plameny
zhlti jej +- i mne, když s nim tam budu.
Byl bys vinen smutném na osudu,
v němž bych zhynul. Špatné odměny
dostalo by se mi za tu snahu,
kdybych pozn-ati chtěl vaše Božství.
Nebezpečenství a nástrah množství
potkal bych hned na křesťanství prahu.“

„Milý bratře,“ Cecilie děla,
„kdyby na zemi ten život náš
jediný byl, jak se domnívaš,
obávatí se bych věru směla,
bych ho neztratila. Však-li čeká.
po smrti nás život nový, šťastný,
budem' zoufati snad pro ten strastný
na zemi zde? Či se křesťan leka
žaláře a muk a smrti časné,
náhradou když za ty chvíle bolné



vítají nás u svobodě volné
rozkoše a slasti nebes krásné?“

Tiburtius zůstal udivený.
„Neslyšel jsem nikdy také řečil“
Panna dále srdce jeho léčí,
z něhož plá jí záblesk blahé změny:

„Řekni mi, zdaž život náš ten křehký
životem lze zvati? Rmut a bol
ze všech stran jej obkličuje kol,
a pak jako páry mráček lehký
rozplyne se, nezůstaví stínu.
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A to tělo dosud silné, zdravé
jako hrouda, povodeň již splave,
zetlí posléz v tmavém hrobu klínu.
Avšak život, po smrti jenž plyne,
nemá. konce; spravedlivým v plese
\: nejkrásnější květy rozvine se,
hříšnikům však oheň věčný'kynef'

'lliburtius namítal však zase: _
„Kdo tam šel a navrátil se zpět,
věrně by nám mohl pověděť,
pravda zdaž, co otom vykládá se?“

(Příště dále.)

Rím za Nerona.
Historické obrazýod J. I. Kraazewake'ho. Přeložil P. Š. Senicky'. (Č. d.)

XXII.
Sabina Marcia Zenonovi Atheňanu zdravi.

ni slovíčka nemám od vám,
i: mistře drahý,- po posledním

dopisu, zarmucuje mě to
_________' velmi, byla bych ve strachu

o život váš azdraví, kdyby právě přišlý
z Athen Palladion, s kterým se Chrysip
viděl, nebyl ujištoval, že vás viděl zdra
vého & čerstvého, bystře se procházejí—
cího podloubím se stíny velkých učitelů
lidstva. Musím tedy vaše mlčení připiso
vati pouze tomu, že vaše Sabina stala se
křest'ankou a tím ve vás odpor budí.
Víra moje, Zenone, má však tu přednost.
před jinými, že mi nejenom dovoluje,
ale káže všechny milovati a všem od
pouštěti a žádnou moudrostí, jež sjejími
zásadami se shoduje, nepohrdati. Ona
přiznává, že před ní šly blesky zjevení
Božího, od mužů vyvolených hlásane,
jako blesk jde před udeřenírri hromu.
Bojíc se však, abych ti nebyla dotěrnou
výkladem věcí víry naši se týkajících,
budu raději mluviti o sobě.

Pověst“stohlavá donesla vám už jistě
pOpispožáru Říma, hrozného, vše ničícího,
který z jeho čtrnácti čtvrtí pouze čtyry
nechal netknuty. Ssutiny pokrývají téměř
všech sedm pahorků římských, ač už je
lodě počaly odvážeti.

'! já jsem pozbyla v požáru tom
dům a značnou část“ jmění sveho, ale
smím-liž si stěžovati, když jiní přišli o
všechno? Mne pouze bolí, že nešťastným
bratřím souvěrcům nemohu přispívati
ku pomoci, jak bych chtěla & měla.

Krátce po uhasnutí plamenův uchýlila
jsem se do hrobky své rodiny. Ve vrchních
jejich pokojích jsme kdysi odbývali hostiny
na počest“ pradědů, nejednou s matkou,
se strýci a příbuznými trávili jsme tu
veselé hodiny, nyní mi zbyl tento jediný
útulek. Jest mi trpkým, že v pěkné
komnatě, již nyní obývám. všecko mě
upomíná na ty bohy, kteří už mými bohy
nejsou — jinými:? zvyky i myšlení mé.
Zahalila jsem Joviše 1) s orlem, abych
naň nemusila hleděli. Můj .loviš vypadá

“jinak. Nejeví se světu a lidem silným,
vítězoslavným, mocným, ale jak oni bo
lestí plným, umučeným, potupeným a
velkým jest pouze svou božskou silou
utrpení, přemáhající slabost“ přirozenosti
lidské.

Domnívala jsem se, že tu zůstanu
nějaký čas samotna, & byla jsem tomu
ráda, nebot“ jsem mohla bez překážky

1) Jupiter či Joviš byl jako nejvyšší bůh
ctén od Římanův. Orel byl ptákem jemu za
svěceným, jako odznak síly a moci, jako pták
nebes.



mysliti, se modliti a o sobě pracovati,
avšak našli mě tu přátele i nepřátelé
moji. Útulek můj nejdříve objevil Julius
Flavius, šlechetný mladík, ktereho miluji
jako bratra svého a těším se nadějí, že
jej obrátím a do brány světla uvedu.
Mám pevné přesvědčení, že duše jeho

' bude přístupna pravdě, nebot celý život
po ní prahne. S pečlivostí matky í sestry
pěstuji to zrno, z něhož jednou jasný
květ vypučí. Docela jinakým jako Julius
jest druhý příbuzný můj, Lucius, Neronův
milec, zkažený jeho příkladem. kterého
jakási neblahá vášeň za mnou vábí a
honí. Ráda 'bych byla ohyzdnou, abych
se ho zbavila. Nechapu, jak Lucius
objevil můj příbytek, i třesu se dosud
celá, vzpomenu-li si, jak jsem se do
lekala, když se přede mnou objevil.

Seděla jsem nad kolébkou svého
malého Paula, když tu z nenadání ozval
se dupot na cestě, myslila jsem, že to
přijíždí Julius, slyšíc otvíratiibránu; po—
vstala jsem radostně, abych ho přivítala.
Už jsem měla na jazyku výkřik a po—
zdrav, an tu Lucius usmívaje se, hrdý
a vítězný stanul přede mnou.

Ustoupíla jsem pomatena a zbledla.
»Vím,c dobře zvolal vida leknutí

mě, »že Sabina Mši-cia čekala asi a
toužila kohosi jiného uvítatí; na neštěstí
ne milovaný Julius, ale nenáviděný Lucius
se dostavil. Ale což stále jej budete ne
náviděti?<

»Stále, : odvětila jsem, »dokud Lucius
bude stejně drzým a nestydatým — dokud
Lucius bude Luciem.

Zapálil se hněvem. »Co_toznamená?:
otázal se. '

»Přejete si, abych vám to vysvětlila?x
odvětila jsem, »mileráda to učiním. Po
dívejte se na sebe, jste-li podoben muži,
jakého by si zamilovati, nebo aspoň
snésti mohla slušná žena? Máte—linějaké
vlastnosti, které by úctu vzbuzovaly?
Věřte mi, ani vlasy. ulízané, ani vy

Škola B. 8. P. 1898.

mydlená tvář nezískají srdce římské
paní, jména toho hodně. Co konečně po
mně chcete? Znáte mě, nejsem lehkou
ženštinou. Měla jsem jednoho muže a
jako univira umřu Neměla jsem
ani jednoho milence a nebudu ho už
míti. Vím, že lidé a ženy, s nimiž jste
zvyklý se stýkati, jiný mají obyčej a
mrav, ale toho si já nikdy neosvojím. . .c

:Dejte si pozom přerušil mě Lucius
zlostně, »víte, s kým obcuji a proti komu
to mluvíte! Jsem domácím přítelem
Caesara Augusta. . .c

»Vím to,: odpověděla jsem, »ale
zároveň jste domácím přítelem Hippie,
Cesennie, Bibule a Leufelielc

»Proč pak nevyčítate svemu Juliovi,
že jest přítelem právě tak lehké Epi
charidy?c

»Protože znám Julia a věřím, je-li
jí nakloněn, že Epicharis jest asi lepší
a šlechetnější než Cesennia a Leufelia.<

».lak že, taková libertina lepší,
šlechetnější nežli ženy pochodící z krve
vaší, patricijskéih ozval se.

»Krev ta dávno se už u nich po
míchala s blátemlc odvětila jsem ostře.

»Sabino,< pravil Lucius, bledna a
rva si zlatě třásně svého pláště, »vy
stříhám vás, zaklínám vás při Junoně
vaší, nezacházejte se mnou příliš hrubě,
nenut'te mne k poslednímu kroku, ne
buďte mstivosti vsrdci mém... Nemáte
snad na sobě žádne viny, která by mi
dávala do rukou zbraň na pomstění
urážky vaší?a

»Tož vy byste se chtěl mstiti? O
hanbalc: zvolala jsem, »ó nestoudnosti!
Ty, muž, užíváš vyhrůžek a strachu,
abys vymohl na ženě, čeho tvé vlastnosti
osobní u ní získati nemohly! .le-li pak
to důstojným těch rytířů římských, od
nichž odvozuješ rod svůj'h

»Vášeň omlouvá všeckolc vzkřikl

Lucius. »Láska je slepálc
12
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»Lucie,c dím, »i vášeň člověka
slušného musí býti slušnou, láska rozum
ného nemůže býti slepá. Chceš snad
stati se nehodným obou těch jmen?c

Lucius zakryl si oči, ale neustu
poval. Popisuji ti tu příhodu, neboť se
pro mne skončila nad očekávaní příznivě.

».le-li tomu tak,: pravil po chvíli,
»spojuješ—li s pohrdáním už i uražky,
nic mě nezadrží, chopím se posledních
prostředků ke zkrocení tvé pýchy. ..
Vždyť víš. že jsem důvěrným přítelem
Caesarovým, že jsem přítelem Tigellina,
který může všecko... V této chvíli, kdy
ja tu dlím, kdy toto mluvím, oni oba
vědí, že jsem šel za tebou tě vyhledat.
Neron mi kázal před ním skladati účty
z každého mého kroku. Zahrnut vý
sméšky a pohrdáním, naleznu už těch,
kdož se za mne pomstiti dovedou . ..
užijí způsobu .. _.

»Jakého?c zeptala jsem se 5 po
divem. »Co pak mi můžeš udělati? Co
oni? Leda byste mne zabiti kazali.c
' »Ještě hůřep přerušil mě Lucius...
»mohu té pokořiti, zneuctítí... V domě
tvém našly se stopy křesťanské pověry,
ty-li či tvé otrokyně náleží k oné sektě,
nevím síce, ale já obžaluji tebe za—
vlekou tě do vězení... ba kdož vi, snad
i na"smrt, do muěírny...c

Po těchto slovech s největším opo
vržením a pobouřením jsem se odvrátila
od něho.

»Jsi podlýmh zvolala jsem . ..
»Kdybych takové ničemné výhrůžky se
ulekla, byla bych podlou jako ty... Ale
já neleknu se ani žaláře, ani muk, ani
smrtih

Lucius zalekl se té síly, s jakou
jsem mu slova ta ve tvář metla, ale
zlost v něm ještě kypěla.

»Jsi neústupnou,c řekl tiše, »snad
jsi opravdu křesťankou?c

Mlčela jsem za chvíli, svědomí má a
víra má nedovolovaly mi zapříti své víry

a jediné slovo vydávalo mě na pospas
nehodnému pronásledovníku. Přiznávam
se, že poprvé v životě vydána tak těžké
zkoušce, zachvěla jsem se v duši.

Lucius postřehl, jak se zdá, ne.
jistotu mou, jakousi tu obavu a vahavnsťi
opětoval naléhavě : »Jsi tedy křest'ankou ?.

Pohlédla jsem na kolébku svého dí-'
těte, srdce mi tlouklo, cítila jsem, jak
slzy horoucí splývaly mi po tváři. Můj
malý Paulus, zpola probuzen naší roz
mluvou, otvíral očka a ručky své ke
mně natahoval, nevěda, že láska k němu
svádí mne k zapření Boha.

Ale v té chvíli strašlivé nerozhod

nosti, v níž jsem stanula na pokraji
rozhraní mezi dvěma světy, ucítila jsem
jakési světlo a posilu s nebe jakoby ke
mně splývající. Srdce zabušilo mi ne
pokorou, ale hrdostí křesťanky, dcery
pravého Boha. '

»Ano, jsem křesťankoulc zvolala
jsem, měřic ho zrakem zdrcujícím. »Tu
maš, Lucie, onu zbraň, kterou jsi žádal,
zbraň donášeče, meč, který mě života
zbaviti může. Jsem křesťankou a neza

píram toho, chlubím se tím před tebou . ..
vyznam to i když mě povlekou na hranici
ado mučírny... Ale pověz mi,a dodala
jsem, »kdo jsi ty? ty, jenž k ukojení
hanebné náruživosti a pomsty'obětuješ
svědomí, šlechetnosť i poctivosf?c

Já jsem si před chvílí odbývala
těžký boj vniterný; teď jsem stopy tako
vého boje zřela na tváři Luciově. Zbytek
ušlechtilých citů jeho srdce potýkal se
se zkažeností'v srdce to zasetou, viděla
jsem, jak kolísá, slábne, jak ztraci se
v nejistotě, co pocítí, a podivila jsem se
velmi, an tento před chvílí ještě hrdý a
vzteklý milec Neronův padl přede mnou
na kolenase sepjatýma rukama, zmaten,
zaleklý, jakoby bleskem sražený. Oči vi-_
děly zřetelně, ale duše nechtěla uvěřiti.

»Odpust? mi,: pravil tlumeným hla—

sem, nbyl jsem divochem, byl jsem zlo



čincem...
ty's úcty hodnou, ja jsem ničema! Bůh
tvůj 'dal ti sílu zvítěziti.<

»Vstaň,c pravila jsem, »Lucie, ten
Bůh, jak jsi dobře řekl, může tí dati
tutéž sílu a moc; můžeš se očistiti a
stati novým člověkem . . .:

»Níkoliv,c odvětil smutně Lucius,
jehož síly byly vyčerpány, »ja sam cítím
se zprzněným, zhanobeným a podlým,
nic mne už nemůže pozvednouti. Divoká
zoufalosf, hnala mě do takových úmyslův
a kroků jako dnešní, byl jsem obklíčen
obrazy, které mne podněcovaly... od
pusť mi jen ty, Sabinolc

A po chvíli, pohlédnuv na mne,.
jakoby s obavou jakous zeptal se: »Je
to pravda, že jsi křest'ankou? Je to
možná?:

»Jsem jí opravdu,. odpověděla jsem
už směleji, »a protoani muka, ani smrt
nejsou pro mne strasny. Ma víra mě sílí.:

S dětinnou prostotou pověrčivého
člověka zeptal se mě bojácné: »Rekni
mi tedy, kněží vaši mají nějaký tajemný
nápoj, který vám dodává této mužnosti?c

Mímovolné jsem se usmála.
»Ano, tak je tomu vpravdě; řekla

jsem, »ale napoj ten svatý těm toliko
v_lévasílu, kteří věří v našeho Boha, ale
zabíjí a otravuje nevěřící. Z jednoho
kalicha jedni pijí smrť, druzí život ne
smrtelný . . ,.

Zamlčel se, patře na mne stále
s jakousi bázní.

»Tož, ty se nebojíš umřítí ?. zeptal se.
»Proč bych se lekala smrti, která

mi po životě bídném a pomíjejícím otevře“
bránu do života věčného? My vstaneme
z mrtvých na druhém, lepším světě...a

Zamyslil se, stal se pokorným &
jakoby zcela jiným člověkem.

»Kde se lze víře té vyučiti? kde
dostati ten napoj ?. tazal se.

»Lucie,- odvětila jsem, »víra ta není
tajemstvím, naučí tě jí každý křesťan,
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ty's velkou, ty's nezlomnou, i a jest jich už mnoho mezi Římany. Ale
zušlechti duši svou aspoň naukou mou—
drosti pohanské a dobře učíníš. Řecká
filosofiejest předzvěstí naší víry v jednoho
Boha . . .

»Jak to, v jednoho Boha?c otázal
se udiveně.

Ušetřím tě popisu další své rozmluvy
s ním. Ze strachu, jaký mě nahnal, přešla
jsem v pocit potěchy a klidu, zdá se mi,
že Lucius se musí obratiti. Zanedbán
sice, zkažen a slab, ale má přece ještě
v sobě jiskru šlechetnosti. Třeba že v prvé
chvíli pouze obraznosť jeho byla dojata,
přece srdce jeho se vzrušílo, a to strhne
za sebou i rozum. Různými cestami
různí lidé docházejí jedine pravdy.

Zahrnul mě otázkami, na něž jsem
odpovídala, jak jsem mohla a uměla,
donucena jsouc přizpůsobovati se jeho
názorům &nezrazovatí předčasně tajem
ství, jejíchž odhalení by v něm divné
vzbudilo domněnky.

Cítím se zahanbenou, hle! Bůh tuto
mně už druheho žáka posýla, mně slabé,

? nestatečné ženě, druhou duši, již nadějí
mám na cestu ctnosti přívěstí. O Luciovi
dosud pochybuji, ač horoucnost' jeho
ducha jest mnohoslibnou; z prvních těch
dojmů, třeba že silných, nelze ještě
s jistotou soudítí o stálosti a vytrvalosti.

Už se se mnou rozloučil a byl na
odchodu, když tu vzpomněv si závazku
svého k Neronovi a Tigellinovi, ještě se
zastavil.

»Co pak si počnu?c tazal se mne.
»otaží-li se a budou-li vyzvídati, jak se
to mezi námi skončilo?

»Nevímti rady,: odvětílajsem, :má
víra mí nedovoluje, ani na záchranu ži
vota namlouvati' ke lži. Jak mohu ti

raditi k tomu, co bych já sama ne—
učinila ?<

»Však, povím-li jim pravdu, jsi
ztracena,: namítl.

Nedala jsem mu odpovědi.
12*



__1_39___ __

»Nikoliv,a pravil po krátkém roz
mýšlení, »nepovím jim ničeho... dovís
se později, c_o učiním . . .

Přiznám se, že netrpělivě očekávala
jsem dní příštích a zprávy od něho; %
konečně přišel zachmuřen &celý nesvůj.

»Poraďte mi, pomozte, buďte mi
oporou,< řekl vstupuje, »nepoznavám se
sám, nevím, co se to se mnou stalo.
Velká, nepochopitelná změna nastala
v duši mě. Přesvědčil jsem se o ní
z' toho, že to, co obyčejně mě bavilo,
co mě těšilo, stalo se mi teď odporným
a ošklivým... Byv povolán šel jsem ke
dvoru, Nero dával hostinu, naporučeno
i mně, abych zaujal obvyklé své místo
při hostině. Sám Caesar šelmovsky se mě
tázal, jak se mi povedlo v mé záležitosti.
Musil jsem začíti lží, řka mu, že jste
odjela do Tuscula a že jsem vás již tu
nenalezl, a za vámi že jsem se jeti ne
osmělil. Dali mi pokoj, vidouce, že jsem
ztrápen. Leč já sám nepoznával jsem
sebe uprostřed těch lidí a radovánek,
jimž jsem byl uvykl. Ohavnými zdáli se
mi pochlebníei Nerona obkličující, jako
bych já sám ještě včera nebyl k nim
náležel, ohavným a zvířeckým on sám,
když polozpitý na konec hostiny rozkázal,
aby Aktě přišla a nestydatou rozpustilost'
počal přede tváří naší prováděti. Zdálo se
mi, že kolem vidím mrtvoly těch, které
obětoval své náruživosti. V pozdní škaredě
noci skončila hostina. Caesar byl opilý
a ospalý, teplá koupel pak ospalost jeho
ještě zvětšila. Otroci zanesli ho přímo
na lože, a na mně byla řada, abych
bděl v sousední komnatě. Od nějaké doby
vždy někdo v noci musí býti na blízku
na stráži. Usnul ihned a ticho pano
valo kolem, a já seděl jsem při svitu

lampy unaven, když tu najednou po půl
noci zaslechl jsem silný křik z ložnice.
Faon, který ležel u prahu na zemi, a ja

běželi jsme postrašeni na pomoc. Vešed
do cubicula (ložnice) uzřel jsem ho
na vysoké posteli, na níž obyčejně spává.
nohama stál už na schodkách k ní při
stavených, oči otevřeny, vlasy rozcuchány,
ústa zpěněna, seděl a třásl se. Prsty
ukazoval do tmavých koutů komnaty a
mumlal nesrozumitelně: Agrippina . . .
Oktavia .. . \'Britannikus! . .. Pryč. .. furie!
Patrně' hrozný sen ho zbudil, očima
válelakroutil dokola, jakoby zjevení snu
jeho ještě před ním bloudila. Když jsme
vstoupili, pomalu teprve začal se pama
tovati. Rozkázal slabým hlasem okamžitě
přinésti oběť bohům podsvětí a stínům
matky svě. Slovům jeho sotva bylo roz—

' uměti, tak nezřetelně je vyslovoval, zmí
taje a házeje sebou stále. U lože stála
ona soška bohyně caesarovi nejmilejší,
darovaná mu kdysi jakýmsi neznámým;
chopil ji a rovněž jí oběť přinesl. Tou
měrou jak se zbýval leknutí, stával se
klidnější; potom dal si zavolati Poppaeu,
aby u něho seděla —'—my jsme odešli.:

To byla zpráva Luciova, končil ji,
když Flavius pravě přicházel. Viděla jsem
nesmírné podivení jeho, když uzřel Lucia
seděti u mne, hněv zrovna zablýsknul
v očích jeho, ale okamžitě jsem ho uti
šila několika slovy, odporoučejíc mu ho
jako příbuzného, a zvěstujíc mu zá
zračnou změnu, jež se s ním udála.

Lucius zkrocený sám opravdu bo
jácně přistoupil ku Flaviovi, odporoučeje
se v jeho ochranu. Oba jsem je brzy od
pravila spolu, čekajíc několik svých sou
věrců na společnou modlitbu. Vidíte,

,jaké divy tvoří síla víry naší, vypsala
jsem ti to, abys pochopil, proč co den
se v ní více utvrzuji a i Paula svého
pomalu ií začínám osvěcovati. O kéž by
má slova i na tebe dojem dějaký učinila!
Vale! . . .

(Příště dále.)
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Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Část další.)

Kamenici & zedníci.

? t.ít: V modrém poli zlaté
Lzednické nádobí. K0 r o u h e v

modrá a zlatá. P ati on:
_ /..\.,
kamením ukamenován; také sv. Reinhold
mnich v Kolíně, s kladivem v ruce.

Známo jest, že když vyznavačů
Kristových stále přibývalo a sv. apoštolé
už nemohli sami všeliké péče o chudinu
zastati, svolali množství křesťanův a
pravili: »Není slušno, abychom my
opouštějíce slovo Boží, přisluhovali stolům,

|. pečovali o výživu chudých. Protož,
bratří-, vyberte ze sebe mužů dobré
pověsti sedm, plných Ducha svatého a
moudrosti, které bychom ustanovili nad
tou prací ; my pak pilní budeme modlitby
a posluhování slova, t. j. služeb Božích
a kázaní.:
množství a vyvolili Štěpána, 'muže
plného víry a Ducha svatého,_ a Filipa
a Prochora a Nikanora a "'Timóna &
Parména a Mikuláše, příchozího antio
chenského. Ty postavili před obličejem'
apoštolův, a oni modlíce se vzkládali
na ně ruce... Stěpán pak pln jsa milosti
a síly, činil velike divy a zázraky
v lidu. (Skut. ap. 6.)

Věru sv. Štěpán byl pln milosti a
síly, všecek nevinen a statečný. Nelekal
se, když lid, starší &zakonníCi se vzbouřili
a sběhše se jej chytili a před nejvyšší
radu židovskou přivedli; nelekal se, když
lživí svědkové křivě proti němu svědčili,
řkouce: »Človék' tento nepřestává mluvíti
slov proti svatému místu a zákonu; nebot
jsme ho slyšeli, an praví, že ten Ježíš
Nazaretský zkazí místo toto a změní
ustano vení, která nám dal Mojžíš-.cNelekal

se sv. Štěpán, vždyť.věděl, že stojí ve
službě Ježíše Krista, vždyť byl jist, 'že
ho Pán, jemuž věrně slouží, neopustí;

Í Sv. Štěpán, jenž netesaným 1

I líbila se řeči. ta všemu

nelekál se, byl neohrožený; patřice naň
všichni, kteří seděli v radě, viděli tvář

, jeho jako tvář anděla. Ano, v andělském
nadšení pozvedl hlasu svého a jal se

“vyvrhše

řečí mistrnou dokazovati' nevděčnostť

národa židovského, pravě na konec:
„Tvrdé šije a neobřezaných srdcí a uši,
vy se vždycky Duchu svatému protivíte„
jakož otcové vaši, tak i vy — kterému
z proroků se otcové vaši neprotivili?
l-zabili ty, kteří předzvěstovali příchod
Spravedlivého, jehož jste vy nyní zrádci
a 'vražedníci byli, kteří jste vzali zákon
zřízením andělův, ale neoslříhali jste ho.a
(Skut. ap. 7, 51.—55.) Tehdy zkřikše
Židé hlasem velikým, zacpali _uši své a
obořili se jednomyslně na Štěpána. A

ho z města, kamenovali; a
svědkové složili roucha svá u nohou

mládence, který slul Šavel. Ikamenovali
Štěpána modlícího se a řkoucího: »Pane
Ježíši, přijmi ducha méholc A poklek
na kolena. zvolal hlasem velikým řka:
»Pane, nepokladej jim toho za hříchh
A to pověděv, usnul v Pánu — roku 36.

S v. R ein h old, vévoda francouzský,
po šestnáctiletá válce s císařem Karlem
Velikým učinil mír; podmínkou míru
bylo, že Reinhold svého výtečného koně
odevzdá císaři, rodinné statky bratřím
postoupí a pouť do Jerusaléma vykoná.
Reinhold poslechl. Vrátiv se šťastně
z daleké pouti, žil v pokoji a bazni Boží
na svém zámku Montaubanském. Když
byl své věci zdárně vykonal, odešel do
Kolína na Rýně a žil tam jako poustevník,
živě se prací zednickou a nádenickou.
Druzí mu záviděli, že se mu prace dobře
dařila; ze závisti jej- zabili a do Rýna
vhodili. Mrtvola mučeníkova nalezena &

uctivě pochována; u hrobu událo se
mnoho zázraků. Památka sv. Reinholda
slaví "se 27. prosince.



Dne 18. 'srpna uctívají se svatí.
,Florus (Květoš) a Laurus (Vavřík),

kameníci &stavitelé, jakož i jejich mistři
Proku'l a Maxín, vesměs mučeníci
cařihradští, kteří bolestnou smrť podstou
pili pro víru Kristovu za vlády římského
císaře Hadriana (117—138).

Florus a Laurus, bratří blíženci,
vyučivše se u Prokula a Maxima, odešli
z Cařihradu do llyrie, do města Ulpiany.
Bylo jim stavěti pohanský chrám. Stavěli,
dostavěli jej, ale zasvětili pravému Bohu,
rozbivše modly pohanské. Pohnánijsou
před soud a že se nechtěli své víry zříci,
uvrženi do studně a zemí zasypáni. Za
císaře Konstantina Velikého vykopána
těla jejich, do Cařihradu přenesena a

v kapličce u chrámu sv. Filipa, apoštola,
uctivě pochována.

Kameníkem býval i sv. Marin,
jáhen, patron republiky San—Marinské,
jehož památka se slaví 4. září. — Ve
čtvrtém století připutovalí do italského
města Rimini kameníci Lev a Marin,
křesťané horliví, mužové pokorní, všemi
ctnostmi ozdobení. Na hoře Tytanské
lámali tři léta s mnoha dělníky mramor.
Po té odešel Lev na Monte Feltro, Marin
však vrátil se do Rimini a vystavěl tam
důkladný vodovod. Dvanácté let hlásal
v městě tom evangelium a získal mnoho
póhanů víře Kristově. Utíkaje pokušení
vybral se na horu Tytan a bydlel tam
ve skalní sluji. Proslaviv se mnohými
zázraky, byl od biskupa .riminského,
Gaudence, jáhnem posvěcen. Skonav po
chován jest v kostelíčku, jejž byl sám
vystavěl. Kolem svatyně té povstalo
časem město a' nazváno po světci
San Marino; jest to známá, neodvislá
republika San-Marinská.

Klobóučníoi.

Štít: V modrém poli černý klobouk.
Korouhev modráa černá. Patron:
Sv. apoštol Jakub v poutnickém oděvu,

182__„_

s poutnickou mušlí na prsou nebo na
klobouku, s mečem a poutnickou holí.

Svatý Jakub Větší byl synem
galilejského rybáře Zebedea a starším
bratrem svatého Jana, miláčka Páně.
Oba bratry Jakuba iJana Pán Ježíš tak
vyznamenával, že spolu s Petrem tvořili
trojicí nejdůvěrnějších učeníkůJežíšových.
Kázav svatý Jakub evangelium napřed
Židům, odešel později též k pohanům.
Dle pověsti zašel až do Španěl, ba ido
Francie a Anglie. Vrátil se však do
Jerusaléma, kdež horlivě a úspěšně šířil
církev Kristovu, až roku 44. k rozkazu
krále Heroda Agrípy polapen a stal, jak
čteme ve »Skutcích apoštolských! (12);
chtělť se úlisný ten král zavděčiti Židům.

Tělo svatého apoštola pochováno
v Jerusalémě, po té však přenesli je
ctitelé jeho do Irie Flavie ve Španělích.
Po časech se na hrob sv. Jakuba zapo
mnělo, ažna počátku IX. století zázračně
objeven. Král Alfons Cudný vystavěl nad
nímchrám, z něhož pozdějšími změnami
povstal nynější světoznámý chrám sv.
Jakuba, “Biskup Theodomír. přeložil své
biskupské“ _sídloz Irie ke kostelu tomu,
a hned kolem něho vzrůstalo město, po
svatém Jakubu San Jago dí Kompostela
nazvané, kteréž po Jerusalěmě & Římě
jest nejpřednějším poutním místem na
světě.

Roku 1120. San .lago povýšeno na
arcibiskupství, jež dosud trvá. Též v naší
milé vlasti nalézáme mnoho kostelů sv.

Jakubu Většímu zasvěcených. Zejména
u Ivančic na Moravě jest kostelík sv.
Jakuba na krásné-hoře. Svatyně ta byla
za císaře Josefa II. sbořena, ale Tomášem
Procházkou, výtečným rodákem a ka
planem ivančickým, znova zbudována a
rozšířena. První mši svatou hned po
posvěcení sloužil tam slovutný Moravan a
ozdobakněžstvamoraVSkéhm Dr. Fr. Sušil,
dne 29. července r. 1858. u přítomnosti
37 kněží.
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Knihaři.
Štít: V zeleném poli knihařský

lis, kniha a tobolka. Korouhev šedá
a zlatá. Patron: Sv. Ludvík IX., král
francouzský, milovník knih.; drží v ruce
lilijové žezlo a trnovou korunu.

Sv. Ludvík, syn nábožného otce
Ludvíka VIII. a ctihodné Blanky Ka
stilské, narodil se roku 1215. na zámku
v Poissy. Výtečná matka pečovala z té
duše o bohumilé vychování milovaného
syna Ludvíka; vybrala mu slovutné
učitele z řádu sv. Františka a Dominika.

O pravém křesťanském smýšlení blaho
slavené matky svědčí zajisté slova, jež
jednou Ludvíkovi'pravilaz »Milý synu,
sloužíš-li Bohu, nekonečně mne oblažuješ;
věz, že bych tě raději mrtvého viděla,
než abys jediným těžkým hříchem urazil
Stvořitele svéhoc

Jednou vyjel sv. Ludvík u velebném
průvodě vstříc dvěma kněžím řádu do
minikánského, kteří mu nesli převzácný
dar od řeckého. císaře. Svatého krále
následovala svatá matka, bratři. ducho
venstvo. šlechta a zástup lidu nemalý.
Když se setkali s oněmi knězi domini
kány, stanuli, 'a poklad z východu „po—
slaný otevřen. Byl uložen v trojnásobné
schránce: v dřevěné, stříbrné a zlaté.
Když jej ze zlaté skřínky kněží vyňali
a shromážděnému zástupu ukázali, nastal
dojemný pláč a nářek; vidělitť.všichni
korunu krví skropenou, korunu, kterou
kdys největší král měl na hlavě — viděli
všickni trnovou korunu Krále slávy věčné,
korunu Ježíše Krista.

Když byl sv. Ludvík, průvod jeho
a všecek shromážděny lid tuto předrahou
památku Páně nábožně uctili, nesena
jest do Paříže. Bylo to slavnéprocesí!
V čele kráčelo rytířstvo, za ním řehol
níci, kněží a biskupové, po té král &
bralr jeho, 'oba bosi, nesouce na no
sítkách drahý poklad. Za hlaholu všech
zvonů, za zvučného zpěvu i pláče do

nesena trnová koruna Páně do královské
kaple. Později vystavěl Ludvík u svého
paláce této koruně velebný chrám, jenž
až dosud stojí a »svatá kaple: sluje.
Ve chrámě tom strávil zbožný král
mnoho hodin života svého, koře se tam
v modlitbách & slzách neskonale lásce

Pána Ježíše, jenž pro „nás trním koru—
nován býti ráčil. Příkladu králova ná
sledovali jiní, a tak všeobecně ctěna
koruna Páně, a úcta tato mnohé po
žehnání snesla s výšin nebeských na zemi
francouzskou.

Z_ té duše hrozil se světec náš
hříchu podle návodu zbožné matky své.
Procházej'e se jednou se dvořenínem,
potkal člověka malomocenstvím zubože
ného. Stanul a ptal se průvodce svého,
chtěl—li by raději malomocenstvím než
hříchem smrtelným stižen býti. Lehko
myslný dvořenín odpověděl: »Raději
bych sto hříchů na duši než malomo—

cenství na těle.<< Zhrozil se král této
nekřesťanské odpovědi a pravil rozhořčen:
»V pravdě ty nevíš, co jest, býti v ne
milosti Boží. Jedinkého smrtelného hříchu
jest se nám více báti než všeho zla na
světě.:

Na své prvé křižácké výpravě do
Svaté-země upadl sv. Ludvík r. 1250.
v Egyptě do zajetí saracenského. Sultán
chtěl ho za jistých podmínek propustili,
měl se však přísahou zavázati, že ty
podmínky vyplní. Než v přísežní- for
muli, která svatému králi předložena,
bylo mnoho _hříšného zaklínání a „zaří-—
kání, jehož se útlé svědomí Ludvíkovo
na výsosť hrozilo. Nepřijal nabídky, ne—
přísahal, ale vzkázal sultánovi: »Chci
raději jako dobrý křesťan zeínříti, nežli
Boha uraziti a žíti.<<A když naň Sara

ceni meči doráželi a ho nutili, jen aby
přísahal, odpověděl: -»Jste pány mého
těla, ne však mé duše; tať v ruce Boží.:

Nedbaje nezdaru své prvé křižácké
výpravy, vydal se r. 1270. opět do Svaté



__1$Š__

země; v Africe však zachváceno vojsko
jeho morem, jemuž i svatý král pod
lehl 25. srpna téhož roku; poslední jeho
slova byla: »Jdu, ó Pane, do domu Tvého,
klaněti se budu Tobě ve chrámě Tvém *;

|

'.

\ svého krále,
\

l

a vyznávati budu jméno Tvélc Vojsko
vracejic se do vlasti vzalo s sebou tělo

. jenž po té ve St. Denysu
u Paříže pochován. Papež Bonifác Vlll.
prohlásil ho světcem. (Prim dále.)

V zajetí.
Obrázek z tureckých válek.

"'\od košatými lípami v Cukovanech
sešlo se za letního večera několik
sousedův, aby pozorně vyslechli

neslýchané zprávy jednoho ze svých ju
náků, Františka Kůrkovskěho.

»Máme jíti potrestat sveřepého
Turka za hrozné bezpráví, jakého do
pouští se na bezbranných křesťanech
v Konstantinopoli. Válečná povinnost
volá nás do řad, není pomocí, jen po
žehnání rodičů bude nás provázetí.
Bůh sám vsak pomůže, On dopřeje

zdaru našim činům a požehná námk vítězství. (
Sousedé . trnuli.
»Odkud ale přinášíš tak děsně

zprávy ?. tázalo se několik hlasů na
jednou.

»Rozkaz již vydán, císařští jsou
připraveni, a kdo neuposlechne, přísně
bude trestán; vysvětloval Kůrkovský.

Sousedé dosud nevěřili, matky se
chvěly a děvčata skláněla hlavinky své
na otcovská ňádra.

»Tak najednou,: rozumoval starý
Hlávka, »vyruší celou vísku daný rozkaz
a Bůh sám ví, kam až junácí naši za

vlečení budou. < .»Však na to divně hleděti bude
pohodlný Turek, až z mušketů svých nad
hlavou mu zahrajeme,< podotýkal jiný.

„Nezbývá nic, než odevzdati celou
věc do rukou Božích a my modliti se
musíme za bratry naše. kteří tolik útrap
v daleké cizině snášeti musí, . končil
Hlávka.

»Vlast první po Bohu!: stalo se
heslem jinochů Cukovanských a u vě
domí síly své chystali se do boje.

U kaple Mariánské žehnaly matky
synům svým. Slzy v očích, žal v srdci,
leč naděje sladká, že děti jejich bojovati
budou za „osvobození bratrů, sílila je.

-— Dle skutečnosti píše J. Chalupecký.

Mnohá hořká slza skanula po tvářích
dívek a teskný vzdech bouřil jejich ňádra._
Co stane se s jejich miláčky? Kdo vy

uvésti mohly k teplému krbu vlastní
domácností? '

Hrozná pravda skutkem se stala,
když nejvyšší hejtman císařského vojska
přijal do řad i junáky naše a společně
z Čech na syny půlměsíce vytáhli. Cesta
byla veselá. Vojáci měli plnou volnost,
aby posilnili se k tuhé práci. Hovořili a
vzpomínali svých milých a jeden dru—
hého k boji povzbuzoval. Výborná zbroj,
zdravé paže, udatnost u vědomí čestného
boje dodávala jím síly & odvahy.

Dlouho, dlouho to trvalo, než ob
jevily se zrakům jejich hranice země
Allahovy. Mocné kopule tureckých modli
tebnic zdobily město KonstantinOpol. Nikdo
nepozoroval ani, že blíží se císařští. Tiše,
tichounce plížily se první stráže k městu.

Leč v městě ticho.
Turci, pobravše statky křesťanské,

v rozkoší trávili čas. To dobře věděli
císařští a proto tím více potrestat chtěli
ukrutného nepřítele.

Byla bouřlivá noc. .
Anděl hněvu letěl vesmírem a metal

blesky po krajině. Vítr skučel, jakoby
ochrany žádal, nikde klid, i zvěř, vyhnána
z úkrytu, v útěku hledala spásu.

V táboře císařských bylo také živo.
Vůdce žádal na svých slepé poslušnosti,
a když junácí pozvedli pravice do výše,
aby přísahali, že bojovati budou na život
na i smrt, tu potěšen nejvyšší hejtman
pravil: »Jen svornosti dojdeme k cíli.
Ctnosti této nezná však nepřítel naš..._
On ničí a boří statky křestanskě, leč
rozkoše světské vlastní záhubouse mu
stanou. Poklekněme & prosme Boha za
ochranu a požehnání! Doufejme, že



Matka Boží držeti bude nad námi
ochrannou ruku svou a pomůže nám
k vítězství.:

Vojínové poklekli a rtyjejich šepotaly
vroucí modlitbu. Posilnéni důvěrou v Boha,
připravovali se k prvnímu útoku.

Turek nepřítel, dověděv se 0 při—
chodu vojska křesťanského, nemálo se
rozvteklil: »Ti psi křesťanští chtějí nás
potrestati? Ihned uvrzte zajaté do nej
temnějších žalářův, ať zhynou jako
dravá zvěř hladem a zimou. Allah
posilní naše páže. abychom potřeli »kře
stanské psy.c .

Ubohý Turek, ubohý Allah!
23V městě rozlehla se salva z tureckých

pušek. Turek chtěl uvítati císařské. _
V táboře našem však ticho, jen stráže

vrátily se, aby pověděly vůdci, jak
město jest opevněno. Nepříteli nestačil
čas s dostatek se opevniti; nenadalť se
rychlého pochodu císařských.

Rozkoše zdržely ho, leč to nedělalo ,
mu velkých starostí. Spoléhal na sílu
svých a nevzpomněl, že vojsko bez kázně i
ztraceno bývá.

Tichou noci opět rozlehla se rána. . .
Tentokráte však vyslali pozdrav ten
císařští.

" Turek odpověděl, kdyžjunáci blížili
se k městu.

Vprvních řadách vojínové nejsmělejší,
v čele jich mladý Kůrkovský. Vůdce
nařídil útok, a smrtelná zahájena palba
v řadách vojínů.
Ím Leč i Turci nelenili, nýbrž jako
šelmy z divokých pustin vrhli se na ,
vojsko křesťanské

Nastal krutý“ boj.
Císařští postupovali v před a svými

muškety ničili řady Turčínů. Junáci
bojóvali jako lvi. Muž proti muži hnal
útokem. Sám Kůrkovský několik jich
skolil a právě udatnost' jeho stala se
mu osudnou. Neboť v tom objevila se
řada skrytých Turčínův & Kůrkovský
přemožen, stal se novým zajatcem sul—
tánovým.

První útok ukončen plnou porážkou
synů půlměsíce a Konstantinopol zůstal
v rukou císařských.

Křesťanské vojsko vítězilo.
' .Zbaběle prchal bídný Turek a hrozně

kletby volal na hlavy »křesťanských
psů.

Pomstu svou hodlal přenésti na
zajaté a největšími mukami kázal je tre—
stati.

Vítězové statné postupovali, osvo
; bozujíce křesťany z moci Turčínovy.

Výprava křesťanských korunována
skvělým vítězstvím & mimo několika
padlých a něco zajatců, jež Turci odvlekli,
vraceli se do vlasti.

* -X*

»Ku předu, jen dále,: pobízel otroky
Turecký dozorce a hnal tyto ve zbědo
vaném stavu k polním pracím.

“V čele jich spoután kráčel Kůr
kovský. . .

„Byl jsi povždy nejsmělejším bojo—
vníkem, sám jsi skolil několik bratrů
našich, buď tedy i nyní »vůdcema
a nejvíce trpěti budeš za ohavné činy
své,: smál se dozorce.

Kůrkovský chtěl promluviti, leč
krutá rana bičem sjela na tvář jeho, až
zasténal.

Bolesti zat'al zuby a mlčky kráčel
ku předu.

Nastaly děsné okamžiky.
Hlad a rány byly jeho společníkem.

—Jak hrozně trpěti musí, že odvážil se
hájiti věc dobrou!

Co asi dělají šťastnější soudruzi,
co dobrá matička v Cukovanech? Opla
kává mrtvolu jeho, aneb očekává jeho
návratu.

Trapné to myšlenky. Jak pomoci?
Zvolna plynul čas. Zima s létem střídala
se, život jeho však se neměnil. Samá
strasť, hlad a bída, práce nad smrt
těžší vyhlodaly hluboké vrásky na mladém
jeho čele. Žádná nadeje, marná též
vroucí modlitba. — Ze marná?

Kůrkovský však doufal přece a na
děje sílila jej.

Vroucně se modlíval, vroucně vzýval
Matičku Svatohorskou, k níž co rok
putovala opuštěná matička a prosila za
šťastný synův návrat.

Doufala, že Matka Boží přece jednou
navrátí jí syna, a nedoufala marně.

Kůrkovský trávil v zajetí tureckém
již 14 let.

Jednoho dne, když s jinými otroky
na smrt? unaven domů se vrátil, odložil
turecký šat a ulehl na tvrdou zemi, aby
nových sil nabyl k novým strastem.
Než ulehl, opět vroucně se modlil. Usnul.
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Alený sen posilnil jej. Viděl Marii
d' Pannu, která promluvila k němu: >Věrný

synu můj, pouze v útěku nalezneš spásy.
Chiániti budu kroky tvé a uvedu tebe
k rodnému prahu opuštěné matičky..

Po té zmizel _milý zjev. —
Rozčilen probudil se a nevěděl,. jak

sobě vysvětliti podivný sen.
»Těžký útěk v p'outech,<< přemýšlel,

»leč když sama Matka Boží svatou radou
. svou pomocná mi bude. zmizí veškeré

překážkyu:
Dnes vstal posilněn, při práci byl

vesel, snášel muka s neobyčejnou

ti pélivosti a těšil ostatní nešťastné spoludruhy.
Dozorce dovolil a těžká pouta jim

sňata, by nepřekážela v práci
Byl opět bouřlivý den. '
7. oblak jen se lilo; Vítr ličel a

Opíral "se o těla zbídnělých otroků.
Chýlilo se k večeru. Noc křídlem

svým snesla se nad krajinu. Dozorci se
skiyli, otioc1 však muselipracovati. Právě
v této bouři nechal pán pracovali ubohý
lid aby hodné tak jej ztrýzniLKů1kovský
odhodlal se k útěku.

»Bud smrť aneb život!: znělo mu
v uchu. Nastala „tma bude mu ochran
ným pláštěm, Matka Boží vůdcem Ne
pozorovaně vzdálil se na malou chvíli.
Okamžik byl sice bez těžkých pout, leč
v otrockém oděvu. l nerozmýšlel se
dlouho, skryl se za blízký keř, do vůle

Nejvyššího se odevzdal, ještě se rozhlédl

do nového neštěstí . .
Náhoda mu přála, nikdo ho nepo

zoroval. Soudruzi, ničeho netušíce, marně
očekávali jeho návratu. Kůrkovský prchal,
prchal šťastně, Matka Boží chránila _jej.
V dálce na chvíli si odpočinul.' Leč
znova na to prchal a nZdrávas Královnm
se modlil. Stanul 'v opuštěné chatrči.

Rozednívalo se.
Nový strach sílil zemdlené ,ú'dy.

»V před, jen v předu volal neznámý
hlas a zajisté ne marně. Dozorce zpo
zorovav uprchlíka, v divokém letu'pustil
se za ním. Již, již blíží se k_ chatě,
v. níž modlí se Kůrkovský »Zdrávas
Královnou V úzkostech smrtelných však
vidí, že hlídka letí mimochatrc ku předu.
Oddechl si, a rychle na to pustil se
v jiný směr. Byl zachráněn. Hlídka ne

' dostihla již uprchlíka a s nepořízenou
vrátila se zpět. Dozorce proklínal »kře
střanské psy: & Kůrkovský děkoval Matce
Boží za zdařený útěk . . .

* *
*

Minul rok. V Cukovanech chystá se
zbožný lid na pouť, na svatou Horu
u Příbrami. V rodinách klid, všude radost“.
jen v chudobné chatě'vzpomíná opuštěna
Kůrkovská svého syna.

Za jednoho tichého večera povstalo
zděšení v klidných Cukovanech.

»Turci jdou, Turci jdoulc volaly
děti & otcové rolníci vyšli z chaloupek,
aby se přesvědčili o pravdě.

Skutečně jakýsi Turek plíží se
k chatě chudé vdovy Kůrkovské. Vdova,
spatřivši jej, vzkřikla leknutím a spěchala
k nejbližšímu sousedu, volajíc o pomoc.

»Pomoc, Turci jdou,: volala vydě—
šeně, »pomozte, lidé dobří, opuštěné
vdově . . .a

Turek, jehožto' tvář zarostlá je
hrubým vousem, neleká se zástupu a
rychle dále spěChá k chatě.

' Kůrkovská naříká: . »Proč právě
mne okrásti _chce o poslední majetek?!a

Rolníci, slyšíce nářek vdovin, smilo
vali se nad ubohou, v_rhli se na smělého
Turka a v okamžiku byl přemožen,

. svázán a tak učiněn neškodným.
»Matko, matko,c volá v mateřštině

domnělý Turek, »což neznáte již svého
syna? Vždyť nejsem- Turkem, jsem
Čechem, jemuž milost Boží dOpřála utéci
ze zajetí, a v drahé vlasti české spoči
nouti v mateřském náručí.

Chudé vdově kmitla slabá naděje.
»Je to možno?< uvažovala a v -uctivé
dálce pohlížela na svázaného.

»Matko,c'— »mé dítě drahélc vystří
dalo se navzájem a když rozvazany
provazy, klesla blažená matička v náruč
mileného syna.

Co nyní se dělo, domyslí si laskavý
čtenář; zbývá mi tOlikojenpovéděti, že
když v roce 1703. putoval na svatou
Horu se šťastnou matičkou, dlouho,
dlouho klečel před Zázračnou soškou
Marie Panny, vroucně modlil se, “děkuje
za prokázané milosti, a jediný dukát,
jenž mu z tureckého zajetí zůstal, zde
jako oběť vzácnou zanechal.

'l'ak pomáhá Matička Svatohorská
svým věrným ctitelům.
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Různé zprávy a drobnosti.
Prst Boží. List »Katolička Dalmacijac

přináší tento hrozný příběh: Při veliko—
noční svaté zpovědi mužstva odvážil se
jeden vojín v Zadru přistoupiti ke stolu
Páně bez svaté zpovědi a mimo to ne
přijav Tělo Páně, vložil sv. hostii svato—
krádežně do peněžní tobolky. Přišedšího _
domů'svedl ďábel, že vyňav u stolu:
sv. hostii, s usměškcm pravil ke svým
soudruhům: »Vy si 'jezte své, já si
pochutnám na tomto.: Ale Bůh, jakkoliv
jest nejvýš milosrdný a shovívá velmi
dlouho, netrpí přece veřejného a veškeru
mírušpřesahujícího rouhání a posmívání ; =
prst Boží strašně ztrestal zločinného,
rouhače. Sotva vyslovil bezbožná slova
ta, pocítil nenadále hrozné bolesti, pod %

&'valo. »Dítě,< odpověděla konečně, »jájichž tíhou za krátkou chvíli jako bleskem
zlomen sklesl, skonal a na celém těle
zčernal. Událost tato hrozně otřásá všemi
křesťanskými dušemi v Zadru a sloužiti
může za důtklivou výstrahu všem. kdož
si troufají s Pánem Bohem žertovati.

Rada mladým hospodynim. Spokojte
se s malým a skrovným začátkem! Velmi
často chtějí začíti mladé hospodyně stou
nádherou a tím blahobytem, s kterým
matky jejich skončily. — Nakupte všeho, —
čeho k řádnému vykonávání svých prací
máte potřebí.— Příbytek vyzdobte tak,
aby pobyt v něm byl milý a příjemný.——
Nepohlížejte závistivě na domácnosti bo- ;
hatší a nežádejte drahocenného jich za—
řízení. — Zmocní-li se vás nespokojenost? .f
s vlastními poměry domácími, navštěvujte
příbytky chudiny; pozorujte ta temná,

nejútlejšího mládí k modlitbě. Otec
však není příliš velikým přítelem mo
dlení a přidržuje se náhledu, že pomo
dliti se v neděli úplně člověku dostačí.
Rodina jest dosti četná; kromě několika
dětí již vyspělých jsou dvě děti ještě
maličké, jedno tříleté, druhé teprve čtyři
měsíce čítající. Jednou večer bylo maličké
v kolébce nepokojno, tak že matka byla
nucena na ruce je vzíti a koncjšiti; otec
pohrával si mezi tím s tříletým děvčátkem.
Pojednou povstala maličká &přistoupivši
kmatce, pravila: »Matinko,já bych spala,
pomodli se se mnoulc Dítě bylo totiž
zvyklé před spaním se pomodliti. Matka
dělala se, jakoby neslyšela, tak že dítě
po druhé i po třetí žádost svou opako

nemám nynípokdy, musím sestřičku tvou
uspati; jdi k tatínkovi, ten se s tebou
pomodlí.: A maličká? »Ale, matinko,a
řekla, »vždyt' tatínek se neumí modliti,
já jsem ho ještě nikdy modliti se ne—
viděla.: Snad přivedlo toto nevědomé po
hanění nevinného dítěte lhostejného otce
opět na pravou cestu svaté &blahodějné
modlitby. a prospělo jak duši jeho vlastní
tak i. štěstí celé rodiny. '

Sekera ke stromu přiložena jest...
Jistý rolník, který hříšný i Bohu odporný
život vedl a těžké výčitky svědomí vše
možněpotlačiti hleděl. osekával jednoho
dne v lese stromy. Tu připadl mu na
mysl při práci výrok z písma sv., který
kdysi na kázaní slyšel, dávno však byl

, již zapomněl: »Sekera zajisté ke kořenu
nevlídná obydlí, chatrné šatstvo, úplný '
nedostatek všeho pohodlí a příjemností,
a spokojeny vrátíte se k vlastním svým
krbům. S vděčným srdcem přivítátepak
svého manžela a oceníte jeho obětavé
namáhání, s jakým se snaží připraviti
vám domácnost milou & pohodlnou. -——
Vydání svá zařiďte tak, aby mysl manže
lova nebyla tísněna neustálými starostmi
o výživu. Dle pokynů těchto se spravujíc
Způsobí hospodyně v domácnosti daleko
více štěstí nežlichým leskem &nádherou
zevnější.

„Tatínek se neumi modliti.“ V jisté
_americké'rodině jest matka velmi boha
bojnou i svědomitou a vychovává dítky
své vzorně, zvláště pak navádí je od

stromu přiložena jest; každý strom tedy,
který nenese ovoce dobrého, vytat a na
oheň uvržen budem Nahodile vytrysklá
myšlenka vřezala se takořka do mysli a
srdce rolníkova, nemohl a nemohl na ni

' zapomněti. :'l'y jsi tím stromem, který
zasluhuje uvržen býti do ohně věčnéholc
našeptával mu neustále neunavný hlas
vnitřní a ukazoval na množství hříchův
a' ošklivost"dosavadního života jeho. Nitro
rolníka toho bylo rozrušeno úplně, nc—
dovedl již klásti odporu. luminil si po—
hlížeti od té chvíle vážněji na cíl svůj

_a starati se o spasení duše své ubohé.
Předsevzetí svému také poctivě dostál,
obrátil se a byl živ bohabojně až do
smrti.



188_

Božim soudem nazývají lidé případ,
který se přihodil nedávno v jedné krajině
německé. Před dvěma roky byly soše
Spasitelově na polním kříži obě nohy
uražcny, pachatele však nepodařilo se_
vypátrati. Nedávno utrženy byly jistému
dělníku, který ještě před dvěma roky byl
samostatným hospodářem, strojem obě
nohy. Umíraje přiznal se nešťastník okolo
stojícím, že před dvěma roky z pouhé buj
nosti rozpustilé rozbil zmíněnou již sošku
božského Spasitele. a zavřel pak na věky
oči své se slovy: »Bůh nebývá posmívánla

Potrestaná nespokojeností. V jisté
rodině obdržely kuchařka a služka k vá.—
nocům každá pár rukaviček. Kuchařka
hodila dárek svůj ve zlosti do ohně. služka
však nalezla následujícího dne v rukavíčce
poukázku na 100marek (1 marka= 60 kr.).
Nespokojená a těžce potrestana kuchařka
div neomdlela. Za několik dní dovědělo se
panstvo o činu nespokojené. I oznámeno
jí, že v jejich rukavičkách uložena byla
suma daleko větší. K tomu byla ještě
ze služby okamžitě propuštěna.

Sedm výborných pravidel o vycho
VŠni. Jistý řemeslník, který měl četnou
rodinu, ale dítky řadně vychované
a zvedené, byl tázá'n, jakým způsobem
docílil překvapující až zvedenosti u„p0—
tomstva tak četného. Odpověď jeho zněla:
1. Nikdy jsem svým dětem neporoučel,
čeho jsem sám nekonal a pak jsem hlavně
pečoval, aby prvnímu dítku se dostalo
vychování řádného. 2. Zadej vždy po—
slušnosť. Neříkej, že naváděti budeš dítky
své k poslušnosti, až přijdou k rozumu.
Poslušnost se musí stati dítkám zvykem.
3. Chovej se kdětem laskavě, ale tak,
aby bázeň a úcta před tebou ze srdce
jejich nevymizely. 4. Netrp odmlouvání.
5. Před dětmi musejí býti rodiče vždy.

jednomyslnými. Trestané dítě nikdy nesmí
hledati útočiště u otce neb u matky, aby
ušlo trestu. 6. Veď dítky své ku práci a
pečuj o zdraví jejich. 7. A především:
Postav se s dětmi svými a celým domem
svým pod moc slova Božího. _

Potrestaný rouhac. Ve Svýcařích
vedl nedávno jistý rolník z Rusvylu,
v kantonu lucernskem, rouhací řeči ()
Rodičce Boží. Za počínání své pokutován
byl od soudu rusvylského šesti franky.
Bezbožný rouhač odvolal se však k vyš
šímu soudu v Lucernu, odtud k soudu
spolkovému, když však ani tam ničeho
nepořídil, odvolal se k samé radě spol
kové, ta však stížnost jeho zamítla také.
Dr. Vaibel, hlava »starokatolíkůc v Lu
cernu, byl jediným advokátem, který chtěl
převzíti obhájení hezbožníka. Rozhodne

'zamítnutí stížnosti této radou spolkovou
slouží nejvyšší tétoinstanci ve Svýcařích
jen ke cu.

Posvátnosť tajemstvi zpovědniho.
Před třemi roky byl jistý kněz arcidiecése
aixské ve Francii odsouzen k deportaci
do Nové Kaledonie pro vraždu a krádež,
jak se později ukázalo, mylně jemu při
čítanou. S trpělivostí opravdu rekovnou
snášel krušný osud trestanců galejních.
Nedávno rozstonal se na smrt? kostelník
dotčené farnosti. Na smrtelném loži vyznal
před svědky, že odsouzený farář jest ne
vinen a že on dopustil se skutků, za
které duchovní správce jeho trpce pykati
musí. Vyzpovídal se ze zločinu toho, ale
zpovědník jeho následkem mlčelivosti
zpovědní nesměl viny jeho prozradítí.
Soud prohlásil ovšem ihned odsouzeného
kněze nevinným, který za velikého jásotu
farníků svých opět se mohl navrátit
k opuštěnému stadci, straviv plná tři léta
v hrozných útrapách trestanců.

Milodary božského Srdce Páně.
Od Pozlovic. Vroucí díky

z nemoci ; jen z plné, silné a živé důvěry
a uctívání pěti ran Krista Pána a sedmi
bolestí P.Marie, uzdravenajsem. B. J.

Z Bosonoh. Srdečné díky vzdává
dle učiněného slibu nejsv. Srdci Pána
Ježíše a neposkvrněnému Srdci Panny!

Pánu ;
Ježíši pro nás umučenému za uzdravení '

[

Marie, jakož i sv. Josefu za uzdravení
dítka. Nemohlo se postaviti na nohy.
V den sv. Josefa'ráno jdouc na mši sv.
prosila jsem božské Srdce Páně a sv.
Josefa za uzdravení dítka s tím úmyslem,
že to oznámím ve »Škole' B. S. Re
A ejhle, přijdouc domů, dítě postavilo
se na nohy a je zdrávo. F. Š.
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Dikůčiněni. Nejvroucnější díky vzdá
vám nejsv. Srdci Pána Ježíše a nejsvětější
Panně Marii, Matce dobré rady a sv.
Josefu za ochránění v těžké nemOci a
za pomoc Vnebezpečenství života. Pri tom
učinila jsem slib, bude-li mi pomoženo,
že to nveřejním ve »Škole B. S. P.:: A Bůh
vyslyšel prole mé. Odporučují co nej
vřeleji všem ctítclům, aby se ve všech
tísních života svého k božskému Srdci P.
utíkali a budou jistě vyslyšení v jakékoliv
bídě a neštěstí. M. W.
F?; 2 Frýdku. Srdečné díky vzdávají
nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a Panně
Marii pomocnicí křesťanů: Matka za
uzdravení dítka, jež 3/4 roku na Oči ne
vidělo. Rodina za zaopatření svého otce
svatými Svátostmi. Jistý mládenec za
ochranu v nebezpečenství života. Více
ctitelů za uzdravení v nebezpečné nemoci.
Více ctitelů za pomoc v tělesných i
duševních záležitostech poskytnutou jediné
prostřednictvím pobožnosti k Srdci Pána
Ježíše a nejčistšímu Srdci Marie Panny.

Od Frenštátu. Jistý muž vzdává
díky za uzdravení manželky své po
vykonané devítidenní pobožnosti k nejsv.
Srdci Pána Ježíše a neposkvrněnému
Srdci Panny Marie. M.

Od Českého Brodu. Mám nemocnou
manželku již na čtvrtý 10k. Minulou
zimu umínil jsem si, že vykonám devíti
denní pobožnost' k božskému Srdci Páně
a nejsv. Srdci Panny Marie a k mocnému
přímluvci sv. Josefu s tím podotknutím, '
že jestli ji Pán Bůh pozdraví, oznámim
to ve »Skole B. S. P. Což se také stalo.
Manželka má tak se pozdravila, že i do
polí na procházku jíti mohla: já však
jsem s oznámením odkládal, až se úplně ;
pozdraví. Zatím 'nemoc se zase vrátila i
a ještě hůře ji trápí. Mám za to, že jsem ;
tím vinen pro nevyplnění slibu svého, ,
který teprve nyní plnim s vroucím přáním,
aby manželka má, je—li to vůle Boží,
zase se pozdravila. V. M.

|

|
|

|

|

|

Od Křtin. Vzdávám tímto nejvrouc
nější díky sv. Josefu za vyslyšení modliteb
a za vysvobození z jistého nebezpečí.
Utíkejte se všichni ve svých potřebách ke
sv.Josefu nebot on vpravdějestochotný
pomocníkem v potřebách našich T. F.

Ze Zižkova u Prahy. Čtenárka
»Školy H. S P. . utekla se k sv. Josefu
ve své veliké bídě s prosbou o pomoc,
slíbivši. bude-li vyslyšena, že to uveřejní
.k povzbuzení jiných. Sv. Josef ji vyslyšel,
dobrodincejí vzbudil, z bídy ji vysvobodil
& ona činí tím zadost“ svému slibu.

Z Hůrky u St. Jičína. Po dlouhý
čas byla jsem upoutána na lůžko, jsouc
těžce nemocná. Lékaři sháněli se se všech
stran, avšak žádné pomoci, ba dokonce
ztráceli naději na uzdravení. Byla jsem
zaopatřena svátostmi umírajících. Oddána
takto do vůle Boží obrátila jsem se
s důvěrou k božskému Srdci Páně a
k P Marii Filipsdorfské, pros-ic za uzdra—
vení z těžké a trapné nemoci. Nebyla jsem
oslyšána, neboť v krátkosti jsem byla
uzdravena a vzdávám proto díky nej
vroucnějši. A. G.

2 Nového Bydžova. A. M. vzdává
nejsrdečnější dík nejsv. Srdci Páně a
bolestné Matce Boží za úplné uzdravení
své churavé dcery.

Od Rokytnice. Jistý kaplan ze
7ambe1ecka děkuje božskému Srdci Pána
Ježíše přesvatému Srdci Panny Marie

a blah. Geral-du M. Majellovi za své
uzdravení a vybízí všecky čtenáře těchto
řádkův, aby ve všelikých potřebám-h své
útočiště brali k nejsv. Srdcim Pána
Ježíše a Panny Marie a k velikému
divotvůrci blah. Gerardu.

Zo St. Louis Mo. Ja nížepsaná
vzdávám tisíceré díky božskému Srdci
Páně, Panně Marii, svatému Josefu &
sv. Antonínu za vyslyšení prosby ve
veliké tísni a nesnázi, která se nám
stala v rodině. Budiž věčně božské Srdce
Páně chváleno! D. N.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Řím & Italie. V druhé polovici mě
síce dubna meškali v Římě poutníci
z Rakouska, a sice poutníci vlaku pol
ského (z Krakova), vídeňského a slovin— .

ského (z Lublaně). Všichni tito poutníci
připuštěni byli k audienci. sv. Otce. I
z užších vlastí našich českých zavítali
mnozi do věčného města k náměstku



Kristovu. Dne 21. dubna uvedení byli
v jednotném průvodě do staroslavně
basiliky sv. Petra. Dle nadšených zpráv
z Říma došlých byly to pocity nevý
slovné, dojemné, nezapomenutelné, jež
prochvívaly srdcem našich poutníků. Ve
lebné a milé tyto dojmy sesíleny byly
ještě, když poutníci pomodlivše se nad
hrobem sv. Petra, prvního nástupce Syna
Božího, shromáždili se kolem oltáře krá
lovského světce našeho sv. Václava, aby
tam přítomni byli mši svaté. Nevýslovně
dojemný a vpravdě nezapomenutelný
byl okamžik, když posvátnými prosto
rami velechrámu římského z úst českých
zazníval nadšený chvalozpěv Mariánský
»Tisíckrát pozdravujeme Tebec a staro
bylé prozpěvy české »Svatý Václave, vé
vodo _českézeměc a »Hospodine, pomiluj
nás.: Mnohé oko zaslzelo v této posvátné,
velebné a dojemně chvíli. Den 26. dubna
přinesl pak poutníkům našim tu radost
velikou, že se setkali tváří v tvář s ná
městkem Kristovým, nejvyšší hlavou
katolické církve, Otcem všech věřících,
Lvem Xlll. Bouřlivé volání slávy při
vítalo sv._OLce,se blížícího. Na to před
čítána adressa poutníků v jazyku la
tinském, na kterou sv.„ Otec rovněž
latinsky odpověděl. Řeči jeho prochvívala
neobyčejná tklivost a něžnost: citu, která
všecky přítomné zaujala a zvláště ti,
kteří mocní byli jazyka latinského, byli
uchvácení přívětivým hlasem, který, čím
mírnější je, tím větších zanechává stop
v duši poslouchajících. Seděl tam na křesle
v pravdě muž moc mající ve slovech
“svých. Po odpovědi následovalo apo.
štolské požehnání. Klečící dav byl na- '
nejvýš pohnut a jenom ještě každý dy—
chtivostí planul viděti blíže sv. Otce, který
zatím rozmlouvati počal s rozličnými
osobnostmi vynikajícími před křeslem
shromážděnýmí. Poutníci rozestavilí se
potom po obou stranách sálu a sv. Otec
nesen jsa na nízkých nosítkách ubíral

_Ém
se podle řady, aby každému dal ruku
k p'olíbení. U mnohých osob promluvil
několik i více slov, tak že neustal v ho

voru. V nejlepším nadšení a všeobecně
pohnutí ztráceli se po audienci poutníci
v sálech, vedoucích ze síně, kde byli
přijati, prohlížejíce v nich drahocenné
památky, jež Vatikán chová. Nechť toto
srdečně setkání se s nejvyšší hlavou
církve zůstane navždy vryto v mysli
všech, a což více, ať činným stane se
netoliko působíc, aby oddanost k Stolicí
apoštolské neochabovala, nýbrž den ode
dne rostla. — Také J. M. kníže-arci

biskup olomoucký meškal v ten čas
v Římě a jak všude tak zvláště u
sv. Otce byl přijat s celou svou dru
žinou co nejlépe & nejokázalejí. — Cí
sařští manželé němečtí, kteří
prodlévali v Římě za příčinou stříbrné
svadby královských manželův italských,
přijati byli také u sv; Otce ve Vatikáně.
Císař Vilém zůstal s papežem asi hodinu
samoten. O tom, co asi projednáváno'
bylo v tajné rozmluvě obou, svět s těží

'doví se zprav určitých a bezpečných.
Různými domněnkami se ovšem všechny
listy jen hemží, možno si však odnésti
ze všeho toho jen ten dojem a poznání,
že právem pohlíží se k výsledkům roz
mluvy tě s největším očekáváním a
napjetím. Neméně pozoruhodným jest
výrok Viléma II., který pronesl ke kar
dinálu Ledochowskěmu, o němž známo,
že byl zakulturního boje v Německu
Bismarkem vězněn. Pravil císař,_louče
se s ním: »Je-liž pravda, vše jest již
zapomenuto ?: Patrno, že německému
císaři velmi mnoho na tom záleží, aby
katolický kněz,- jenž u sv. Stolice má
své určité místo, zapomněl na zločin,
který na něm byl spáchán v »říši bázně.
Boží a dobrých mravů.: Italský král
Humbert octl se následkem událostí

poslední doby oproti sv. Otci ve zvláštním
postavení. Řím přece celou minulostí,
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přítomností i budoucností trvá a trvati
bude z mravní moci papežství a tím
jaksi lesk osoby královy mizí. Bylo to
nejlépe pozorovali při velkých pout—
nických průvodech, které se před ne
dávnou dobou do věčného města hrnuly.
Tu osoba králova ustupovala úplně do
pozadí a při jubileu stříbrné svatby
pronikla jen 'na chvíli do popředí, aby
potom zase ustoupila a zanikla. Již formy,
za kterých císař německý vykonal
návštěvu u papeže, svádějí na dvojaké po—
stavení krále Humberta v Římě jasné
světlo. Nic ani nepomůže zmiňovati
o tradicích města Říma, ty přece byly
vždy papežské a bohdá že také papež
skými na vždy zůstanou! — Sv. Otec
Lev Xlll. pozval všecky Opaty řádu
sv. Benedikta, by se súčastnili slavnosti
kladení základního kamene k novému

kollegiu sv. Anselma v Římě. Z Evropy
a Ameriky dostavilo se 52 opatů. Svatý
Otec přikládá zařízení tohoto kollegia
velikou důležitost. Dle úmyslův i slov
jeho »erit magnum collegium internati
onale St. Benedictic (»bude to veliké
mezinárodní učiliště řádu sv. Benedikta-).
Kollegium bude míti podobu starobylé
basiliky a mimo společné rozsáhlé míst
nosti bude moci poskytnouti útulku aspoň
100 členům řádu. Poloha kláštera jest

„zdravá a rozkošná;
obraz celého Říma.

Rakousko. Co se týká. zájmů cir
kevních, poutá pozornost každého vý
hrad-ně uherská polovice veleříše naší,
kde panuje neustálé kvašení a úzkost
livé hnutí následkem církevně—politických
předloh vládních. Po šestiměsíčním
boji a kolísání předložila konečně vláda
uherská říšskému sněmu osnovy zákonův
o zavedení občanských či civilních matrik
a o recepci židů v Uhrách. Předlohy
tyto jsou ceny neobyčejně pochybné
a provedení jejich jest dle obecného
úsudku totožné se vzplanutím boje kul
turního. Do obšírného rozboru na místech

těchto se ovšem pouštěti nemožno, stačí
tu toliko říci, že kromě stránky finanční

.— sestátnění matrik spojeno by bylo
s velikým nákladem hlavně ta
okolnost mluví proti snahám vládním,
že by se různé spory, protivy a zmatky
jen zveličily a příkřeji proti sobě posta
vily. Co se týká osnovy zákona o recepci
židů, máme za věc nemožnou, aby zá
konodárci uherští ji schválili a tak buj—
nosti a bezohlednosti židovské u vy
kořisťování obyvatelstva dali zákonnitý
podklad. Jak se dále určitěji celá věc
vytváří, očekává se všude právem s na
pjetím. Pl. B...a

před očima jeví se

Otcové & matky rodin.

odina jest základem celé společnosti lidské vůbec a společností zvláště.
, Na rodině zakládá se blaho církve i státu. Proto potřebí jest, aby rodina

sama měla základ dobrý, vzdělána jsouc na bázni Boží. Záleží tu zvláště
'na otci a matce, jakými jsou, jak dítky své vychovávají což jest nad...—„J

míru důležitým za naší doby. Otcové 1matky mají sami býti přesvědčení křesťanského
mají sami ctnostmi ozdobení býti, aby pak i dítky své dobře vedli. V písmě sv.
čteme, že člověk málo liší se od anděla. »Co jest člověk, dí žalmista Páně, »že
jsi naň pamětliv? aneb syn člověka, že jej navštěvuješ? Učinils ho málo menšího
andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej; a ustanovil jsi jej nad dílem rukou svých
Všecko jsi poddal pod nohy jeho. ( (Žalm 8.) Jak vznešeným tvorem jest člověk!
A přece jest slabým a křehkým dle těla 1dle schopností duševních, když jako nemluvně
přichází na svět. Dlouho jest dítě odkázáno na pomoc rodičův. Aby rodiče snadno
tuto těžkou úlohu svou mohli vyplniti, vštípil jim Bůh velikou lásku k dětem. Ač
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z většiny otcové a matky dbají spravedlivě o zdárné vychování dětí, přece jest
také dosti otců nedbalých, matek nesvědomítých všude k nalezení ve městech
i v obcích. Nemajíce sami ctností. nemohou jich ani svým dětem vštípiti. To je
také jedna z mnohých příčin nynější zkažené mládeže. Bůh to náprav! Rodina
svatá málo má následovníků. Sv. Josef nenalézá následovníků mezi muži; Rodička
Boží svými ctnostmi sebe spanilejšími marně k následování zve matky; proto
stává se, že dítky takových rodičů neznají Dítka božského, nemiluji Ho, nehlásí se
k Němu ve 'věku dospělém. Jak krásným vzorem manželům jest sv. Josef, starostlivý
ochránce Ježíška a jeho Matky! A přece jsou manželé a manželky, nedbajíce skoro
nic tohoto vznešeného vzoru, nestarajíce se o svou vlastní krev. Jděme do měst,
navštívme rodiny vesnické, všude najdeme malou starost“ o zbožné vychování děti.
Mnozí otcové po celý den si dítek ani nevšimnou, a když otec praci jest zaměstnán,
padá péče na matku. Ale i tu vidíme, že mnohé nedbají dítek svých.

A jak je s duší dítka nedbalých rodičů? Ježíš Kristus volával k sobě
dítky, žehnával jim; sám propověděl, že kdo by jeho jménem pacholátko přijal,
o dítě se staral. pečlivě je vychovával, aby k úctě Boží a k užitku lidem rostlo.
ten že jej samého, Ježíše Krista totiž, přijímá. A kdo by neznal strašnou hrozbu
Pána: »Kdo by pohoršil- jedno z malíčký'ch, jenž ve mne věří, lépe jemu, aby
zavěsil se žernov osličí na hrdlo jeho a on pohřížen byl ve hlubokosti mořskéa
(Mat. 18.) A kdo dává často pohoršení dítkám? Bohužel tí, jimž předevšim přísluší,
aby dítky v nevinnosti & ctností zachovali, před každou příležitostí zlou chránili.
Rodiče namnoze chybují, slovy a skutky špatnými pohmšují dítky své. Či vidí
mnohé děti otce se modliti? Vidí jej do kostela jíti? Nikoliv. Za to vidí jej spěchatí
do hospod, místo modlitby křik a kleni a snad i horší věci. — Svatá rodina"
v Nazaretě budiž vzorem všem rodinám, otcům i matkám našim. Otcové, buďtež
jako sv. Josef ochránci svých manželek a svědomítými vychovateli svých dítek!
Přičiňte se, aby v rodinách vašich jako v rodině svaté vzájemná rozkvétala láska,
upřímnost. Ve dnech blaha í neštěstí budiž vzorem rodinám všechněm rodina svatá
v Nazaretě, již jméno jest: Ježiš, Maria, Josef.

Obětování úmyslu denního;

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 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, všeliké city a žádostí,
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 otce
a matky rodin, aby vždy svatou rodinu v Nazaretě před očima měli,'a na všechny
úmysly, jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Je,žíší zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého 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, modlíme—lise 190denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26.1ístopadu 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.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v červenci: Povolání ke stavu kněžskému-a řeholnlmu. - _
-———El=š———
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(uší) SkolaBožskéhoSrdcePáně.
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SČÍtej, Bože, VyLIté Vše V práCI potu krůpéje, -—-Dej, ať z nIV se s Láskou
tVojÍ — nezkaLená V bouří znojI — hojnost žIVota zas na nás usMéje!

O 9?

Paní krásy! Matko spásy!

Po hlasů z „chrámů světa zpěv,.co jásá. hlahol zvonů?
To chválí Tebe, děvo děv,
ples věrných milionů.

Let tisíce.
se hlučně mísíce

všech národů Ti znějí hlasy:
Buď zdráva, Matko děvice,
Buď zdráva, Matko spásy!

My plaěem' v světě tíhou vin,
Ty's pro těchu nam dána!
Nám věčnou touhou je Tvůj Syn,
8. Ty jsi k němu brána.

Ty's životem,
a. proto s jásotem

se rodina Tvá !: Tobě hlásí :
Bud' zdráva, Ty jsi Matkou všem,
buď zdráva, Matko spásy!

Tak daleko jest do nebe.
ze slzavého dolu! '
Kdyby'ne lasky od Tebe,
my pohyneme v bolu;

Ty, sladkosti,
Ty, svatá radosti,

Ty, duho míru, hvězdo krasy,
slasť míru v duších zahosti

a buď nam Matkou spásy!

Ty plakala jsi pod křížem,
Ty trpěla's i s námi —
ted' konec bolům, obtížem,
teď trůníš nad hvězdami:

Ty's nadějí,
že marně svádějí

nás k hříchu žalné časy -——
že hvězdy nám se zastkvějí
jak Tobě, Matko spásy!

D. Lutínov.

—————+—ote+—

O pravém pojmu svatého přijímání.
Podle Msgr. Segura podává. P. M. ch'dčelc O. S. B. (Č. d.)

7. Neznamenám žádné nábožnosti při
sv. přijímáni, nýbrž jsem zcela roztržit

a chladen.

Ale dobrý Mistr odpověděl: »Neboj se.:
(Luk. 5, B.)“

Podobně i ty nemáš se čeho obávati.
Nenáleží-li srdce _tvé Pánu Bohu? Ne
máš—lídobré vůle opravdové mu sloužiti?
Více na tobě nežádá. Naše rozlržitosť

má nás pokořiti, avšak ne učiniti málo
myslnými; neboť ponejvíce zajisté není

13



dobrovolná a tudíž nezbavuje nás ovoce
sv. přijímání. Dobrá vůle: dobré svaté
přijímání.

Truchlivosti, postrádání citlivé útěchy
a obtížné roztržitosti zakusili i svatí. Svatý
Vincenc z Pauly (1' 1660) trpěl po dva
roky tak velikou duchovnísuchoparností,
že nebyl ani s to, aby vzbudil úkon víry.
Poněvadž ďábel. užíval _tohoto stavu
k mocným 'znepokojujícím' pokušením,
připevnil si'světec na talár na srdce-na
psané »Věřímv Boha a uzavřel s Pánem
jednou pro vždy, že kdykoliv se dotkne
rukou tohoto lístku, má to tolik platiti,
jakoby vzbudil úkony nábožnosti, jichž
není právě mocen. Při tom pevný jsa:
ve víře pokračoval ve všech svých du
chovních cvičeních. a denně sloužil mši

svatou. Zdaž byla jeho přijímání; dobrá?
Učenému a zbožnému biskupu Fe—

nelonovi (1—1715) tráviti bylo poslední léta
svého záslužného života v podobném
bolestném stavu. V dopisu nábOžnéínu
příteli, vévodovi z Beauvilliers, vyznává:
»Jsem v největší duševní suchopárnosti
a v pokoji nad míru trpkém.'<

Tyto zkoušky jsou obyčejnou cestou,
jakou vede Pán Bůh své pravé služebníky
chtěje je očistiti. Ale právě pro tyto duše
suchopárností navštívené není dle rady
sv. Teresie (1- 1582) lepšího léku nad
častější sv. přijímání.

Ostatně »často nejsv. Svátost způ
sobuje v duši účinky, aniž bychom jich .
znamenali,c praví sv. Vavřinec .lustiniani,
benátský patriarcha (T 1455), a veliký
učitel církevní sv. “Bonaventura (1-1274)
přidává: »I když bys tušil, že jsi chladný
asuchopárný, nemáš se vzdalovati stolu
Páně; nebot“ čím jsi churavějším, tím
více potřebuješ lékaře.; Pěkný je také
výrok jistého nábožného kněze: »Méně
segbojím. nedbalosti při sv. přijímání než
zanedbání sv. přijímání; nemoc jest lepší
nad smrt?.s

Nejsv. Svatost" jest oheň lásky Boží ;

a proto čím více znamenáš sei býti chlad—
ným, tím blíže musíš se držeti tohoto
božského ohně.

Ale nejsi snad sam poněkud vinen
touto suchopárností? Zdaž bedlivě se
varuješ i hříchů všedních ? Zdažse střežíš

_zarmoutiti v sobě Ducha svatého? Taková
nevěrnosť mívá za následek či lépe za

' trest jakousi vnitřní smutnotu, opuštěnosť,
ztrátu duchovní sladkosti. Nepocház'í snad
toto utrpení z"tvého úzkého srdce a z tvé
sebe hledající nábožnosti? Při sv. přijí
máni a vůbec při modlitbách mysli více
na jiné než na sebe. Budeš-li míti na zřeteli
spásu svých bratří, obrácení hříšníků, zá

- ležitosti sv. víry, rozšíří se ti srdce a tato
láska přinese ti hojného požehnání. Modle
se za jiné nalezneš nábožnosť a sebranosf,
kterých postrádaš mysle pouze na sebe.

Konečně musíme býti pamětlivi, že
odpor, o němž tuto mluvíme, je téměř
vždy pokušením. Dabel' nemoha na tebe
útoků činiti zřejmě a, přímo, 'mStí se

takovýmto znepokojováním'ýZahanbi jeho
chytrost; chce tě učiniti málomyslným a
netrpělivým, ty však Zůstaň stálým a
zajisté brzy se ti navrátí čas útěch.

8. Neodvažuji se často přistupovati ke
stolu Páně, poněvadž vždy. klesám opět

do starých'chyb.

Domníváš se tedy, že bys byl lepším
přijímaje zřídčeji? Kdybys omdléval po
žívaje svého obyčejného pokrmu, což by
se stalo, kdybys ne skoro nebo docela ne
jedl? _Namístěslabosti umřel bys hladem.
Podobně vzdá ůje se chleba silných do

' cí'líšjen toho, že se staneš stokráte slabším,
a brzy nebudeš naříkati jen na poklesky
lehčí, nýbrž na velmi těžké, ana“hříchy
smrtelné. »Hřeším denně; praví svatý
Ambrož, »tudíž _denně potřebuji-lekne;
a na jiném místě vyznává: »Tentoaděnní
chléb přijímáme jakožto léčivý prostmdek'

: proti denní.slabosti.za Když .jeděn-kráte—
sv. Františka Římská-(T1440)--by1a ne
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pokojna pro nepatrný _pokrok po svých
přijímáních, zjevila se jí nejbl. Panna
Maria & těšila ji, řkouc: »Milá dcero,
poklesky, jichž se dopouštíš, nesmějí tě
stolu Páně .vzdalovat'i;-nýbrž naopak mají
tě tím více k němu pobádati, ježto v nej
světější Svátosti nalézáš lék proti všem

svým slabostem.
Přijímání i denní přijímáni chrání

sice před hříchy'tě'žkými, avšak nečiní
nás neschopnými hřešení. Pokud jsme
na světě, hřešime, “'a chtíce se správně
vyjádřiti, »ty nejlepší- mezi námi měli
bychom jen »méně' zlými; nazývati.
Mějmež tedy trpělivost se sebou samými
a snášejme sebe, poněvadž nás snáší i
Pán 'Je'žíš. Takto činili “světci, tak to
činili první křesťané; přijímali denně,
ačkolivbyli podrobeni rozmanitým chybám
jako, my. Velmi bychom se mýlili domní—
vajice se, že byli samými světci; spisy
sv. apoštolův' a svědectví z prvních dob
církve dostatečně ukazují opak. Není ani
jednoho listu sv. Pavla, v němž by ve
likému počtu prvních křest'anůlnevytýkal '
jejich“ nesjednocen'osti, nestálosti, ne—
vděčnosti, nedbalosti. Sv. Cyprián (1-258)
stěžuje si hořce na vlažnosť a slabosti
křesťanů karthaginských. Sv. Augustin a
jiní mluví o týchž vadách. První křesťané
nebyli tedy samými světci, avšak, já to
opakuji, přece přijímali denně. Sv. papež
Anaklet (79—81), druhý nástupce sva
tého Petra, poučuje nás na jednom místě,
které i sv. Tomáš uvádí, že »denní při
jímání jest zařizení bezprostředně od
apoštolů pocházející &obyčej sv. římské
cirkve.: Ustanovení toto jest v' konsti—

tucích apoštolských, sahajících částečně“
až do 2. století.“

Denní svaté přijímání nečinilo první
křesťany neschopnými hřěšení, avšak
velice-“přispívalok jejich posvěcení, za-'
chovávalo je před hříchy smrtelnými a
hojný počet přivedlo na vysóký stupeň
dokonalosti.

Nám se povede podobně. Byt“ nás
sv. přijímání neučinilo dokonalými, po
nenáhlu alespoň počet našich vad učiní
menším a způsobí, že nepozorovaně při
bude. nám zbožnosti ;a moudrosti. Ne
obdivuj se tomu, nestane-li se tato pro
měna za den;

Kolik let jest potřebí, aby z dítka
vyrostl muž! Znam'enáme jeho při—

bývání? A přece prospívá; je tu skrytý.
avšak zcela skutečný postup, k němuž
přičiňuje každé jehož-nasycení. Také se
tomu neobdivuj vždytopět do týchž chyb
kl'esaje; nábožnOSť _á sv. přijímáni zdo
konaluje siee naši přirozenost, avšak ji
neničí. [ při posvěcující činnosti Ježíše
Krista podržuje každý z nás své osob
nosti a zárodek svých hlavních pokleSků.
To jest onen zárodek, ona slabá stranka,
již stále hledí ďábel užíti; odtud po
cházejí často se “opakující chyby, které
křesťana unavují a pokořují, ale nikdy
ho nemají zbaviti mysli. Můžeš-li si-dáti
vysvědčení, že hříchu nemiluješ, a že
chceš Pánu Ježíši sloužiti věrně, ne
znepokojuj “se denními poklesky—, svaté
přijímání tě od nich očisti.

' Právě poněvadž duchovní vůdcové
mohou jen .umálo. křesťanů takové pevné
smýšlení předpokládati, proto nemohou
všem svým dítkám doporučóvati častěj—
šího přijímání.

Z téže příčiny také svatý Tomáš,
jenž ve své »Summěc katolickou nauku
tak správně podává, přece praví, »že
není prospěšno všem věřícím bez roz—
dílu denně ke svatému přijímáni přistupo
vati.: (Summ.'p. Ill. q. 80. 9. 10.)

»Úctyplná bázeň a laskac zní
praktický závěrek sv. Tomáše; avšak ne—
opomiji podotknouti, »že láska a dů—
věra mají předn os'ť před uctivou
bázní.a Nezapomínejme nikdy tohoto
výborného'pravidla. Amór tamen et spes
praeferuntur timori. (Summ. p. lll. q. 80.
9. 10.)

' 13"'
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9. Často přijímaie- obávám se, že se
budou lidé mne znajici jednáni mému

obdivovatí a se horšiti.

Snad máš na mysli známé poloviční
křesťany, t. j. množství těch, kteří bož—
ským věcem nic nerozumějí, jakkoliv
některé předpisy náboženské plní? Ty
víš tak dobře jako já, jakou mají jejich
soudy platnost; nech je mluviti, jejich
hana jest chvála.

Jde-li však 0 (soby vpravdě nábožné,
ty buď ujištěn, že se nebudou nad tebou
horšiti ani nebudou se obdivovati, žiješ-li
jako pravý křesťan.. Ale víš, nad čím se
lidé horší u osoby často přijímající?
Snad nad její přijímáními? O nikoliv;
nýbrž nad její nedbalosti, že ačkoliv
často přistupuje ke stolu Páně, přece
podržuje svou zlou povahu a velmi málo
se přičinuje, aby svůj denní život uvedla
v soulad s nábožnými cvičeními. Horší se
lidé nad její četnou netrpělivostí, zlým
jazykem, změkčilou starostlivostí o zdraví
a o dobré bydlo, nad její mnohými va
dami, jež jsou něco více než nedokona—
losti, a jež nemají ujíti zrakům svědomí
jen poněkud o své posvěcení pečujícího.

Poznáváš-li, laskavý čtenáři, v tomto
líčení. čehož Bůh uchovej, sebe, musíš
bez prodlení proti zlu tak velikému užíti
prostředku vydatného, ne sv. přijímání,
nýbrž musíš své nedbalosti zanechati a
více násilí si činiti, abys vedl život svě
tější a milého Pána Ježíše Krista hodnější.

Mezi dobrými křesťany jsou ovšem
také osoby málo osvícené, které se umějí
horšiti nad ničím. Co se takových týče,
máme se varovati nemile se jich do
tknouti, ale také nesmíme se příliš dáti
zaujati bázní před jejich výtkou; všem
se zalíbití nelze nikdy. Měj na zřeteli,
abys se líbil Pánu Bohu; měj vždy
upřímnou vůli dobře jednati; přijmi po
korně rozličné úsudky řádných lidí a
hleď jich užíti ke svému polepšení. Jsi-li
v pochybnosti, co máš činiti, obrat? se

ve vší jednoduchosti na některého zku—
šeného kněze v cestách Božích &řiď se

dle jeho návodu.
Pěkně dí učený a nábožný Fenelon,

jenž důtklivě doporoučel častějšího při—
jímání. »Musíme si zvyknouti viděti kře
sťany, kteří přes svou upřímnou touhu
vystříhati se každého všedního hříchu
přece mnohých chyb se dopouští, a kteří
nicméně denně s užitkem přijímají. Ne
smíme se uražeti na mnohých nedoko
nal0stech, kterých jim Bůh ponechává
chtěje je pokořiti, nýbrž máme pomnětí,
před jakými mnohem většími a mnohem
nebezpečnějšímí poklesky je tento denní
spásonosný prostředek chrání. K čemu
se horšiti, vidíme—li, kterak dobří lidé
světští, aby nedokonalosti své lépe pře
moci a pokušením zkaženého světa lépe
ujíti mohli, chtějí se Ježíšem Kristem
živiti? Nespravuj sedle úsudku takových
mravokárců, již stále jsou pohotově nade
vším se horšiti a všemu něčeho vytýkali,

_nýbrž dle úsudku zkušeného duchovního
vůdce, 'jenž tě řídí dle ducha církve.:

Nuže, 'bdi nad sebou, „avšak nedů
věřuj úzkostlívostí právě tak velice jako
nedbalosti. Obnovuj denně svá dobrá
předsevzetí, a co nejméně se starej o to,
»do tomu lidé řeknou.:

Moudře nás poučuje sv. František
Saleský ve své »Bohumilea: »Bude-li se
nás svět tázati. proč tak často tělo-Páně
přijímáme, řekněme, že proto: abychom
se naučili milovati Boha, očistili se od
nedokonalostí a sprostili se běd svých;
abychom nalezli útěchy v trudech, posily
v slabostech svých. Rceme .tomu světu,
že dvojí lidé mají potřebí často chodíti
ke sv. přijímáni: dokonalí, poněvadž
jsouce dobře připraveni velmi by si ško—

dili, opomenouce choditi ke zřídlu do
konalosti, a nedokonalí, aby k dokonalosti
dospěli; silní, aby neseslábli, & slabí,
aby se posilnili; zdraví, aby se ušetřili
proti všelikým neduhům, a nemocní, aby



se uzdravili. Co se však nás týče, do
ložme, že jsouce z počtu nedokonalých,
slabých a nemocných, zvlast"potřebí mame
často přijímati původce vsi dokonalostí,
Boha silného, lékaře své duše. Rceme
tomu světu, že kdožkolív nejsou příliš
obtíženi světským zaměstnáním, povinní
jsou často příjímati, protože mají kdy;

kdo však obtíženi jsou pracemi, mají též
často přijímatí, poněvadž potřebují veliké
posily. Konečně rceme, že proto chodíme
častěji ke sv. přijímaní, abychom se na—
učili Pana Boha dobře příjímati; nebot“
nikdo není s to, aby něco dobře vy
konal, nekoná-li totéž co nejčastěji.:
(Bohumila ll. 21.) (Příště dále.)

Proste Pána žní.
(Ke dnl svěcení kněžstva )

měsíci červenci udílí se oby
í čejně svátost? svěcení kněž
I stva, kteíou mladí muži po

Nj důkladněpřípravěschopnými '
a hodnými uznaní, Bohu posvěcení bývají.
aby, byvše vyvolení z lidu, prostředníky
byli mezi Bohem a lidmi.

»Dobrý, zbožný a svatý kněz,a praví
zesnulý biskup mohučský Josef Ludvík
Colmar ve svých kazaních, »jest zajisté
drahocenným darem, neboť napomína
nas sam Kristus Ježíš, a to v okamžiku
nejdojímavějším, abychom za takové
kněze Otce nebeského prosili.:

Pohled na lid, praví sv. evangelium,
pohnul Pána k útrpností, nebot“ byli
rozprašeni »jako ovce bez pastýře,: což
zajisté krásným jest podobenstvím, z něhož
již seznati můžeme velikou cenu hodného
pastýře, zbožného a horlivého kněze.

Již ve Starém Zákoně dává nam
Hospodin na rozum, jak vysoko kněze
zbožného cení. »Obratte se,: volal ústy
proroka svého, »pojďte ke mně a já
dám Vám.c Co asi myslíte, milí čtenářové,
co jim Pan sliboval? Snad hojnou úrodu
zemskou nebo bohatství a dlouhý život?
Těto vše jim byl již dříve při méně dů
ležitých příležitostech přislíbil. Co tedy?
Snad dlouhý mír anebo bohaboiné, spra
vedlivé panovníky? Veliké jsou ovšem
i tyto dary, ale co jsou u porOVnaní
s tím, co Hospodin v nevýslovné dobrotě

a milosrdenství svém zas-líbil?! »Obrat'te

se,: praví, »a ja dam vam pastýře,
kněze podle srdce mého, kněze
hodně, svaté.

O kdybyste znali tento dar Boží,
mohl bych vám totéž říci, co kdysi Pan
Ježíš řekl ženě Samaritance u studně

Jakobovy, »že byste pak co nejusilovněji
za takový dar Pana prosilila

Není také většího a vzácnějšího
daru, který by Bůh obci křesťanské, ba
lidstvu dati mohl, než da—lihodné, svaté
kněze, kněze podle srdce svého. Není

.však zase také většího neštěstí pro kře
sťanskou osadu, než dopustí-lí Bůh, aby
v ní působili kněží nehodní, nesvatí,
podle srdce světa.

Chce-lí Bůh líd jen poněkud mírně
trestati, tu hrozí a tresce nemocemi,
valkou, drahotou a zajetím. Vchází-li
však s lidem v soud a chce jej trestati
přísně, tu praví: »Dam vam kněze, pa
stýře, kteří po svých vlastních cestach
chodí, pastýře, kteří nalomené nenapra
vují, zraněné neobvazují, kolísavé ne—
podporují, dam vam kněze nesvaté.:

Zkušenost učí, že má líd kněze“

takové, jakých zasluhuje. To je také
samo sebou zřejmé, vždyť kněz vychází
z lidu, a »jablko nepadne daleko od
stromu,: praví přísloví. Jak by také (pra
videlně) mohl z lidu nevěřícího a zpustlého '
hodný, svatý kněz vyjíti? Mimo to jest
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dobrý pastýř také velikým dobrodiním
Božím, milosti. a o milost musíme prositi,
musíme se modliti. Zdaž pak vždy na
tuto svou křesťanskou povinnost“ také
pamatujeme? Ovšem nařizuje církev sv.,
abychom o suchých dnech obzvláště Boha
prosili, aby důstojně, horlivě & zbožné
kněze povolal na vinici svou; ovšem
nařizuje církev k modlitbě také půst 0
dnech těchto, ale kolik pak katolíků
pamatuje na kvatember, kolik modlí se
tu k Bohu za kněze, kolik postí se na
ten účel? Ano, na modlitbu za kněze
se zapomíná, ale jedná-li se o to kněze
pak posuzovati, haněti. chyby jeho vy

. nášetL tu jazyk mnohých rychle pracuje.
Prozkoho pak pracuje kněz, pro

koho pak vůbec jest? »Všeliký zajisté
kněz, z lidí vzatý, pro lidi bývá usta

noven v těch věcech, které jsou Boží,:
praví sv. apoštol Pavel v listě k Zidům.
K vůli lidem je tedy kněz, ne k vůli
sobě. Nestarají-li se však křesťané pranic
o to, aby k vlastnímu prospěchu svému
dobré, horlivé kněze, pravé pastýře si
vyprosili, smíme se pak diviti, že leckde
takových schází?

Protož jako o suchých dnech, vo
lejme i've dnech, v nichž svatost" svěcení
kněžstva čekancům se udílí, z plna srdce
k Panu Ježíši, knězi našemu nejvyššímu:
»Sešli, ó Pane, svaté, hodné kněze, při
pravuj sám ty, které jsi k tak veledůle
žitému úřadu sluhů církve své byl vy
volil! Naplň je Duchem svým, obnov
srdce jejich podle srdce svého, aby nic
jiného nehledali nežli co Tvého jest: slávu
jména Tvého a spásu nesmrtelných duší!

Boh. Hendl.

Katolík v červenci.
(Slovo o poutich.)

_elikož nastal čas, kdy zbožný
: lid náš rád a v hojném počtu
: k posvátným místům putuje

_ ' a jelikož obyčej _tento i
mnoho nepřátel a protivníků

má, nebude snad od místa, když poněkud
obšírněji o našich křesťansko—katolických
poutích pojednáme, jejich účel objasníme,
na užitek z nich plynoucí poukážeme,
ale také možné zneužívání jich neza
mlčíme. '

Nuže, co jsou poutě? Poutě jsou
dobrovolně podniknuté cesty ku vzda
leným místům posvátným, a sice za tím
účelem, aby putující ostatky neb obrazy
svatých, najmě nejsv. Rodiěky Boží, uctili
a úctou touto nadpřirozenou pomoc Boží
ve svých záležitostech si vyprosili. Jsou
tedy poutě úkonem náboženským, patřícím
k veřejné bohopoctě. Putování “zbožně
nalézáme již ve Starém Zákoně. Již
Abraham putoval tři dni, aby na rozkaz

Boží přinesl oběť na hoře Moriah. (l. kn.
Mojž. 22.) lsraelité zhusta putovali 'do
Bethel, místa to, které Jakub na útěku
svem před Esauem byl posvětil, jakož vy
pravuje Starý Zákon na několika místech.
(|. kn. Mojž. 28..18, LKi-ál. 10. 3, 3. 12. atd.)

A co to bylo jiného nežli pout, když
zakonem vázáni byli Židé za rok třikrate
do Jerusalema jíti ku třem hlavním slav
nostem? I Josef a Maria putovali do
Jerusalema, a o dvanáctiletém Ježíši víme,
že také s nimi ku slavnosti šel. Zbožné

ženy a svatí apoštolé šli ke hrobu Páně,
aby jej uctili, a sv. Pavel, ač již nebyl
vázán jako křesťan židovskými zakony,
přece k letnicím do Jerusalema spěchal.
(Sk. ap. 20. 16.)

Od té: hodiny pak, kdy Spasitel na
kříži zemřel za spásu světa, byl to Jeru—
salem, k němuž oči křesťanů všech obra

cenybyly a jemuž srdce jejich bilo, &za
obzvláštní štěstí a milost pokládalo _se,



199_

mohl-li někdo toto svaté město uzí—íti. Osvaté císařovně Heleně, matce prvniho

Poutníků jerusalemských přibývalo vždy křest. císaře římského Konstantina, víme,
více, tak že již r. 386. zemřelý bl. Cyrill že z touhy nábožné ve vysokém věku

.lerusalemský porovnavati mohl davy na | ještě do Jerusalema putovala, tam pravý
Golgotu putující s těmi, kteří o letnicích „ kříž Kristův nalezla a nad hrobem Páně
naSionu židovském obětovávaly.((lat.17.) ', skvostný chram vystavěla.

Velehrad & sv. Cyrillia Method.

Mimo posvátná místa ve Svaté zemi jiných svatých se putovalo; tak putovala
byl to Řím, k němuž zahy křesťané puto- svatá panna a později mučenice Lucie

' vali, aby pamatku sv. knížat apoštolských, s matkou svou Eutychii, těžce nemocnou,
Petra a Pavla, uctili. Tak Origenes, slo- ke hrobu svaté mučenice Hatv v městě
vutný učenec času svého, slibem se za- Catanii, a nemocná ozdravěla._
vázal do Říma putovati. 1 ke hrobům I poutě ke sv. obrazům a sochám
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jsou již prastaré. Sophronius nám vy
pravuje, že dva svatí mučeníci, Cyrus a
Johannes, často putovávali k jistému
velikému a zázračnému kříží s obrazem

Spasitelovým.
Vnitřní pud k poutím vzmáhal se

od století ke století ; příčinou byly zá
zračné události, které se často sběhly,
vyslyšení proseb, uzdravení nemocných
atd., tak že místům takovým dáno jméno
»milostna místa,: a obrazům svatých,
na jejichž přímluvu byl Bůh pomohl,
jméno »obrazů zázračných.: Ovšem po
smívají se nepřátelé církve často našim
poutěm, i také vlažní katolíci mnohdy
horší se nad nimi a rádi by je zrušili
a zapověděli, jak se vskutku za času
Josefa Il. stalo. Výtky jejich jsou vesměs
dle »ducha času: sestavené, kterýžto bývá
»duchem nevěry.< Praví: »Bůh je pra
menem všeho dobra a tentýž Bůh je
všude přítomný, nejsa vázán ani na
místo, ani na obraz; on vidí a“zná po
třeby lidu svého, slyší nářky a modlitby
jeho, ať je kdekoliv, proto může i všude
pomoci. Práce domácí, dle vůle Boží
konaná, výchova dětí, krocení zlých ná
ruživosíí, ba každý skutek z lásky k Bohu
vykonaný jest nebi právě „tak milým,
jako kající putování k místům posvátným.
Mnohdy pak zneužívá se poutí, zanedbává
se jimi povinnost domácí, utrácí se pe
níze a maří čas, ba mnohdy i velikým
jsou nebezpečím hříchu lidem bezdo
hlídky, zejména lidem mladým. Proto
nelze poutě odporučovati. :

Tak a podobně tvrdívají nepřátelé
poutí našich. Co jim asi odpovíme?
Mají-li pak pravdu?

lmy věrné vyznáváme, že jen Bůh
pomoci může a vyslyšeti ažádný světec
z vlastní moci ani žádný jeho obraz.
Proto také nevzchází moc nadpřirozená
člověku pomáhající ani z místa, ani
z obrazu, nýbrž z Boha na přímluvu
onoho svatého, jejž obraz představuje.

—.—___..

Nicméně však i místo i obrazy mají
cenu velikou' a hodny jsou ucty, nebot
Bůh posvětil a vyvolil je zázraky tam
učiněnými, které se zapírati nedají. Táv
žeme-li se všetečně, proč právě Pán to
či ono místo si vyvolil, kde častěji a boj—

něji darů svých uděluje nežli jinde, tu
odpovídá nám sv. apoštol (Řím. 9. 2):
»O člověče, kdo jsi, že se s Bohem přítí
chceš?: I příroda je přece dílem Božím.
Proč jest některá země úrodnější nežli
jiná? Kdo smí vůli Boží omezovati? Tak
jako se lidé rádi stěhují a tam usazují,
kde hojnější jim kyne výživa, tak i zbožný
křesťan, milosti Boží potřebný, „rád pu

tuje ,k místům, _o nichž bezpečně ví, že
tam úrodnější jest půda na milost Boží,
na pomoc s hůry a že již nesčíslní proseb
níci před ním tam vyslyšení svých vroucích
tužeb došli. Poutě jsou veřejným vyzná
ním důvěry a křest. naděje v pomoc Boží,
jsou veřejným vyznáním víry v »Obco
vání svatých,: že totiž svatí v nebi
mocnými jsou u Boha orodovníky za nás.

Poutě jsou zároveň skutky kajícími,
které církev sama často ukládala na po
kání, neboť s nimi spojeno jest mnohé
sebezapírání, mnohé namáhání, mnohá
svízel a mnohé strádání.

Poutě napomáhají vydatně k obnovení
a utužení víry „azbožnosti, vzbuzují sladké
pocity náboženské, utvrzují v dobrém
jedny, druhé od cesty zlé odvracují, a
nesčíslným křesťanůmbyly poutě zdrojem
Boží milosti buď pro tělo či pro duši.
_Činemusí býti 'křesťan+poutník do té duše
dojat, když po delší cestě dojde toužebně
očekávaného cíle? Když vidí ty zástupy
jiných, kterak zbožně chvály pějí, když
dýše takořka jiný vzduch, vzduch čisté
zbožnosti, nekalené a nerušené. starostmi
vezdejšími, když klesá na kolena před
obrazem milostným. před nímž již tolik'
poutníků zbožně se modlilo? Vše,; co
vidí, vše, co slyší, volá k duši jeho:
»Věř a doufejic A poutníkfcítí, že-jest
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Bohu blíže, že má mocného u Boha
orodovníka, a s důvěrou otvírá srdce
své, vylévá city, přednáší prosby, roní
slzy nad hříchy svými, vyznává se zkrou
šeně ve zpovědi a pevné doufá, že Bůh
jej slyšel & vyslyšel.

A kdo sečte všecky milosti, které
Bůh udělil zbožným poutníkům? 'Pře

hlédněme jen četné ty řady tabulek
votivních a darů zbožných & uvidíme,
že nebyly nadarmo poutě k místu po
svátnému. Tu děkuje jeden za obdržené
zdravi, tam jiný za vyslyšení v důležité
záležitosti, tu hlásá jeden zázračnou
ochranu Boží vnebezpečí, tam upřímné
vyznává jiný, že poutí stal se jiným

Svatý Hostýn.

člověkem, že ze Šavla učinén'Pavel atd.
Tak mnohý zarputilý hříšník byl by ve
hříších svých zemřel, kdyby nebylo pouti;
buď se zaň modlili jiní a Bůh je vy
slyšel, anebo putoval sám, byť i ne
szpatřicnou myslí, a-vrátil se jako kajicník.
Pěkný příklad máme na hříšníci Marii
Egyptské. R. 383. putovala do Jerusalema 

ne z pohnutky náboženské; a hle, na
lezla milost“ před obrazem Rodičky Boží,
milost' lítosti nad hříchy svými, vyzpo
vídala se a potom ještě 47 let přísný
život kající vedla. Pouť byla jí zdrojem
života.

Ovšem, má—li“poutník užitek míti
z-pouti, musí ji s náležitým úmyslem
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konati. Třeba se vystříhati vší roztrži
tosti a soustřeďovati myšlenky na Boha;
třeba zanechati všech planých rozmluv
a ohírati se modlitbou; třeba vykonali
na místě poutním kajícně sv. zpověď a
přijmouti nejsv. tělo Páně. Bez zpovědi
má pout malou cenu. Třeba se po pouti
hned domů vrátiti a ne zbytečně se
toulati, aby drahocenná milostí, sotva
nabytá, zase se neztratila.- Třeba po pouti
život polepšiti, dobrá předsevzetí obn0.—

vovati a častým přijímáním sv. svátostí
v dobrém a v milosti Boží se utvrzovati.

Ovšem jako'Íýšeho na světě, tak i
poutí může býti zneužíváno. Tak zneuží
vají poutě, kdož jen putují proto, aby
z domu přišli, aby jakýsi výlet učinili,
krásné krajiny shlédli; hřeší dokonce,
kdož putují a doma povinnostilsvě za—
nedbávají, kdož na pouti příležitosti vy
hledávají ke hříšným schůzkám, kdož na
pouti se opijí a nemírnostem oddáva„ií,;
špatný příklad dávajít-e; hřeší, kdož z buě
tování obchod dělají, na jiných pénízé'
mami; hřeší, kdož z poutě sobě netoliko
staré hříchy zpět přináší, nýbrž _fješté
nové přidělává. -' .

Těmto a podobným ovšem pouť nic
_platna není; proto však, že mnozí tohoto
krásného obyčeje zneužívají, měla.?by sef
pout“ vůbec zatracovati? Vždyť; zloba

lidská zneužívá všeho, i“toho nejsvětěj
šího! Církev poutě neporoučí a také ne
zapovídá, napomíná však důtklivě, aby
putující účelu pouti sobě vědomj'í:byli, a
proto všeho se varovali, co by nábóženský
tento obyčej zlehčiti a pohorf'ení “dáti

mohlo. Proto nemají větší průvody pout—
nické bez řádné dohlídky zůstaveny býti,
a je-li poněkud možno, jest'záhodno,
aby kněz je d0pr0vázel a takloil'v pravém
duchu udržoval. .,

Z toho, co jsme tuto pvedli, vy—
svítá, že poutě naše, konají-li" se snále
žitou myslí a zbožnost-í, jsou: skutky zá-.

služné, užitečné a Bohu milé. Kéž by

také všem hlásaly pravdu nepopíratelnou,
že všichni jsme poutníky na zemi, ne
majícími stálého obydlí, poutníky putují—
cími ku. vlasti nebeské! Kéž by i toto
pozemské putování šťastně se pro nás
skončilo a my nalezli milosti před tváří
nebeského Soudce! . . .

Hned na pOčátku měsíce, první ne
děli,slavímesvátekNavštívení Panny
Marie (dne 2.), a sice na tu památku,
že blah._Panna po pozdravu andělském

“'“-nahory se vydala, aby sv. tetu svou
Alžbětu O"všem zpravila a radost svou
s ní sdílela, jakož nám vypravuje svatý
Lukáš. (Ev. l.) Tu přivítala sv. Alžběta,

'_jsouc Duchem sv. o všem uvědoměna.
milou příbuznou svou svatým pozdravem:
»Požehnaná ty's mezi ženami a požehnaný

—jest plod života tvého,< a uznávajíc Marii
za vyšší sebe, divila se: »Odkud to, že
Matka Páně “přichází ke mně?: A nej—

světější Panna Maria, majíc ještě všecky
posvátné dojmy návštěvy andělské v živé
paměti a vidouc, že i příbuzná jeji, již
jako matku ctila, ji proto velebí, zanotila
na díkůísinění překrásný svůj chvalozpěv:
»Velebí duše'_ má Hospodina a zplesal
duch můj v Bohu, Spasiteli mém. atd.
Chvalozpěv tento jest v církvi sv. známý
pode jménem »Magnificatc a církev zpívá
jej k vůli vznešenému obsahu denně
v hodinkách svých. 0 kéž bychom mo—
dlíce se častěji slovy Mariinými také
s ní cítili, také ji následovali a na pe
rutích' čistých a bohonadšených citů
jejich ke trůnu Všeslitovnika se povzná
šeli! Kéž bychom s Marií Otce věčného
v nebi aSyna jeho člověkem učiněného
.a Spasitele našeho a Ducha sv. velebili,
jemu děkovali, jemu se klaněli celou
myslí, celým srdcem! Proto čti, křesťané,
zbožně chvalozpěv Mariin a čti jak ona!

Nejstarší stopy svátku tohoto vidíme
již ve '13. století, kdy řád sv. Františka
již svatek >Navštívení Panny Mariec slavil.
Býval v církvi svátkem zasvěceným, při
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padajícím na 2. července, koncem minu
lého století však přeložen jest na první
neděli v červenci.

Dne 5. připadá zasvěcený svátek
svatých našich věrozvěstů Cyrilla a
Methoděje. Až do roku 1863. býval slaven
9. března, od tohoto roku jubilejního
však přeložen jest, hlavně k vůli
40dennímu postu, na 5. července. Ejhle,
svatí bratři Solunští přišli do vlasti naší,

nedbajíce daleké cesty,_ nedbajíce útrap
a svízelů, přišli s láskou k našim mrakotou
pohanskou oslepeným praotcům, aby
ukázali jim cestu k nebi, aby přivedli
je ku poznání jediného pravého Boha,
aby celý národ učinili přátely Božími.
S křesťanstvím přinesli jim Osvětu, učili

je psáti, uhlazovali mravy jejich, tak že..
n'árod náš vřaděn býti mohl mezi národy 3?
vzdělané. Tak pracovali tito sv. apoštole
naši na prospěch časný i věčný &položili

pevný základ k budoucí slávě vlasti naší.;Í
O kéž bychom toho pamětlivi byli, kéž)
bychom z hlubokosti srdce svého děkovali
svatým našim učitelům za jejich oběti
& dobrodiní, kéž bychom však také
dědictví svaté, které “nám zůstavili, víru
svatou katolickou, neposkvrněnou, pevně
a stále zachovávali a podle ní také živi
byli! To byl by nejlepšídík naš svatým
našim věrozvěstům,-největší jejich radošt'

- a náš největší zisk. Svatí bratří Soluňští
orodujte za vlast: i národ náš u Boha,
aby neutonul v dobách našich plných
nevěry, plných bojů!

Dne 16. t. “m. jest slavnost Panny
Mariekarmelskéčilisv.škapulíře.
Pojmenování první pochází odtud, že
řád karmelitánský, který již za časů
nejstarších na hoře Karmelu klášter měl,
tento svátek světil ku zvláštní úctě

blahoslavené Panny. Druhý název pochází
_od malého roucha, jež se. přes plece
nosí ku cti blahosl. Panny Marie, a jejž
ponejprv blahosl. Stok, general karmeli—

tánů, v 13. století od blabOSl. Panny

u vidění obdržel se slibem, že kdo roucho
toto kajicně nositi budou, obzvláštní
ochrany Marie Panny účastni budou.
Proto povstalo záhy bratrstvo svatého
Skapulíře, jehož údove se zavazují Marii
Pannu jako svou matku obzvláště uctívati
a milovatí a pod její ochranou na nové
spáse pracovati. Na znamení toho nosí
pod obyčejným oděvem svěcený škapulíř
& vykonávají denně předepsané modlitby.
Tak mnohého již ochránila blah. Panna
pomocí sv. škapulíře od zkázy jak tělesně
tak více ještě duševní. Dnešní slavností
jest hlavní slavností bratrskou.

7.ostatních svátků kostelních dlužno
uvésti:Svatého Vincence z Paula
(dne 19.), velikého to dobrodince chudiny,
jenž, ač sám jsa chudým, přece přes
30 milionů franků rozdal; sám totiž
pro chudé žebral. Založil řád Lazaristů
ku hlásání slova Božího a řád jeptišek
k opatrování chudých a neduživých. Po
něm má jméno onen nyní všude rozšířený
a blahodárně působící spolek na dobro

volné .ošetřování chudých, »spolek sv.
Vincence; jehož členové činní sami
chudé navštěvují, poučují, těší ihmotně
jim pomáhají a tak jak o tělo tak o duši
jejich se starají. Bůh žehná očividně
spolku tomuto čisté lásky křesťanské.

Sv. kajicnice Maří Majdalen'y
(dne 22). Poznavši Ježíše a slyšíc slova
jeho obratila se tato známá hříšnice
na cestu spásy, a lásku, kterou dříve
světu věnovala, přenesla na Spasitele.
Jaká byla její kajicnosf! Sklání se k nohám
Ježíšovým a slzami svými je smáčí, činíc
tak před celou společností a nebojíc se
lidských řeči. 0 jestli jsme jako Majdalena
zhřešili, jako Majdalena se kajme! 'Ustup
pýcho! Na kolena před Bohem ponižme
se sami a budeme jednou povýšeni!

Sv.Jakuba Většího, apoštola
Páně (dne 25.). Tento byl starším
bratrem sv. Jana, miláčka Páně, a uzřev
zázrak Ježíšův při lovení ryb, zanechal
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všeho a šel za Ježíšem. Jakub byl mysli
vznětlivé a s bratrem svým celým srdcem
a s celou horlivostí Mistru oddán, proto
nazval je Pan »syny hromu,: On to
byl, jejž Pan s Petrem a Janem brával,
když něco obzvláštního činiti chtěl. 'l'ak
byl přítomen i proměnění se Krista Pána
na hoře Tábor a smrtelných úzkostí jeho
v: zahradě Getse

manské. ! on pod
stoupil smrtí muče
nickou, neboť byl
od krále Herodesa

Agrippy roku 43.
mečem sťat. 'l'ělo

jeho bylo zprvu
v Jerusalémě po
hřbeno, avšak po
zději do Španěl
přeneseno a v lria
Flavia uloženo. Ve

století 9. za vlády
krále Alfonsa na—

lezeny byly jeho
ostatky a na roz—
kaz královský do
Kompostelle pře—
neseny. 'kde až
posud od počivají &
n veliké vážnosti

a cti jsou. Kompo
stella stala se tím

světovým poutním
místem. Sv. Jakub

byl příbuzným P.

matkou jest Rodičky Boží a babou Ježíše
Krista dle těla. Svatá Anna obdržela

dcerušku na veliké a vroucí prosby, aby
zbavena byla hanby neplodnosti. A co
Panu Bohu za milost tu obětovala?

Dceru svou! 0 kterak zahanbuje nás
tato vděčnost svaté matky Anny! Jak
mnoho dobrého dostavame i my od Boha

každý den, každou
hodinu, každý oka
mžik! A jak málo
vracíme dárci vše
ho dobra !Ba často
zhusta i darů Bo
žích “užíváme k
urážkám Boha.

Není lonevděk nej
černější!? Nuže,
buďme jinačí, díky
naše necht“ jsou
novou prosbou!
Svatá Anna, jak
krasnýjestpříklad
křest. rodičům, &
Maria Panna kle
čící u nohou svaté

Matky a učící se,
jak povzbuzujícím
jest příkladem dě
tem!? Otcové a

matky, učte děti
své Boha znáti,
Boha se balí-a
dobro milovati, &
děti, slyšte dy

Ježíše dle těla,
snažme se i my

v něm: A kterak to možno? Pán sam

praví: »Kdo činí vůli Otce mého, jenž jest
v nebesích, tenť jest bratr můj i sestra
má i matka má.: (Mal. 12, 50.)

Sv. Anny, matky .blahosl. Panny
Marie (dne 26.). Nemnoho toho víme
o sv. Anně, ale to jediné dostačí, aby
jí pojistilo úctu a lásku nasi„ totiž že

chtivé naučení ro

dičů svých, aby
obě strany pilně plnily čtvrté přikažaní
Boží a také účastny byly jeho zaslíbení.
Svatá Anna jest také patronkou umíra
jících. Kéž nam vyprosí milosť smrti
blažené!

Sv. Ignáce z Loyoly (dne Bl.).
Svátek tento uvadí nám na paměť, jak
podivný jest Pan ve svých soudech, jak
divné začasté jest povolání člověka!

Svatá Anna.
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Svatý Ignác nejméně zajisté na založení
řádu pomyslil, byl vojínem, ale právě
toto vedlo jej k povolání budoucímu.
Jest raněn, čte duchovní knihu, jde do
sebe .a, umiňuje si státi se vojínem
Kristovým, bojovníkem za církev kato
lickou & úmysl svůj s milostí Boží také
provedl. Ale co vše musil proto trpěti!
Hanu a potupu, posměch a spílám', křivdy
& podezírání a protivenství všemožné.
A jak to vše snášel? S největší radostí!
»Vše ku větší“ slávě Boží,: bylo jeho
heslem. To budiž i našim ve všelikém

soužení, při vší práci a všem podniku!

Proto zajisté jsme na světě, aby »v nás
a skrze nás ve všem oslavován byl
Bůhlc Sv. Ignác založil řád tovaryšstva
Ježíšova čili jesuitů. Do řádu toho máme
v jistém smyslu pátřiti všichni, nebot“
Ježíš jest všech nás Mistrem, my jsme
jeho žáky, jeho slovo, jeho příklad jest
naší řeholí. Ve jménu jeho jsme pokřtěni,
ve jménu jeho musíme činiti vše, cokoli
činíme, za jméno toto trpěti vše ochotně,
cokoli nám trpěti jest!

Postů zvláštních mimo pátky v čer
venci není.

Boh. Handl.

Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (Č. d.)

pecilie v půvabu svém celémpřed Tiburtiem ted' stanula.
Síla mužná, mooně planula
z jejich očí pod bělostným čelem,
z jejich úst se řinula řeč stkvěle
lahodná jak mok se perlicí,
mohutná, jak uchvacující
řeky tok, jenž trha—všechno směle:

„Nebe hvězdného &.země krásné
mocný Stvořitel, jenž Bůh náš pravý,
jenž sám řídí svět náš kolísavý,
ze své vlastní Velebnosti jasné
v lůně svojím zplodil Slovo věčné —
Syna pravého a touže dobou
Utěšitel svatý vyšel z obou —
výron lásky Boží nekonečné.
Hvězdy, slunce, měsíc putující,
oblaka a duhu, sníh a vodu,
modré hory kraje na obvodu,
stinné háje, klasy zlatolící,
zeliny a kvítí pestré barvy,
ryby v potoku a ptáky hbité,
čen—víčka,jenž hledá místo skryté,
pestré motýly a. jejich larvy,
plachou zvěř i krotký skot a brav —
vše to stvořil Otec skrze Syna
jedním slovem, ba jen rukou 'kyna.
Duch svatý v ten živočichů dav
vlel zas život u své velmoci.
Osoby ty tři jsou Bůh jen jeden.

Člověku, jenž hadem k hříchu sveden,
hynoucímu cbtěje pomoci,
seslal Otec na svět svého Syna,
jenž se člověkem nám rovným stal.
Jak sám anděl Boží zvěstoval,
počatý byl z lůna Mariina,
ježto nedotknutou byla pannou.
Syn ten božský na vysokou horu
vystoupil a volal k lidstva sboru:
Všeci, jimžto slzy z očí kanon,
pojďte ke mně! ——A tu valem k němu
hrnulo se lidstvo -——starci, děti ——
a on jal se s nimi rozprávěti,
co jim činiť, aby ušli zlému:
Čiňte pokání, neb již je tady
Boží kralovstvi. Kdo chce jim vlásti,
nechať v_ěři,nedaje se masti
bludem, jenž mu brání v cestě všady.
Čím kdo světější je v této říši,
tím víc poctěný; však bezbožné
by vzal k sobě Bůh, to nemožné,
v ohnivé ba on'i pekla skrýší
trápiti se budou v nářku, kletbě,
věčný červ je užírati bude,
muk těch peklo nikdy nepozbude..

Avšak jiné spravedlivých setbě
plody vzrostou: ověnčenou skráň,
v šatě bělostném a v zařném lesku

budou plesati tam na nebesku,
jejich plesem tam ta hvězdná báň
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na věky se bude ozýva'ď,
Synové vy lidští, nehoňte se
po rozkoší. jež vám šmnt jen nese!
Hled'te zásluh sobě nastřádati
věčný pro život, jenž v _nebes iáji'
vstříc vám kyne. Nuke, kdo svou duši
spasit chtějí, nechť se'-_arychle vzruši,
nechť se zřeknou hříchu; nechť se kají.
Též mu lidé nedávali víry,

dice: Kdo pak po Émrti se vrátil,
by nám zjevil, jak lidem splatil,
není-li to výmysl jen ěirý.

Boží Syn však hájil řečí svou věrnou:
Pak ll ty, jež v nečekané době
ukrutná smrť uložila v hrobě,

jež jste zemí zasypali, černou,
pak--li ty zde vzkří ;jedním slovem,

Mně, jenž miluje 'předc všemi
jenž vše u světle vám zjevil novém?

Pochybnost? vši odstiániti chtěje,
k hrobům vedl jeja' velkým hlasem
volá do vnitř — a_lid trne žasem —
mrtvý vstává, domů-"vesel spěje.

Kolik jiných zázraků on koná!
V Káni na svadbě když _chybi vina,
Maria tu prosí svého Syna,
že jim jistě zpomůže, ví ona —
a hle, Pán náš čerpat káže vodu
do džbánů a nésti na stůl velí,
ochutnati zprvu, dobré jé-li —
víno přeušlechtilého rodu
v každém poháru se'perlilo.

Na poušti zas lidu velký dav —
tisíců pět jenom mužských hlav —
hladem strádá — chleba nebylo,
pecenků jen několik, než těmi
nasytil on všechny, co jich bylo,
ba i ještě mnoho drobtů zbylo.

Jednou loďka opustila zemi,
na níž seděl Pán ' a znaven dřímal . . .

Aj tu na' jezeře hrozná bouře
rozpoutala se... Co dýmu, kouřel
Blesky sršely, hrom stále hřímal,
a tu každý trnul bázní, strachem.
Pána budili: ó zachraň nás!
Úzkostlivě tak zněl jejich hlas...
Pán se probudil a ruky mache'm
vlnobití, větrům přemocným
kázal mlčet — a'hle, moře děsné
na ten povel v*spánek tvrdý- klesne.

_._?9€,_ „

On byl lékařem všem nemocným.
Slepým vrátil zrak a hluchým sluch,
němým mluvu, chro'mým zdravé nohy,

' slovem jedním zhojil neduh mnohý,
z posedlých zlý musel vyjíť duch,
když mu rozkázal. Tak dobrotivý
pomáhal on všem, kdo za to prósil,
požehnání do příbytků nosil,
k dobrému jen konal svoje divy,:

Bezbožní však nechtěli jich vidět!.
Rozhořčení úklady mu v cestě
strojili, a 'svírali jen pěstě,
nechtěli se za své skutky stydět,
skutky nekalé a »plné zrady.
Zahubiť jej chtěli každou mocí.
A když Pán náš vyšel jednou v noci
s uěcníky svými do zahrady,
prodaného“ zrádně svázali,
postavili před soud a lži, klamem
obvinivše bídně před pohanem

_ukřižovati jej kázali.

Vydal jim ho Pilát, římský vládce.
Měl jsi vidět zlosynů těch rotu!
S křížem hned ho vlekli na Golgotu,
vrhli se pak svého na zajatce,
na kříž přibili a v jeho muce
ještě se mu — lotři — posmívali.
Janu pod křížem se“ oko kalí,
Matka spíná v němém bolu ruce —
a Pán trpí, trpí oddaně.
Ví, že tím jen spasí lid svůj věrný.
Proto snášel bol ten 'nezeměrný,
proto vydal se té _pohaně.
Věděl, že jen také utrpení
ďábla třímať' v okovech je v stavu,
že 'jen tak mu potře pyšnou hlavu—'.
Proto muž ten, na němž hříchu není,
od nepřátel svojich, bídných židů
vázati se dává v nočním tichu,
člověka by zbavil pouta hříchů,
vrátil volnost spoutanému lidu.
Ten, jenž dobrořeěil všem a' žehnal,
jenžto miloval tak duše ctnostné,
snáší nadávky a kletby zlostně,
aby kletbu Adama s nássehnal.
Biěovať on nechal svoje tělo,
korunovat hlavu věncem z hloží,
v ěas by ještě odVrátil trest Boží,
jemuž lidstvo propadnouti mělo;
Ústa nechal svlažiti si žlučí,
chtěje nás, již žízní krutou hynem',

.napojiti přelahod'ným' vínem '
z révy, jakáž V'sr'dci jeho 'puěí.
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Nechal s těla strhati si šaty,
metati los o ně, by nás nahé
v nevinnosti roucho skvostné, drahé
oblekl a svadební kment zlatý.
Na dřevě on přihiti se dal,
aby těm, kdož s dřeva v ráji jedlí,
právě tím, čím skutek hříšný svedli,
vykupitelem se spasným stal.
Na. kříži on ducha vypustil,
aby Otec jeho přelaskavý
těm, jež k hříchu svedl satan lhavý,
n dobrotě svoji odpustil...

Příroda když posléz svého Pána
shlédla na kříži, tu. v hrůze cela
rouehem smutečním se obestřela.
V chrámě oponav půl roz'trhána,
slunce zatmělo se v onu dobu,
země třásla se a tvrdé skály
s rachotcm se velkým rozpukaly,
těla mrtvých zdvihala se 'z' hrobu .. .

Hrozně. chvíle, hrozná. ]: nepopsaní — _
než ta chvile přinesla nam spásu;
neboť Pan nás k nepřátel svých žasu ?
vstanul z mrtvých v novém těla pláni,
ve triumfu vstoupil na nebesa *
a i my, již trpíme s ním nyní,
hodovat' s ním budem' v nebes síni,
andělů kde vojsko věčněrplesá..

A ted', Tiburtie, bratře milý,
řekni, zdaž my moudře nejednáme,

časným životem když pohrdáme,
v útrapách když Zkoušíme své síly,
bychom věčně žili na nebi.
Tiburtie, věř, a anděl krásný
uvede tě nad hvězdy v ráj jasný,
kde vše Tvůrce s plesem velebí.
'l'iburtie, Pán tvou duši zléčí,
jen sek němu přiviň — bratře drahý -—
on ti v odměnu dá život blahý.“

Tiburtius plakal při té řeči,
plakal _dlouho' — posléz před světici
na kofěqa vrh' se, volal kvíle:
„Sestršpisvětu žil jsem do té chvíle,
avšak srdce tvé mne milující
vyvedlo :ýmou duši ze tmy bludu.
Cecilie, děkuji \ti vřele —
vidimfv tobě svéh'o spasitele —
sestro, věř mi, křesťanem teď budu !“

K Valeriana pak mluvil dále:
„Bratře drahý, nechci odkladu,
posváiněho toho obřadu
nemohu se dočkat. Cosi stále

na duši mi leží jako kámen,
nesnesu již déle této tíže ——
svědošmí tak děsně na mně hryže —
hřích-,mne v srdci pálí jako plamen..
Valeriaire, ó veď mne, veď
k muži Božímu, ať duši moji
od těch muk co nejspíše jen zhojí _.
bratře.milý, se mnou pojď — hned teď!“

* (rum dále.)

Obětovaný.„'
Črta dle dějin. _ Napsal 4. Dostál.

vkročil zachvácen je prudkou
_ * horečkou.Je to dítěhezké,dle
oči dobré, dle čela ukazuje, že by dospělo
jednou v muže moudrého a rozumného.

Rodiče Weltlínovi mají pouze tohoto
pacholíka, na Bohu si jej vyprosili před
krátkou dobou. Dlouho byli bezdětní jako
Zachariáš 'a Anna., manželé starozákonní,
jako Elkana a Anna za dnů soudců v na
rodě israelském.

Welflínova Dosud vzpomíná. iak nn

kde na oltáři stala milostná socha ne

poskvrněné Panny. Zde klesla před
oltářem, ruce spínala &mysli k nebesům
zalětala. Modlila se vroucně o dítě.

A sotva syna dostali, chvátá nemoc,
aby si miláčka jejich urvala, jako když
mraz zničí ůtlou bylinu, sotva že Vypučela.

Jan zmítal sebou na loži. Jenom

několik teprve slov hovořil-a ta nyní'stale
»opakoval v horečce. Volal matku, otce,

Boha svého na pomoc.
Dobra matka nejprve duši jeho

k nebesům obracela &nak rodiče znali ho
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Každé slovo vnikalo do srdce matčina. | Tebe jsem prosila o dítě, Tebe vzývám
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Ze života a spisů blahosl. Markéty Marie Alacoque.
(čas: dam.)

uch Svatý sám ji vyučoval základům života duševního, osvěcuje její
mysl. A ona _měla k tomu veliké nadání, takže, aniž by se učila

;; rozjímání nebo návodu “k tomu, přece hned se povznesla na vyšší
V stupeň rozjímání. A 'toto duchovní cvičení se jí stalo tak užitečným,

že by se byla musila přemáhati, aby si je odepřela. Ona nemohla již tak klečeti
na dlažbě v kostele, jak to dříve dělávala, nebot několikerý výsměch jejích družek
jí v tom bránil; tím méně pak mohla se přiblížiti k oltáři. Ona pokládala za šťastné
ty, kteří častěji přijímali nejsv. tělo a měli možnosť meškati ve chrámu; ona měla
proti nim jakousi svatou závist; hleděla si zjednati přátelství těch osob, na nichž
byla závislá, aby jí bylo dovoleno aspoň několik okamžiků prodlíti před nejsvětější
Svátosti. Jedenkráte o vánocích, protože nemohla klidně odpočívati, zbavila se
sv. přijímání, ježto prý pan farář řekl ve svém kázaní. že ti, kteří by nemohli
odpočívati, nemají přijímati.1) Proto byl ten radostný den pro ni dnem slz, které jí
pak v srdci ulehčily.

Za předmět svě bolesti ustanovila dva skutky, které ona za provinění
pokládala; první, že v čase masopustním se přestrojila z marnivé líbivosti-a z téže
příčiny že poněkud marnivosti hověla.2)

Od 10—12 let spávala obyčejně na tvrdé zemi, strávivši mimo to valnou
část noci na modlitbách, a to i při nejtužší zimě; od toho času nechávala dny
míjeti, aniž by čeho pojedla, používajíc všemožných prostředkův, aby své již
skrovne tělo zkrotila, i kdyby jí to bylo těžké; v klášteře pak toto sebezapírání
a sebekrocení .zvětšila. Jakmile se z nemoci uzdravila, hned nepomýšlela na nic
jiného než dáti na jevo svou radost z volnosti, aniž by se starala, o to, aby
vyplnila sliby učiněné. »Můj Bože,:r pravila později,. »já jsem na to nepomýšlela,
že jsi mi laskavě 'dal poznati, že Tvé božské Srdce zrodilo mne na Kalvarii
s takovými bolestmi; proto život, který jsi mi dal, nemá se ničím jiným zabývati
nežli křížem, který mne příště vždy má nejvíce těšiti.:

Pán jí vnuknul takovou trpkost ke všem malicherným radostem, které by
u ní byly možný,“ že se jí staly pramenem utrpení; tím chtěl pohnouti k polepšení
ony osoby, které by o tom zvěděly. Necháme ji samotnou vypravovati o mrtvení
jejím zde na světě, z čehož se lépe poznají ůradky Boží s touto duší. Obmezíme se
na její vlastní slova, obsažená v jejím vlastním životopise, který musila psáli na
rozkaz svého zpovědníka: 3)

»Činím to, můj Bože, jen z poslušnosti, že se podrobuji toto psáti a prosím
Tě zaodpuštění pro odpor, který jsem proto činila. Jako nikdo jiný než Ty sám,
nemůže poznati velikost mého odporu, tak nikdo než Ty, mi nemůže dáti sílu
podrobiti se. Chceš tedy trestati mou nesmírnou touhu po tom. abych byla pohřbena
ve věčném zapomenutí všech lidí a všecky věci o mě aby zůstaly tajný, a chceš,
aby byla nějaká vzpomínka na to zachována, abych vše činila, pamatujíc na svého
božského Mistra, jemuž jsem si posteskla ve svém odporu, který jsem měla,
nečhtějíc toto psáti, ale on mi řekl: ,Poslechni jen, milá dcero, poslechni a neodporuj;
tak naplníš mou vůli.“ -— ,Ale. můj Bože, jak si na všecko vzpomenu, co se mi
stalo aždo 25 1et?* ——,Nevíš-li,* pravil můj božský Spasitel, ,že jsem věčná
upomínka, mého Otce nebeského, která nikdy nevymizí a ve které jest minulé
a budoucí jako přítomné? Piš tedy bez bázně dle toho, co ti budu říkati; nebot
budu tě podporovati svou milostí, abys mne oslavila. Přeji si to, nejprve, abys
viděla, že mne to těší, že marna je tvá snaha, s kterou jsi chtěla skrýti se

1) Buďto _se pan farář zmýlil, špatně vyjádřil anebo Markéta špatně rozuměla.
“*) Viz paměti Chrysostoma n. I. („ kola B. S. P.“ r. 1892., str. 101., poznámka l.)
3) Následující text se poněkud odchyluje od původního textu; my jsme to však z úcty

k'sestrám tak ponechaly, protože mimo to původní text neporušené jest obsažen ve druhém svazku
(což během času i milí čtenář-i „Školy B. S. P.“ čísti budou).

Škola B. s. P. 1893. 14
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s hojnou milostí, kterou jsem tě obdařil a již jsem obohatil svého tvora tak
ubobého jako jsi ty; proto nemáš hledětí všemožně zahladiti památku na to, ale
máš ustavičně díky vzdávalí za ty milosti. Mimo to musíš poznatí, že nemáš si
milostí ode mne obdržené sama přivlastňovati (a jen pro sebe jich užívati) a
nechtíti jiným je rozdávatí, až bude má vůle, abys mi z celého srdce sloužila
jakožto prostřednice, pomocí jíž bych mohl ty milosti vlíti i v jiné duše a zachráníti
je od věčné záhuby. Potom maš viděti, že jsem věčná pravda, která nemůže
klamati, že jsem věrný ve svých slibech a že milosti, které jsem ti udělil, mohou
snésti jakéholiv zkušení a pokušení,“

Po těch slovech jsem se. cítila tak posilněnou, že vzdor odporu a strachu,
který jsem měla před tím psaním, jsem se odhodlala poslechnouti, avšak jen
proto, abych vyplnila vůli svého božského Mistra.

Protože jsem se tenkráte (v mládí) radovala úplnému zdraví, vyhledávala
jsem horlivě lasky lidské, ráda svět vidíc a vystrojujíc se, abych se líbila, používajíc
všelikých naskytnuvších se příležitostí k zábavám. Já jsem měla za to, že láska
mé matky &mých bratrů mně dává úplnou volnost?, abych se těm malým zábavám
mohla oddati. Ale Bůh mi dal dobře poznati, že jsem velice daleko od cíle svého,
který byl následovati mou přirozenou náklonnost, vedoucí mne k líbivosti a to
bylo proti úmyslům jeho božské dobroty se mnou. Však moje matka zbavila se
svého statecku 1) a své moci v domě, aby ji popustila jiným; tu zavládl ten
způsob, že ona a já jsme byly v jakémsi zajetí a že jsem byla vší svobody
zbavena a nemohla ničeho odvážiti se bez dovolení. Vše bylo pod klíčem, tak že
jsem ani ničeho nemohla najíti. chtěla—lijsem jíti na mši svatou; byla jsem často
nucena čepec i plášt? si schovati.

Tu počaia jsem opravdově cítiti své zajetí, které přikvačilo tak náhle, že
jsem ničeho nemohla činiti ba ani vyjití bez dovolení tří osob Byl to čas kdy
jsem počala obraccti všechnu svou náklonnost a lásku k nejsv. Svátosti oltářní.
Ale jsouc v domě. který daleko byl vzdálen od kostela, nemohla jsem jíti bez
dovolení týchže osob; a často se přihodilo, když jedna osoba svolila, nelíbilo se to
druhé. A když jsem svou bolest“ dotvrzovala slzami, jež naznačovaly velikou bolest,
již jsem cítila, tu mi bylo předhozeno, že mám umluveno dostaveníčko a že před—
stírám, jako bych chtěla jíti na mši svatou nebo na požehnání. To bylo ovšem
velice nespravedlivě posuzováno, neboť jsem měla v srdči tak veliký odpor proti
něčemu podobnému, že bych raději chtěla míti tělo své na tisíc kousků roztrhané,
než abych si připustíla podobnou jen myšlenku. V tom stavu věcí nemajíc, ke
komu bych se () útěchu utekla, skrývala jsem se v některém koutečku zahrady,
kůlny nebo na jiném skrylém místě; a tu vrhnuvši se na kolena vylévalá jsem
hot-kostí svého srdce před Boha a ve přímluvu svaté Panny, mé předobré Matky,
„jsem skládala veškeru svou důvěru. Tak jsem trávila celé dni v těch odlehlých
mistech, bez pokrmu, bez nápoje, čemuž již jsem byla zvyklá. Několikráte dali
mi chudí z ú'trpnosti trochu mléka neb ovoce.

Před tím večerem, na který jsem se chtěla vrátiti domů, jsem měla takovou
bázeň a strach, že jsem si připadala jako ubohá zločinka, která přišla, aby uslyšela
svůj ortel smrti. Byla bych se pokládala_za šťastnější, kdybych si svůj chléb byla
mohla vyžebrati, nežli žíti dále tímto způsobem, nemohouc se odvážití vzíti si ho
se stolu. Byly mi též činěny předhůzky, že jsem se neměla k domácností. Beze
slova dala jsem se chutě se služkami do práce; a nyní trávila jsem své nocí
před Ukřižovaným, který mi dal věděti (ačkoliv jsem to ještě dobře nechápala),
že chce vládnouti v mém srdci & připodobnití je dle svého života, plného utrpení.
Jsa mým pánem, dával mé duši příležitost, aby bojovala proti různým utrpením,
jak on musil, dávaje mi zároveň poznatí. jak on trpěl pro lásku ke mně. Od té
doby jsem se v jeho utrpení tak pohroužila, že mne bylo možno každodenně
viděti před obrazem Ukřižovaného nebo před obrazem »Ejhle člověka anebo před
křížovou cr stou; to právě bylo, co odpovídalo mé utrpnosti a lásce k jeho utrpením,

') Pronajala jej; v našich archivech jest pronajímající listina.
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potom se mi mé strasti zdály ničím proti snažné touze trpěti pro mého trpícího
.ležíše a jemu se podobnou učiniti.

Rmoutila jsem se jen proto, že ty osoby. s kterými j—emžila, mi hrozily,
aniž by hrozbu vyplnily; cítila pak jsem se vábena sloužiti jim jako přátelům mé
duše, nemohouc jim nic než dobré přati. Já sama bych k tomu neměla povahy:
ale můj božský Pán, který se úplně zmocnil mého srdce, nepovolil v té věci proti
nim žádné žaloby ani odmluvy. Já nemohla strpěti více, ne?. má trpělivost toho
dovolovala. Ale Ježíš Kristus mi ukázal, jak se mám chovati ke svým nepřátelům;
způsobil, že jsem jim vždy ve všem dala za pravdu, sobě vše v lež vykladala,
uvažujíc, že bych za se hříchy zasloužila mnohem více.1) Ale těžší byl kříž pro
mne, že jsem nemohla mírniti bolesti své matky; neboť jsem ji netěšila ani levy,
bojíc se, že bych Boha urazila mluvic. o našem utrpení. A právě v její nemoci
bylo mé utrpení největší; bylať ona opuštěna ode všech & odkázána toliko na
mou starost a posluhu, přečasto ve světnici zamčena; byla jsem nucena vyž'ebrávati
vejce a jiné potřebné věci. abych jí jen poněkud mohla polehčiti. Protože jsem
následkem toho byla bázlivá a úzkostlivá, strachovala jsem se, když jsem měla
odejíti od ní. Když měla zapáleninu (růží) v hlavě, hrozné velikosti a silně červenou,
spokojili se, že jí dali pustiti žilou od lékaře malého městečka, který přišel a řekl,
že by jen zázrakem mohla vyváznouti; nad tím se nikdo nezarmoutil ani neznepokojil.
Nevědouc jiné útěchy, obrátila jsem se k mému obyčejnému útočišti, k nejsvětější
Panně a k mému božskému Mistru nebot toliko jim mohla jsem zjeviti veškeré
své bolesti a trápení.

Jsouc přítomna mši svaté na Nový rok, prosila jsem Pána, aby byl sám
lékem mé matce a by nine poučil, co mám činiti. Jeho božská dobrota vyslyšela
mou prosbu; nebot když jsem se vrátila domů, nalezla jsem její tvář otevřenu
od rány tak veliké jako dlaň, z níž vycházel zápach téměř nesnesitelný; nikdo
se k ní nechtěl pí-iblížiti. Ačkoliv jsem měla doposud vždy velikou ošklivost před
ranami, z přirozeného popudu, když jsem viděla, že jest potřebí ranu vyčistiti,
zavázati a špatnou pokožku odstraniti, bez zkušenosti a bez mastiček, podjala
jsem se toho s důvěrou v Boha, který zdal se vždy mé duši přítomen býti.

[(_onečněse v krátkém čase moje matka uzdravila proti všemu nadaní. Po celou
Veliká zdrželivósť blahoslavené nám činí nemožným oznámiti úplně ty osoby, které

způsobily pronásledováni mladičké duše, tak dychtivé po utrpení. Většina životopisců praví,
že to bylo služebnictvo; ale o tom ničeho nečteme ani ve svéživotopise M_arkétyMarie, ani v životopise
od současnic; ostatně zdravý rozum se zdráhá na to pomysliti, že služebnictvo by mohlo tak v zajetí
míti matku i dceru, když přece byla k tomu žádoucna jakási právni moc; ostatné bylo lehko toto
jbo svrci, a paní Alacoque jistě nepustila se zřetele, jak s její dcerou bylo nakládáno, když kromě
toho by byla možnosť ji toho sprostiti. Pomocí starodávných listin rodiny Alacnque shledáváme, že
v domě v Lauthecourt bydlily v době, 0 které se jedná: paní vdova Alacoqne (babička Markétina),
Kateřina Alacoqne, její dcera; paní vdova Alacoque-Lamyn, její nevěsta (snacha) a paní vdova Lamyn,
matka poslednější; konečně Touissant de Laroche a jeho manželka Benedikta, rozená Alacoqne,
sestra Kateřinina; ti měli dítky. K poslnze bylo v domě služebnictvo ženaté, které napomáhalo
k tomu, aby stateček rodinný byl upravován; a mezi těmito byla mladičká Líarkéta, nad kterou
byla ta hrůzovláda prováděna. Toto mínění, v pamětích blahoslavené jen podotknuto, jest potvrzeno
svědectvím ctihodné sestry Johanny Marie Contois v procesu kanonickém r. 1717). „Bůh dal dosti
síly řečené sestře Markétě Marii Alacoque, aby trpělivě a bez odmluvy snášela špatné nakládání
se strany některých členů své rodiny do té míry, že několikráte v nouzi musila sousedního nájemce
žádati o kousek chleba.“ Jakožto pravdě nejpodobnější by bylo (též dle abbé M. Bouganda) ve ice
přísné vedení Touissanta de Laroche, švagra paní Alacoque a strýce jejich dětí. Vida, že jejich
jmění, poněkud zanedbané již za života otcova, se ještě ztenčuje, myslil, že se toho sám musí chopiti
a v tak přísném téměř otroctví ubohou rodinu držeti. Nejspíše že to činil s jistou přikrostí, která
vzbudila veliké pokroky v jeho okolí. Tak aspoň nejlépe se vysvětlí ten stav odvislosti a útrapy,
v němž octla se pani Alacoque a její milovaná. držeruěka. To trvalo tak dlouho, dokud jmění rodinné
nebylo přivedeno do pořádku a až synové ukončili studia; potom se postavení Markétiuo zlepšilo
a ona směla se častěji ukázati ve světě; bylo to ovšem tím snadnější, ježto téměř všech sedm dítek
paní Alacoque mělo za kmotry křestní hradní pány a nejvznešenější paní krajiny. cta před poctivostí
& čestnosti rodiny, jakož i před osobními vlastnostmi Markétinými otvírala jí dle náhledu světa
skvělé vyhlídky. Ale zvláště též její matka pospíšila si opustiti místa, kde zažila tak smutné dny;
a tato touha byla příčinou trapných hádek, ježto ona. chtěla podporovati naši blahoslavenou, aby
mohla činiti dle svého povolání.

14*
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dobu té nemoci matčiny jsem nespala ani se nepoložila, jen velice málo; téměř
ničeho jsem nepožila, ale božský Mistr mne potěšil a udržel v ustavičně oddanosti
do jeho svaté vůle. Já jsem mu vše ráda žalovala, co se mi přihodilo, říkajíc mu
to úplně důvěrně: Můj Pane přemilý, kdybys Ty nechtěl, nebylo by mne to potkalo;
já 't'i děkuji za to, že mne chceš sobě připodobnith (Příště dále.)

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Část další.)

Kníhtiskaři.

tiskařské válce. Koro u b e v' černá a
stříbrná. P a tr o n k a : Svata Kateřina

_ Alexandrijská.
S v. K ate ři n a, panna a mučenice,

narodila se okolo roku, 288. v Alexandrii.
Když byla přijala sv. křest, zuřil římský
císař Maximin proti křesťanům, "nelidsky
je pronásleduje. ] přišla Žmtlžile svatá
panna k- nespravedlivému panovníku,

' vytýkala mu hnusnou ukrutností a řeči

přemoudrou dokazovala, že “k spasení
nezbytně potřebí víry Kristovy. Maximin
divě se moudrosti její. povolal mužů
nejučenéjších a slíbil bohatou odměnu
tomu, kdo Kateřinu překoná a od Krista
k modlám odvrátí. Stal se však právě
opak. .Mnoho mudrcův a učenců slyšíce
učenou řeč prosté dívky křesťanské,
zahořeli láskou k svatému evangeliu a
zatoužili po smrti mučenické. “Maximin
nepořídiv ničeho ani sliby, dal svatou
Kateřinu zmrskati a do žaláře uvrci,
kdež po jedenácté dní „bez pokrmu a
nápoje vězněna. Navštíviliji tam císařovna
Justina a vojevůdce Porfyr; uvěřili
v božského Spasitele a později profi i
smrt podstoupili. Po jedenácti dnech
vyvedena sv. panna ze žaláře a uvázána
na kola, aby byla polamána; avšak
prOvazy se strhaly. Vidouce to pohané,
volali: ».Ježíš Kristus jest pravýBůhla.

Císař zatvrzen jako skala poručil konečně :
sv. Kateřinu stíti dne 25. listopadu 307. i

na sebe přiléhající knih-

Knihkupei.
Štít:_ Ve stříbrném a zlatém poli

červený rak. Korouhev stříbrná,
červená a zlatá. Patron: Sv. Bonifác.
arcibiskup, s knihou mečem probodenou.

Sv. B o n i t ac (Débroděj), arcibiskup
mohučský, apoštol Němců, mučeník, na—
rodil se roku 680. v Anglii. Stav se

knězem, zahořel touhou zvěstovati evan
gelium pohanům. Opustil tedy svou vlast.
a zašel k Frýsům, národu to pohanskému
v nynějším Nizozemsku. Od-té doby
(roku 716.) počíná apoštolská práce
Bonifacova v rozličných krajinách němec

kých. Stav se biskupem (723) a později
arcibiskupem (748) v Mohuči a jsa
primasem celého Německa, hlásal ne
unavně víru, zařizoval nová biskupství,
zakládal kláštery ——'jako ve Fuldě ——
svolával biskupy a kněze ku společným
poradám čili sněmům a snažil se, by
pohanské mravy a obyčeje byly od
straněny a křesťanský duch všude za“—
vládl; země německé spojil pevným
svazkem s římskou Stolicí.

Ke konci života zatoužil ještě jednou
hlásati evangelium Frýsům, mezi nimiž
byl začal svůj apoštolský úřad. Šlechetná
práce jeho přinášela tam hojné ovoce;
mnozí přijali křest svatý. Prodlévaje ve
stanech u Dohama, chtěl udělovati svatost?
biřmování. Z nenadání přišel dav krve
;žíznivých nepřátel víry křesťanské a
obořili se na sv. Boniface._Drže knihu
svatého evangelia nad hlavou a modle
se, dostal světec ránu smrtelnou; s ním,
zemřelo D2soudruhů smrtí mučenickou
———5. června 755. Pochován ve Fuldě.
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Koláři.

Štít: V modrém__poli zlaté kolo.
Korouhev modráazlatá. Patronka:
Sv. Kateřina Alexandrijská. (Viz knih
tiskaři)

Kominíci.

Štít: .Ve stříbrném poli dvě košťata
křížem položená, nad nimi kominické
hřeblo.Korouhev celáčerná.Patron:
Sv. Florián. _

Svatý Florián (Florek,Květoň),
vysloužilý důstojník vojenský, žil v krajině
pod řekou Enží (nynějších Rakousích)
za panování římských císařů Diokleciána
& Maximiniána (ke konci 3. a na začátku
4. století). Toho času přišel náměstník
císařský Akvilin do Laureaka (nyní Lorch,
vesnice v hornorakouském kraji traun
ském) a slídil po křesl'anech; čtyřicet
jich polapeno a do žaláře uvrženo.

Sv. _Florián dovéděv se, že vojínové
jemu dříve podřízení nyní pro víru
křesťanskou úpí v žaláři, pokládal za
nedůstojno, aby on vysloužilec dal se
zahanbiti nováčky. ! přišel též do
Laureakaa vyznal, že ion jest křesťanem.
Akvilin ho dal zbíti dvakrát holí, potřetí
železem a konečně s kamenem na krku

uvázaným do Enže vhoditi a utOpiti.
Řeka přijala mučeníka Kristova, ale
vynesla jej na skálu vyčnívající, kdež
orel roztaženýma křídloma chránil těla
světcova.

_ Po časích přinesena tělesná schránka
svatého Floriána do Lince, do chrámu
Augustinianův, odtud do-Říma a z-Říma
pak roku 1183. po přání krále Kazimíra
do Krakova. Cti se jako mocný ochránce
v nebezpečenství ohně. Jemu ke cti

pojmenováno též nedaleko Lince město

Svatý Florián s přepamátným klášterem
augustinianským.

Kováři & zbrojíři.

Štít: V černém' poli stříbrná pod
_kova.Korouhev černáabílá. Patron:
Sv. Eligius, zlatotepec, biskup noyonský
ve Francii. .

Sv. Eligius narodil se roku 588.
ve vsi Chatelac. Vyučiv se zlatníkem,
přišel, v třináctém roce věku svého do
Paříže, kdež králi Klotárovi'll. překrásný
trůn královský zhotovil. Pro umělost' a
poctivost' svou učiněn královským zlatní
kem; přebýval v paláci Klotarově a často
o radu tázán i v důležitých věcech
státních. Vynikaje převzácnými ctnostmi
zatoužil už ve stáří po důstojnosti kněžské.
Roku 639. zvolen biskupem noyonským
v kraji flanderském. Flandry úpěly tenkrat
ještě namnoze ve tmách pohanských. Svatý
Eligius s neb'ezpečenstvím života mnoho
obyvatelů země té obrátil na víru Kristovu,
tak že se právem nazývá apoštolem
flanderským. Devatenáct a půl roku za
stával přehorlivě svůj úřad biskupský,
až _dnél. prosince 659 blaženě skonal.

Kovář-embyl též blahosl. Bo n a vita,
bratr třetího řádu sv. Františka. Italské
město Lugo bylo jeho rodištěm. Od
mladosti liboval si v horlivé službě Boží.

Vyučiv se' řemeslu kovářskému, býval
i při namáhavé práci své stále s Bohem
spojen. Proslavil se mnohými zázraky;
tak na př. ve vesnici Kodalunze uhasil
požár znamením svatého kříže. Pře—
laskavě pečoval o chudé; žebrákovi
zimou zkřehlému daroval roucho své i
obuv. Zesnul 1. března 1375 a pochován
v minoritském kostele v Lugu.

(Příště dále.)
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XXIII.

Julius Flavius Kajovi Makrovi zdravi.

“Šijilý Kaje, stále méně mám
J; chuti k dopisování, ale ne

' .Aproto, že by má láska k tobě
. chladla, ale že, přes bohatou

látku k dopisům, pracuji více myšlením,
Jsme též od sebe příliš vzdáleni, písmo
jest nedostatečné, abych ti vypověděl
vše to, co se děje se mnou. Konečně
sei obávám, abych se ti nezdál směšným.
Jsou věci, kterých musím pomíj'eti
mlčením, a ty jich neuhodneš. A bez
nich ostatek stává se nesrozumitelným.
O čem pak ti mám psáti? Jsem truchliv,
nejíst sám sebou, věru život mě omrzel.
To, co vidím, často je mi nepochopitelným,
a stále odporným.

Ohlašovanéode dávna pronásledování
křesfanův už počalo a jest z míry krutým.
Žaláře přeplněny, krev teče potoky,
v amíitheatře divocí hosté afričtí mají
co trhati, mají na čem zkoušeti sil svých
katani. Vymýšlejí muka, o jakých svět
neslýchal, jakoby pro ně zvláště stvořená.
V zahradách Neronových hoří křesťané
jako živé sloupy, obliti smolou, anebo
přivázáni ke kolům musejí nepohnutě
očekávali útoků divoké zvěře. Vypravuje
se, já za pravdu neručím, ani zda zpráva
klámnou jest, že i sám Rudovous oděn
ve zvířecí kůži baví se tím, že vrhá se
divoce na bezbranné křesťany a po něm
teprv hody mají vlci a levhartí. _

Leč třeba vyznati, že nikdy ukrutnost'
na ty, mezi nimiž měla rozsévati strach
a hrůzu, neměla menšího účinku. Nikdo
nikdy tak umírati nedovedl, jak oni i
tehdy, kdy smrtí předcházejí dlouhá,
promyšlená muka.

Patřím na to, denně více přecházeje
v obdiv: se zpěvem jdou k popravnímu
špalku; na hranicích hoří zpívajíce;

z tisíců sotva stý klesne duchem a
podrobí se, že složí před sochou oběť,
ale často, vykonav obřad ten, zachvácen
jest hrůzou z činu svého, a vrací se
do mučírny k spolubratřím svým. Našim
kněžím vlasy na hlavě vstávají, nevědí,
čemu by připsali tu sílu nepřemožitelnou
a věří pouze v jakési indické čáry.
Množství Římanů, vidíce tyto výjevy
smrti tak možné podstoupené, už se
obrátilo a obrací stále; leč to rozmnožuje
zase počet obětí. Ti, kteří jsou o věcech
lepe zpraveni než já, tvrdí, že od počátku
ukrutného pronásledování počet křesťanů
mezi lidem římským se zdvojnásobil.

Na několika místech už zasypali
vchody k arenariím; shromáždění v nich,
jak se praví, zahynuli; ale průdušnými
průkopy a světlíky slyšáni jsou, ani až
do skončení svého zpívají písně své.
Hlasy jejich utichaly, počet jich se menšil,
konečně hrobové ticho ohlašovalo, že
všemu jest už konec, že mučenictví jejich
se dokonalo. Co tomu však řekneš, že
pronásledování nikoho neodstrašuje?
Nazejtří, vždy po krvavém rozsudku, když
těla jejich na popravním veřejném místě
hozena na pastvu vyhladovělým psům,
nenajdeš ani stopy po krveprolití, ani
krve, ani tělesných ostatků. Ženy, děti,
starci za tmy běží posbírat těch ostatků,
houbami a šátky vymáčejí krev ze země
a s úctou uschovávaji vše jako nej—
drahocennější památky.

Vyprávěli mně o zázračném obrácení
samých katův a popravčích, žoldnéřů
z čet tělesné stráže, otroků caesarových,
a kdybych neměl důkazův o věrohodnosti
těchto zpráv, za nemožné bych je pokládal.

Vše to vypučelo na lůně té zhnilé
společnosti naší, jež zdala se neschopnou
každého šlechetnějšího činu i myšlenky.
Věc z míry podivuhodná. Bojím se, abys,
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znaje mou povahu, nepodezříval mě, že | spiknutí Pisonova, oněmž jsem ti už sdělil,
v p0pisech těch přeháním, ale věř, že
právě z obavy té spíše až málo tí toho
píšu. Na jedné straně nejničemnější
úpadek, na druhé nejvyšší síla ctnosti
věru nadlidské. Lid obecný, stojící
uprostřed, sám sebou neschopen, ani
neřestí ani ctností vyniknouli. uchvacován
jest vírem hned té neb oné, podle
náklonnosti a popudu zevnějšího kloní
se buď na tu nebo na onu stranu.

Z výroků Celsovych možná vy
rozuměti, že Caesar se znepokojuje
bezvýsledností pronásledování namířeného
proti křesťanům. Několik přednějších dal
si předvolati, a žáden z nich se ho nelekl,
někteří trpkou pravdu mu pověděli, jaké
nikdy neslyšel, načež chodil posupný a
vzteklý, až mstivost' svou ukojil krvi,
ukřižuje a vraždě je bez milosrdenství.

Méně podivuhodnou jest ostatně ona
stoická stálost u mužův, ale u žen a
dětí jest v pravdě nepochopitelnou. Padlo
za oběť i mnoho nedospělých hochův,
a děvčat sotva dětství odrostlých, které
napřed uvrhli do domů hanby; leč nic
jejich. statečností a klidem otřásti ne
dovedlo.

Zamlklý Seneka v kruhu důvěrných
přátel mluví se zanícením o křestanech,
třebas jen jednou přítomen byl smrti
několiknácti z nich Právě teď totiž uchýlil
se na venek, utíká ode dvora, moc, jakou..
míval .nad Caesarem, úplně vybledla,
moudře vycítil, že jest už jen nemilým
svědkem, jehož pohled a mlčení dokonce
píchá nebo zahanbuje.

Septá se, že na vyšší _rozkaz
propuštěnec mudrcův, jakýsi Kleonikus,
namíchal mu jedu nějakého, ale v čas
ještě zabráněno; od té doby žije stařec
pouhým ovocem a nepije ničeho leč vodu,
již si sám z pramene načerpá.' Všichni
mu předpovídají brzke skončení.

Co jedině by'nás i jeho najednou
mohlo zachráníti, jest propuknutí onoho

' ale každým dnem roste pochybnost, že by
se spiklencům co podařilo. Známtě i já
téměř všechny a nevěstím jim nic dobrého :
první mezi nimi a nejhlavnější, který
by pak zatoužil zmocniti se vlády, má
velké vlohy! nemalou ctižádost, ale i
všechny též vady našeho věku. Miluje
nádheru, jest marnotratným, poněkud
lehkomyslným a přes svou milou povahu
na vážne naše doby a vážně záležitosti
příliš málo vážným člověkem. Flavius
Scevinus taktéž stůně lehkovážností, jest
zlenošilý a nedOSti rázných úmyslů.
Afrana vede pouze osobní k Neronovi
nenávist pro jakousi báseň jeho hýřivosti
se vysmívající, ale ne láska k obci. Velkou
podporu vidí ve Feriovi Rufiovi, ale na
tom spočívá stará nenávist Tigellinova
dračím zrakem, těžko jest mu se vrhnouti
kam, pustiti se do čeho a čeho se
chopiti.

Lukan jest básníkem, a Seneka —
je—li pravda, že Piso se mu svěřil se
svým tajemstvím —- Seneka jest pouze
rethorem a sofistou; to nejsou lidé, jejichž
mozolovité dlaně by základ říše změnití
zdolaly, nebo jen ku změně te přispěti
mohly. Jeden by dokončené dílo pouze
opěvovati, druhý jeho podstatu moudře
rozbírati dovedl.

Senecionovi těž mnoho se nevěří.

Což teprve říci o množství ženštín, které
jim pomáhají v záležitostech svých, jež
vymáhají tajnosti a zdrželivosti v řeči?

Vidíš tedy, jak se mají věci naše.

Touha po penězích, jichž Neronovi se
nedostává, jestzrovna tak strašná,.iako jeho
marnotratnosť ; neslýchané obnosy pobrali
tanečníci & herci, stály mnoho oslavy
všeho druhu, hry a ovace; konečně zlato
též došlo. Báchorky o pokladech Didoni
ných zakopaných v Africe rožplynuly se
jako sen, atak tedy roztavují sochy
bohů, posbírané ve svatyních achajských,
berou obětiny z našich oltářů, ruší závěti



a za dědice ustanovují jediný poklad
státní. Časem i rozkáže se bohatým
umříti, aby se příliš dlouho na jejich
dědictví čekati nemusilo; tresty všeho
druhu ukládají se nevinným. aby sami
své viny živiti mohli. Řecko volá
o pomstu do nebes za zpustošené svatyně
své, sám Seneka, velmi opatrný v úsudcích
svých, odvážil se_ to nazvati zřejmě
svatokrádeží. .Iini mlčí, a Nero mluví
veřejně, že v říši své nechce míti bohatých,
nebot blahobyt dává tušiti pýchu a vzdor,
bída však nejsnadněji zkrotí člověka a
učiní ho otrokem. Lid proto má zůstati
nevědomým a zbědovaným a Caesar
nejvyšším pánem, jenž jim bude vlasti,
jak se mu zachce; nám ostatním už
ohlášeno vyhlazení, senátu, rytířstvu,
učencům, básníkům, všemu, co vyniká

'o hlavu nad obyčejnou luzu. Všichni,
kteří by nějakou vlastní myšlenku nebo
touhu po blahu obce a státu míti mohli,
musejí ustoupiti.

Thraseas, Kornutus a mnoho jiných

už se cítí poznamenanými na smrt nebo do
vyhnanství. Ctnostným, pravdomluvným,
nebojácným nevolno žíti; mohli by pak
lidé srovnávati, krásou ctnosti se dát
uchvátiti a naposled více ho ceniti než
Caesarův zpěv, jeho vozy a divadelní
kousky. Dopustili by se tak svatokrádeže,
neboť Caesar jest bohem. Což pravím:
aspoň dva bohové skrývají se v něm!

Opravdu, Kaje drahý, jsi šťasten,
že na to nemusíš hleděti, že můžeš
zdaleka věřiti v Řím a jeho velikost,
patře na orly 1) vítězné, a pomně na
minulost. Kéž by též orlové vaši svobodu,
dávnou důstojnost, starý život na svých
křídlech nám přinesli a ctnost' osvéženou
namáháním „ve službách Marsových!
Kdož ví? My do vás skládáme jakousi
naději, ty víš lépe, zda důvodně či
klamné. Ať je ti všecko tak příznivo
jako já. Buď zdráv!

(Příště dále.)

1) Znaky_ vojenské pluků římských byli
kovoví orlová na. žel-dich vztýčení.

Zprávy z misií katolických.

Cina. Apoštolské vikářství
v jižním Santungu. Ve výroční
zprávě za rok 1892. vyslovuje apošt.
vikář msgr. Anzer nejdříve svou radost“
nad tím, že jeho neblahé tušení z loňského,
roku se nevyplnilo, an rok 1892.. v jižním
Šantungu klidně uplynul, a misijní dílo
se dobře dařilo. Počet křesťanův obnáší
zde 4000, katechumenů 11.000, z nichž
poslední rok 3707 nové přistoupilo.

Pokřtěno bylo během roku: pohanů
(dorostlých i dětí) 900, dětí křesťanských
106. Důležito jest pro misii, že se začíná
křesťanství i v některých větších městech
již ujímati. V Ziningu, v městě to
v ohledu obchodním nejdůležitějším,
získán nový dům a starý majetek na
vrácen. Rovněž byly zřízený residence
v ldšonfu a Senchienu a na'více jiných
místech. Naproti tomu však činí zase
nesnášelívosť čínské kasty učenců

všechno, aby jen misionáře od 'l'šyfu a
Jendšonfu, »svaté země Konfuciovy,a
zdržela. Apoštolský vikář doufá dosud
mnoho od prostřednictví německé vlády.

Aby zkušenosti mezi sebou vyměnili
a o společném postupu porokovali, sešli
“se misionáři ku společné poradě v dosa
vadní residenci apošt. vikáře v Puoly.
Misie čítá kromě biskupa 27 kněží a
9 laiků. Důležité pomoci dostává se
misionářům od katechistů, jichž jest asi
160. Tito cestují jako čínští lékaři a
lékárníci po celé zemi a připravují půdu
odstraňováním předsudků proti misio—
nářům a křtí pod záminkou lékařské
pomoci veliký počet umírajících dítek
pehanských. Počet takto pokřtěných
umírajících dětí obnáší 7715.

Zdejší křesťané jsou vesměs velmi
chudí, tak že jsou misionáři docela po
ukázání na podporuz Eerpy. '



Borneo.Dojemná smrt'malého
Japonce. Vyjímáme z psaní misionáře
z Mill—Hillna severní části ostr0va Borneo
následující zprávu, která zvláště naše
mladší čtenáře velmi vzdělá. Mezi hochy
misijní školy nacházel se také mladý
Japonec, kterého Bůh v útlém věku
k sobě povolal. »Zemřel po čtyřdenní
horečce svatou smrti. Byl to týž hošík,
který se mě byl dříve tázal, nemohl-li
by se stati knězem. Po dvě léta navštěvoval
vyučování náboženství a byl nejlepe vy
učeným dítětem z celé školy. Na smrtelné
posteli přijal sv. křest. Litoval velmi,
že vy (nepřítomný představený misijní
stanice) jste mu nemohl tuto svátost
uděliti; přál si toho velmi-. Na křtu žádal
si jméno svatého Františka Xaverského
(apoštola Japonska) a opakoval ustavičně
v horečných snech slova, jež sv. Ignác
mladému sv. Františku Xaverskému často
říkával: »Co pomůže člověku, kdyby i
celý svět získal, a na duši své škodu
utrpěl,c zajisté to slova, jejichž smyslu
mladý hošík ani dobře nerozuměl. Hodinu
před svou smrtí modlil se svou večerní
modlitbu, složiv nábožně své horečkou
se třesoucí ručky. Skonal pozdě v noci
v mém náručí a to v domě svých rodičů,
kamž byl v první den své nemoci od
nesen. Nikdy bych nebyl myslil, že mne
něčí smrt“ tak dojme, jako právě smrt“
tohoto hocha. Na druhý den, když jsem
mluvil o smrti a svatém životě hochově,
nastal dojemný výjev. Jakmile jsem
dětem oznámil, že Tatibaski (to bylo jeho
jméno) zemřel, vyhrkly všem slzy. Jeden
chlapec onemocněl a přál si býti položen
do postýlky Tatibaskiovy. Pohřeb slavili
jsme v noci při svitu měsíce. Bylo to
velmi hezké. Sestry ozdobily jeho rakvičku
tak, jak se to děláva malým dětem,
které v nevinnosti umírají, a mezi nimi
nalezl také Tatibaski svůj odpočinek. Nyní
říkají hoši, že mají alespoň koho na hřbi
tově navštěvovati. Smrt a pohřeb učinily
na jeho spolužáky a rodiče veliký dojem.

Předni Indie. Apoštolská pre
fektura v Radšputaně. Misie mezi
horskými národy Bhilů. Příchod
prvních sester do Mhova. Vyjí
máme z listu kapucínského misionáře,
jenž z hlavní misijní stanice ve Mhově
tyto polodivé kmeny navštívil, následující
zprávy:
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»Byl jsem nyní již podruhé u Bhilů,
tentokrát jsa provázen dvěma katechisty.
Deštěm předešlých dnů se horský potok
tak rozvodnil, že můj pokus, jej pře
broditi, skončil jako dříve tim, že jsem_
uklouzl & padl hlavou dolů do vody.
Na štěstí podařilo se katechistům mne
vytáhnouti, a jeden Bhil, jenž nám při—*
chvátal ku pomoci, ukázal nám lepší
brod. Došedše do vsi, nalezli jsme tam
dva pohlavary tak zpité, že nebylo možno
s nimi vážného slova promluviti. Avšak
ukázala se i zde pravda přísloví: »Ve
víně jest pravda.: Jejich žvastavé jazyky
prozradily mně mnohem více, než bych
se byl jindy dověděl, totiž mínění, jaké
o nás ve vsi měli. Tak mi řekl náčelník,
že jsou zejména ženy a děti našim pří—
chodem polekány, poněvadž prý přichá
zíme loupit děti. Učinili jsme všechno,
abychom je tohoto dětinského strachu
zbavili; s jakým výsledkem, to ovšem
nevím. Avšak je zde přece dosti dobré
pole k apošt. vzdělávání. Je to ovšem.
jen zásluhou Bhilů, kteří nemají jako
jiné kmeny ani kněžstva, ani oltářův,
ani chrámů; co však mají, je poctivá a
upřímná mysl. zajisté to vlastnost, jíž
nesluší podceňovati.

Ve třech měsících osvojili jsme si
jejich řeč potud, že jsme mohli zpoví
dati a také trochu kázati. Reč jejich není
pěkna. Bhilové jsou hrubý narůdek, ale
dají si říci. Brzy měli jsme ve škole
20 katechumenů, které, jak doufame,
budeme moci za několik neděl pokřtíti.

Důležitou událostí pro novou misii
v Radšputaně jest příchod františkánek
do Mhova, jenž byl slavnostním dnem
pro celé město. Kromě OO. kapucínů
dostavili se k jejich uvítání na nádraží
vynikající zástupcové vojenské i civilní
moci, jakož-i množství lidu: katolíků,
protestantův a domorodců. Slavnostní
brány byly zřízeny, vojenská hudba
hrála, a velebné »Te Deumc znělo po—
svátnými klenbami kostela. V sále klá
šteříka, jenž byl večer osvětlen, před
čítal poručík M. Folley ve jménu nepří
tomného velitele officielní uvítací adresu.
Zkrátka, příchod prostých sester byl od
celého města oslaven jako radostná
událost.

Několik dní na to dostavili se také
domorodci, aby svaté panny přivítali,
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»Muži, ženy, děti a starci,x vypravuje :
sestra Marie Karmelská, »dostavili se;
do naší zahrady. K tomu se ozdobili %
nejkrásnějšími prsteny a kruhy. Slavnost“

_počala tamulským zpěvem. jenž byl před- :
nesen ku podivu velmi dobře, a dle do
mácích zvyků doprovázen různými po—
suňky a hlasitými výkřiky. Pak se blížili
v řaděnás pozdravit. Děti měly ztoho všeho
tak nehoráznou radost, že ustavičně co
viděly, znova opakovaly. A nyní nastal
pro nás slavnostní okamžik: ověnčili
nás kolem krku věnci; tak tomu chce

Různé zprávy

Bratrstvo ustavičně úcty nejsvětějši
Svátosti oltářní pod ochranou svatého
Benedikta k útěše duší v očistci v Sukdole
u Konice na Moravě. Právě tak rok stálo
ve »Škole Božského Srdce Páně: 0 za
ložení shora jmenovaného bratrstva na
poutním místě Mariánském v Jednov—
Sukdole. Každý ze zbožných čtenářů
»Skolyc a ctitelů božského Srdce Páně
v tajemství nekonečné lásky Boží v nej
světější Svátosti oltářní potěšil se zajisté,
čta, že voj horlivých ctitelů Ježíšových
& pomocníků věrných dušiček o vydatný
zástup rozšířen. Leč, nechť potěší se
čtenář ještě více. Bratrstvo vloni za
ložené nejen krásně se ujalo, ale ono
i utěšeně vzkvétá. Udův a to údů živých
stále přibývá; ze sta šestadvaceti vzrostl
jich počet'již na _sto šestasedmdesát.
Slavnosti a pobožnosti bratrské pilně
navštěvovány a povinnosti údů svědomitě
zachovávány. Udové užívají hojně milostí
z bratrstva vyplývajících a přistupují
zvláště v hlavní slavnost v neděli po
pátku božského Srdce Páně ke sv. při
jímání. Bratrské mše sv., a sice jak za
duše v očistci a zemřelé údy tak na
úmysl smíření vždy první pondělí a
čtvrtek v měsíci pravidelně se slouží a.
údové hojně se při nich súčastňují. K ra
dosti údů bratrstva a ku zvelebení úcty
k nejsvětější Svátosti oltářní byla uspořá
dána na letoší hlavní bratrský svátek na
třetí neděli po sv. Duchu, t. j. letos na
11. června, vzácná, okázalá slavnost.
Sukdolský poutní chrám Páně patří za

l

;

domácí zvyk. Každá z nás dostala jich
5—6. Lidé to myslili s námi srdečně,
ale my jsme se nesměly jedna na druhou
podívati, abychom se nedaly do hlasitého
smíchu. Když nás tak ověnčili, začal nej—
učenější z nich předčítati uvítací adresu,
v níž nám jménem všech děkoval, že
jsme k nim zavítaly, abychom se jejich
dítek u_jímaiy—a nemocné ošetřovaly.
Slavnost skončila tamulskou písni, jež
zněla ještě lépe než první. Pak se všechno
v radosti rozešlo. My- pak jsme šly a
složily věnce k nohám Bohorodičky.:

„Katal. misie.“

a drobnosti.

ložením bratrstva zdejšího k oněm po
svátným místům, na nichž jistý den
v roce lze všem ifarníkům i poutníkům
plnomocné získati odpustky vykonáním
sv. zpovědi a sv. přijímání. Dnem tím
byla pro Sukdol 3. neděle po sv. Duchu
čili neděle po pátku božského Srdce Páně.
V milostihojnou tu neděli dostalo se
farnosti Sukdolské té cti, že byla na
ten den v Sukdole slavná pontifikální
mše sv. a před ní slavnostní kázání.
Zavítali k nám do hor vysoce důstojný
pan prelát a papežský komoří hrabě
Anatol d'Orsay z Olomouce a professor
olomoucké bOhoslovecké fakulty vldp.
Dr. Pánek. Poutní průvody některé ohlá
sily již napřed, že přijdou k Panně Marii
Sukdolské v ten den, aby v její svatyni
hojných vyprosily si milostí. Byl to
den pro všecky dnem, jejž nám učinil
svým nejsladším Srdcem Pán.

Ed. Paulík, koop.

Boži spravedlnost. Na veliký pátek
sedělo v hostinci v Egeru několik mě
šťanův a rolníků. Jeden z přítomných
poručil si maso, a »poněvadž jest dnes
veliký pátek, přineste mi ještě jednou;
řekl dojídaje první. Přítomní hrozili se
rouhavých řečí jeho a žasli nad drzým
a okázalým přestupováním přikázaní
církevního. »Vy jste zbabělci! Hleďte
mne, já jsem jedl dvakráte maso a čert
mne proto přece nevezme.: Rekl a se
smíchem vyšel 2 hostince. Cesta vedla
jej přes potok, který se pomocí vyční
vajících z vody kamenů přecházel. Krá
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čeje po kameni tom, sklesl náhle bujný
chodec a nepovstal již. Lidé našli toliko
jeho mrtvolu. Přece mu to tedy jen tak
lehce neprošlo, že jedl maso na veliký
pátek.

Moudra babička. »Nastane-li mezi
manželi nějaká různice, kdo z obou má
první podati ruku ke smíru, muž či
žena?: Otázka tato byla jednou přetřá
sána v malé společnosti, která sestávala
ze samých příbuzných. Mínéní se rozchá
zela. Ženy myslily, že to povinností mužů,
tito hájili zase nahled opačný. Konečně
ozvala se stará babička, která až do té
chvíle mlčky rozmluvě naslouchala: »Děti,
mám vám to říci? Myslím, že ten učiní
dříve konec mrzutosti a podá ruku ke
smíru, který má více rozumulc

Ménáboženstvi. »Možno věřitiw pravil
slavný kazatel Agostino da Montefeltro, »že
nevěřící sám nahlédne a potvrdí nutnost
náboženství? Takový neřekne totiž: .la
nemam náboženství, poněvadž ví, že by
se výrokem tím proti zdravému rozumu
prohřešil a němé tváři, která také ná—
boženství nema, rovným činil. Proto
říkává: »Já mám své náboženství.: Ke
slovům těmto musím bohužel pozname
nati, že smyslu jich nikterak nechápu.
Či měla by snad znamenati, že si člověk
dle osobní chuti a libovůle může nábožen
ství utvořiti nebo vyvoliti ? Poněvadž však
jest náboženství výrazem poměru člověka
k Bohu a poměr ten spočívá a základ
má v přirozenOsti člověka, nutno, chce-li
člověk zůstati důsledným, přijati buď to
náboženství, které nám Bůh sám dal,
nebo vůbec žádné. Výrok: »Já mám své
náboženstvíc neznamená jiného, leč »já
si z náboženství vybírám, co se mi líbím
To jest ovšem velmi pohodlné, ale ne
muselo by pak býti tolik náboženství,
kolik hlav a lidí? Co by si lidé pomyslili
o občanu, který by veřejně počal roz—
křikovati: »Pryč se státními zákony!
Já uznávám zákony, které se mně líbí,
ostatní jsou toliko pro hloupélc Co by
řekli o vojínovi, který by vůdci svému
říkal: »Dej mi pokoj, já chci vlasti své
sloužiti dle vlastního dobrozdáníla Co by
řekli 'o služebníka. který by z rozkazu
svého pána jen to chtěl vykonati, co se
mu-právě zamlouvá? Nemohl by potom
každý lupič zakřiknouti strážníka slovy:
»Co chceš po mně, mé náboženství do

voluje sáhati na cizí majeteklc Nikoli,
člověku nepřísluší právo, říkati: »To jest
mé náboženstvíh nýbrž Bůh jediný může
říci: »Toto jest a bude tvým nábožen—
stvímlx Člověk má toliko povinností ná
boženství to přijati a dle něho se říditi.

Nové zázraky Iúrdské. Prvního tého
dne květnového modlilo se u nohou
Neposkvrněné 2350 poutníků z Elsaska,
Belgie, Vendée a Lyonu. K poutníkům
elsaským přidružilo se také několik Ra
kušanů. Wůrtemberců, Bavorův a Bá
denců. Několik jejich nemocných pro
hlásilo před svědky, že zakUsili tajemných
účinků zázračné vody; tak jedna Ra
kušanka, která nyní stojí ve 42. roce
věku svého. Tato byla od svého 20. roku
skoro úplně hluchou. Po přijímaní u
jeskyně dala u milostivého pramene
několika kapkám vody do svých uší
vtéci a dosáhla okamžitě tak jemného
sluchu, jakoby nikdy nebyla nedoslýchala.
-— Jistá čtyřicetiletá paní z Bavorska,
která od několika let byla na lože
upoutána a také ve vagoně ležíc dalekou
cestu byla vykonala, pocítila po druhé
koupeli sílu rovno se udržeti, pokleknouti
a čtvrt. hodiny s roztaženýma rukama
se modliti. Od té doby nečinila jí
chůze ni sebe menších obtíží. — Na
lékařském sjezdě V Paříži, který od 1.
do 4. května trval, obrátil slavný pro
testantský oční lékař Dr. Dor z Lyonu
pozornost shromáždění na náhlé uzdra—
veni mladého vojína, jehož oční neduh
po 71/2 roku namáhání nejproslulejších
lékařův a také jeho samého vzdoroval.
Jednoduchý obkladek lúrdské vody, který
mu byl v nemocnici jeho otčiny na oči
přiložen, jej uzdravil. Dr. Dor prohlašuje
otevřeně, že jest to jediný dosud známý
případ vyhojení podobného neduhu očního
po tak dlouhé době.

Odměna modlitby. Salcburský časo—
pis »Katholische Kirchenzeitungc přináší
pod tímto záhlavím z Vídně následující
dopis: Jistý mi velmi dobře známý pán
vypravuje: V mé rodině konají se každý
večer modlitby k milé Matce Boží,
sv. Antonínu Paduanskému a svatému
andělu strážci. Syn, který za příčinou
studií v jednom rakouském městě mešká,
měl "tam podíl bráti na závodech. Dva
závody již šťastně přestál, ačkoli si při
prvním odřel kůži na spodní části stehna



a při druhém bolest v životě pocítil.
Přiblížil se den závodů. Můj syn odebral
se ráno do chrámu Páně, aby se tam
poručil do ochrany svého patrona sv.
Antonína Paduánského; totéž učinila za
něj i jeho matka. Závody byly již šťastně
skončeny, když se tu náhle kůň mého
syna srazil s koněm tam stojícího strážníka.
a sice tak, že hlava zvířete na hřbet ,
druhého narazila. Syn spadl s koně.
rovněž i strážník; koně leželi na sobě
jako v klubku, a následek byl, že syn
obdržel tři mocné rány podkovou do
krku. břicha a stehen. Bez sebe ležel
na zemi. Strachem procitnuv vzchopil
se okamžitě a byl bez ůraz'u. Vyšinul
se znova na svého koně a jel vesele
domů.- Den na to cítil se dokonce
zdravějším než před tím. Nebyla to
ochrana sv. Antonína a odplata modlitby?
A proto čest a díky milé Matce Boží,
sv. Antonínu a sv. andělu strážnému!

Lid háji kapuciny. Dne 29. dubna
b. r. odebral se v Leonesse, ve vlašské
provincii Aquile, na rozkaz vlády do
tamějšího kapucínského kláštera s ně
kolika strážemi jistý komisař, aby těch

několik dosud tam prodlévajících ka—
pucínů vyhnal.. Tentokráte však se jim
to nemělo podaříti, neboť lid zpozoroval
brzy jejich úmysl a..vzpíral se proti
tomu vší silou, avšak bez nasili, .aby
svých dobročinných kněží neztratil. Po
někud tímto zastrašen vydal se komisař
na zpáteční cestu, aby tento krásný
podnik později uskutečnil. Než opětně
nadarmo. Lid usadil se pevně kolem
kláštera, a jeho statečnost, láska a věrnost?
byla tak velká, že si tam dávali muži
od svých žen večeři donášeti. Mezitím
podali občané z Leonessy žádost“ a
protest k vyšším úřadům telegralicky.
na který jestě v noci došel příkaz, aby
kapucini nebyli vyhnání. Zde plyne z toho
konečně poučeni, že mají býti nechány
kláštery na pokoji! Ale zároveň z toho
lze seznati, co obyvatelstvo vážným
počínáním, spojeným s vytrvalou od—
hodlanosti pro dobrou věc vykonati
může. Kéž by přece jednou všichni
katolíci nabyli toho přesvědčení. že
nejsou zde k tomu, aby se dali jen tak
jako prazdna sláma od ďábelské sekty
svobodných zednářů rozšlapati!

Milodary božského Srdce Páně.

Z kongregace milosrdných sester
seraf. řádu na Moravě. Již po několik
roků postrádá naše ctihodna sestra
představená úplného zdraví, při čemž
jí i vzdor lékařským prostředkům často
téměř nesnesitelného bolení hlavy snášeti '
bylo, v posledních pak dvou měsících :

* jakožto oběť přímluvy přijmouti ráčilo;velice se stav její zhoršil tím způsobem,
že jmenovaná mimo “zmíněného utrpení
pro velikou žaludeční bolest“ jen velmi
poskrovnu pokrm požívati mohla. Po
chopitelno, jak nesnadno jí bylo vykonávati ?
povinnosti svého úřadu, když přílišná?
slabost a bolesti často ji na postel
uvrhly. Na slavný den Božího Těla
1..června t. r. pO službách Božích, když
jsem po krátké rozmluvě s ctihodnou
trpítelkou zase ku svému zaměstnání
odešla, byla jsem velikou útrpností dojata,
i přemýšlela jsem, jak pomocí. Tu napadlo
mne ono přislíbení, které milý Pán Ježíš
dal blah. Markétě Alacoque, totiž, že
Pán Ježíš nikdy neodepře svých milostí

těm, kteřížto jich v jeho nejsv. Srdci
hledati budou, i obratila jsem se v tísni
své k tomuto zdroji všech milostí.
k božskému Srdci Páně, a umínila jsem si
hned tímto dnem začíti novenu; prosila
jsem božské Srdce, by všecky mé denni
modlitby a dobré skutky po těch 9 dní

podobně též prosila jsem neposkvrněné
Srdce Panny Marie a sv. Josefa, by
svou mocnou přímluvou ubožského Srdce
Páně vymohli naší ctihodné představené
daru zdraví aspoň v té míře, aby snadněji

* povinnosti úřadu svého konati mohla.
Daleko budiž ode mne, abych byla
očekávala zázračné pomoci ohledně mé
nehodné přímluvy, nikoliv, ale myšlenka,
že božské Srdce Páně pro své vlastní
oslavení nám té milosti neodepře, do-_
dávala mně neobmezené důvěry, jelikož
jsem si umínila přísně o tom mlčeti až
do výsledku; pak v pádu vyslyšení naší
ctihodné omilostněné svou smělost' sděliti



a zároveň ji žádati o uveřejnění díků za
obdrženou milost. Čest, sláva adíkůvzdáni
budiž božskému Srdci Páně, neposkvrně
nému Srdci P. Marie a sv. Josefu! Dnes
devátý den slavnost hožsk. Srdce Páně!
Naše ctihodná představená nachází se
zase v lepším stavu, tak že snadněji
může své povinnosti konati, a též s city
srdečně vděčnosti k božsk. Srdci Páně
souhlasí s tímto dopisem. Sestra B.

„ZMoravice. B. N., hospodyně farská,
vzdává vroucí díky za pozdravení z dlouhé
a těžké nemoci božskému Srdci Páně a
nepOskvrněnému Srdci Panny Marie, jež
v nemoci přečasto vzývala, jakož i sv.
Josefu, k němuž konána více než jedna
devítidenní =pobožnosl'.

Od Boskovic. Stížena jsouc velkou
nehodou v rodině naší, předsevzala jsem
si, že se budu modliti zvláštní modlitbu
k nejsv. Srdci Páně a budu-li vyslyšena, '
že to oznámím ve »Skole B. S. P.:
Byvši opravdu vyslyšena, plním tuto
svou povinnost a vzdávám díky nejsv.
Srdci Páně a nejčistějšímu Srdci P. Marie
za dobrodiní mně prokázané. A. D. 2 H.

2 Napajedel. Jistá osoba vzdává
díky božskému Srdci Pána Ježíše a
Panně Marii za uzdravení své i svoji
matký při konání devítidenní pobožnosti
k Panně Marii Lurdské. 13.11.

Od Sedlčan. Díky Pánu Bohu za jeho
mocnou ochranu. J. K.
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Z Kateřinek u Opavy. '.lfisíceré díky
božskému Srdci Páně za dosažení milostí
po vykonání devítidenní pobožnosti. A
také dík sv. Josefu za pomoc v potřebách
tělesných. M.M.

Od Třeboně. .liž několikráte byla
jsem v takových úzkosteeh postavena,
že jsem si nevěděla ni rady ni pomoci:
jednalo se zde o čest?jedné velmi dobré,
nábožné paní a o blaho četné rodiny!
Tu utekla jsem se v modlitbách svých,
jelikožjižnikde pomocinebylo, ke svatému
Josefu, konalajsem devítidenní pobožnosti.
desátá pomohla, též k Panně Marii
Lurdské a ustavičně pomoci, a hle, bylo
mi spomoženo._l umínila jsem si, že to
uveřejním ve »Skole B. S. P,.c což také
činím. Přeji si, aby každý v nouzi a
bídě postavený útočiště své vzal ke sv.
Josefu, k P. Marii Lurdské a ustavičně
pomoci, a Zajisté vyslýšení dojde! M;K.

Od Litovle. Vzdávám srdečné díky
božskému Srdci Páně & nejčistšímu
Srdci Panny Marie za uzdravení z nemoci
ehoromyslnosti a uveřejňují to ve »Škole

„B. S. P.“ ku větší cti a slávě Boží a
k rozmnožení důvěry v mocnou přímluvu
Matky Boží Marie Panny. A. A.

20 Slapanic. Vzdávám veřejně nej—
vroucnější díký božskému Srdci Páně &
nejčistšímu Srdci Panny Marie za své
uzdravení z dlouhotrvající nemoci. Jf'.F.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim a Italie. Jednak pro nesnesi
telná vedra, jednak proto, že si chce
sv. Otec po předešlém namáhání nějaký
čas odpočinouti, byly poutnické vlaky,
určené' na měsíc červen, na říjen odloženy.
Mimo to chce se sv. Otec věnovati spiso
vání několika encyklik, které mají již na
podzim uveřejněny býti; připomínáme
z nich zvláště encykliku ()otázce sociální.
Také ve druhé polovici měsíce května
byly poutnické vlaky do Ríma velice
četny; veliké přízni sv. Otce těšili se

l

\

po-přednosti poutníci rusínští, které svatý %
Otec dlouhou řečí ke stálosti u víře
napomínal. Dne 12. června jmenoval
sv. Otec nové kardinály, mezi nimi
dr. Sehlaucha, biskupa velkovaradínského,

jenž si za posledních náboženských zmatků
v Uhrách velké zásluhy 0 věc katolickou
získal. ——Italská vláda vystupuje stále
ostřeji proti církvi, jejímž pronásledováním“
patrně chce zakrýti vředy, které se na ní
den ze dne stávají patrnějšími. Hájení
svatých práv církve jest jí vzpourou,
a proto také pronásleduje svědomité
biskupy, kde jen může. Co se předloh
o občanském manželství týče, tu se páni
zednáři mýlí, myslí-li si, že je celá Italie
s radostí vítá; aspoň hodlají prý italské
dámy podati parlamentu petici proti
zákonu o rozvodu manželském; dosud
podepsalo ji na 60.000 žen.

_ Rakousko. Divoká uherská manželství
našla již i v Rakousku hojnosť zastaneův,
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ale dosud jen mezi židy a zednáři.
Nedávno sešla se ve Vídni právnická &jest dosti slabé.
společnost, při které se jakýsi dr. Fuchs
ze všech sil namábal svým posluchačům
namluviti, že jsou tato manželství právo
platna. Jeho tvrzení vyvrátil sekční rada
v ministerstvu spravedlnosti, baron Kroll,
dlouhou řečí. Vývody jeho však nelíbily
se židům, kterým se zdá býti-rakouské
zákonodárství ve věcech manželství se
týkajících příliš ukrutným. A proto prý
by se měla státi náprava._ Než proč
pak židům leží toto manželství tak mnoho
na srdci? Vždyt' přece pro ně není!
Příčina jest na bíledni. Jedná se jim
jen o to, aby mohli dáti svou zášť proti
církvi katolické na jevo a tak pomáhali
svým zednářským bratrům v- Uhrách.
Také brněnští sociální demokraté ukázali,
co v nich vězí. Dne 28. května konal
„Vlastenecký lidový spolek pro katolíky
německého jazyka na Moravě“ valnou
hromadu, po níž uspořádána veřejná
schůze, navštívená asi 500 účastníky,
mezi nimi i vznešenými osobami z kruhů
církevních a šlechtických. Přese všechna
opatření vloudili se do schůze socialisté
v počtu 50—60 hlav. Již za slavnostní
řeči říš. posl. bar. Dipauliho, týkající se
biskupského jubilea sv. Otce Lva XIII.,
bylo mezi posluchači pozorovati podezřelý
nepokoj. Když pak se jal říšský poslanec
bar. Morsey mluviti o úkolech křesťansko
konservativní, strany v Rakousku a do
vozoval, —- že palčivá otázka sociální
může býti ku všeobecnému uspokojení
rozřešena jen na základě křesťanství,
dali sociální demokraté přítomnost svou
na jevo dupáním, pískáním, syčením,
pokřikováním a hrubými urážlivými slovy.
Byla to vřava, již nelze popsati. Vidouce
však, že schůze tímto způsobem nezmaří,
odhodlali se k nejhoršímu. Když totiž
chtěl nejd. p. biskup dr. Bauer shromáž—
děným uděliti apoštolské požehnání, dali
se do takového hulákání, že přemnozí
účastnici odebrali se do vedlejších míst
ností a někteří z nich strachem vůbec
odešli. Tu spustili socialisté svou „Lied
der Arbeit“ a za zpěvu, který se spíše
řevu podobal, opustili sál. Teprve nyní
udělil nejd. p. biskup účastníkům schůze
požehnání, načež .se shromáždění o 8. ho
dině rozešlo. Pro takové řádění nemáme
žádného jména, jež by je vystihlo; slovo

„bestiálnosť“, kterého „Vaterland“ užívá,
Ale přece schvalovala

tyto surovosti liberální žurnalistika aspoň
nepřímo; jediný socialně demokratický
„Tiroler Tagblatt“ uvítal je otevřeně
s jásotem. Bohužel dopouštějí se brutál—
ností proti kněžstvu nejen nevzdělaní
tovární dělníci, nýbrž i lidé vzdělaní,
honosící se tituly doktorskými, kteří
však své sprosťáctví zakrývají zvučným
jménem „obhájců království českého.“ ——
Dne 2. června opustil Vídeň trvale bývalý
náš apoštolský nuntius, nynější kardinál
Galimberti; ačkoli jej neradi ztrácíme,
blaží nás aspoň vědomí, že šestiletý
pobyt v říši naší učinil. jej oddaným
přítelem našeho mocnářství. Nový náš
nuntius, msgr. Agliardi, hodný jeho
nástupce, již se z ,íma navrátil a
mešká již od nějaké doby ve Vídni.
Msgr. Antonio Agliardi byl do té doby
nuntiem mnichovským a jest všeobecně
uznáván za obratného diplomata. ——Ne
nahraditelnou ztrátu utrpěla dne 10.června
kapitula olomoucká úmrtím člena svého,
kanovníka a preláta Vincence rytíře
Holleho, jenž při ní již po několik roků za—
stával úřady kustoda, správce a hOSpodáře.
Veškeré své jmění v obn0su 30.000 zl.
věnoval šlechetný tento církevní hodnostář
účelům dobročinným. — Uhry. Asi vpolo
vici měsíce května zdálo se, že záleži
tosti týkající se náboženských předloh
vezmou pro katolíky obrat příznivější,
poněvadž komora magnátů, předlohám
tak jako tak příliš nepřející, donucena
byla bezohlednosti předsedy ministerstva
k odporu ještě tužšimu. Prohlásilť se
ministr Wekerle, že nepřikládá tomu
veliké váhy, je-li sněmovna magnátů
s předlohami srozuměna čili nic. Proti
tomuto výroku ohradili se magnáti, a
většinou 25 hlasů byla ministerstvu
WVekerlovu vyslovena nedůvěra. Kdyby
se byli magnáti rázněji zachovali, bylo
by musilo ministerstvo odstoupiti. Tímto
výstupem se nepřátelství vlády k horní
sněmovně přiostřilo, a nyní nastalo vno
vinách pronásledování. Vládě příznivá
žurnalistika žádala odstranění komory
magnátův aneb aspoň její. opravení.
Obecnízastupitelstvo debrecínské postavilo
se na stranu vládní, kdežto se Prešpurk
přidal k magnátům. Netřeba připomínati,
že zmíněné nesmyslné požadavky, které



vyplynuly jen z nelibosti nad sebe
vědomým jednáním magnátů, nemohou
nikterak provedeny býti. Zatím byly
náboženské předlohy v plném znění
sněmovnám předloženy; uváděti jich zde
není pro nedostatek místa možno. Jsme
žádostivi, jak to asi všecko s tímto vý
robkem zednářských dílen dopadne. ——
Někteří praví, že sv. Otec chce ná
boženské předlohy pokládati za'vnitřní
záležitosti uherské a do nich se dále
nevkládati.' Stejně vyslovil se také
kardinál Rampolla k spolupracovníku
„Pester Lloydu“:, vláda prý zašla příliš
daleko, takže nazpět již nemůže; ale
v nějaké vyrovnání lze prý ještě dosud
doufati. Než Maďaři asi na nějaké vy
rovnání ani nepomýšlejí, jak ze dvou
nových proti církvi namířených událostí
souditi lze. První jest schválena již
předloha o upravení platův učitelských,
která jest na úkor samosprávěkatolických
škol. Druhá věc jest zamýšlené zřízení
zemského spolku uherského studentstva,
který má za účel vychovati novou
generaci, naplněnou zášti proti církvi a
habsburské dynastii. Tak odměňují se
Uhři sv. Stolicí za dobrodiní jim pro
kázaná.

Německo. Vládní předloha, ukláda
jící obyvatelstvu nové poplatky na roz
množení vojska, neměla v říšském sněmu
dosti přátel. Proto byl sněm rozpuštěn
a na 15. června vypsány nové volby.

Netřeba připomínati, že panuje po celém
Německu čilý volební ruch; všude se
silně agituje a také vláda činí na voliče
silný nátlak, aby byla předloha konečně
přece přijata. Z některých stran do—
cházejí zprávy pro katolíky dosti smutné.
Tak povstala v katolickém středu, nej
hlavnějším _odpůrci vojenské předlohy,
velice žalostná roztržka ; někteřívynikající
jeho členové odtrhli se úplně, zakládají
nové kluby a hodlají pro vojenskou před
lohu hlasovati. Ačkoli ztrátami těmito bylo
postavení středu silně otřeseno, přece se
kojíme blahou nadějí, že bude moci opětně
rázně proti vojenské předlozevystupo.vati
Není také nemožno, že odpadli spojenci
budou nahraženi novými. — Dále smiřuje
nás se ztrátami středu nová radostná zvěsť.
Katoličtí Češi (tam se nazývají ,Moravcií)
a Poláci v Německu sjednotili se v jedno
a budou hlasovati proti předloze. Zároveň
postavili svého kandidáta, učitele Robolu
z Rudníka. Na prospěch jeho vydáno
bylo zvláštní velmi vřelé provolání.
Největší prospěch z nových voleb budou
míti sociální demokraté. Počet poslanců
jejich v říšském sněmě vzroste úžasně;
není to však nic tak podivného, uvá
žíme-li, že německý lid, stížený bez toho
již dosti velkými daněmi, má býti ná
kladem na rozmnožení vojska ještě více
vyssáván. Jak volby pro jednotlivé
strany dopadly, podáme příště.

Povolání ke stavu kněžskému & íeholnímu.

vaty evangelista Matouš vypravuje následovně:
města i městečka, učil ve školách jejich a kázal evangelium království
a uzdravoval všelíkou nemoc i všeliky neduh (v lidu). A kdyz viděl
zástupy, měl lítost nad nimi,
ovce, nemajíce pastýře. Tehdy dí učeníkům svým: Žen zajisté mnoha

»l obcházeje Ježíš všecka

že byli sonženi a leželi rozptýleni jako

jest, ale dělníků málo. Protož proste Pana žní, aby poslal dělníky na žeň svou. a
(Mat. 9, 35. 38.) Co tehdy pravil Spasitel naš, to by asi řekl i nyní vida se všech
stran ohrožené duše, které tak draze byl vykoupil. Draví vlci rozhanějí stádo
Kristovo, dorážejí víc a více na církev bojujíce proti tomuto svatému městu zbraní
rozličnou, tu slovem, tu písmem. Bylo—li-kdy nebezpečí veliké, jest zajisté nyní,
kdy tajně i veřejné nepřátelé hledí vyhubiti pravdu Boží ze světa. A poněvadž
zastanci pravdy Boží jsou sluhóvé církve, duchovní, obrací se zášť ponejvíce proti
duchovnímu stavu at' kněžskému, ať řeholnímu. Kde jen mohou tupí, haní, očerňují
nepřátelé stav kněžský, aby ho zostudili, lid odvrátili od Boha a církve a pak v kalu
lovili pro sebe. Jest nyní stav kněze stavem vojína ve válce; má hájiti Boha a církev,
pravdu Boží neohroženě hlásati, pro spravedlnost trpěti, o sobě svěřené duše
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pečovati a dravé vlky odháněti. Věru jest mnoho síly potřebí & zvláště přispění
Božího. Mimo to již mládež odcizuje se Bohu & církvi, upadajíc ve lhostejnosti
a v nevěru a jen málo jest. ústavů, kde mládež ve ctnosti a bázni Boží vedena
jest, aby pak později ctnost nalezla přece obhájce své. Vida takové smutné poměry,
mnohému nadánemu mladíku odpadne chuti státi se knězem nebo řeholníkem a raději
oddá se jinému povolání, v němž by volněji světu sloužiti mohl. Má-Ii stádce
Kristovo zachráněno býti. jest potřebí dobrých pastýřů, kteří daji život za ovce své.
Poněvadž je stavduchovní tak vznešený, jest potřebí povolání s hůry od Otce
světel. Proto prositi máme všickni nejsv. Srdce Páně, aby se nyní slitovalo nad
ubohým lidstvem, a poslalo hodné dělníky na vinici Boží, aby pokračovali v díle
vykoupení lidstva. 'Prosme Pána, aby. netoliko u nás, ale zvláště v jiných zemích,
kde církev velmí jest ohrožena, svatým zápalem nadšené muže vzb'uditi ráčil,
kteří by byli pravými hlasateli pravdy l_šoží,kněžími podle Srdce Božího-a dobrými
pastýři lidu sveho. Jest ještě také mnoho pohanův; i těmto má zasvitnouti světlo
učení Kristova. Ale kdo jim je rozžehne, nebude-lí k nim poslán, a kterak může
býti poslán, nebude-li vyvolen od Boha? Prosme o hodně, svaté. horlivé kněze
pro veškeré národy, aby v_jedněch víra svatá zachována, v jiných zase rozžata
byla. Prosme zvláště za hodné kněze tehdy, kdy biskupové udělují vyšší svěcení
těm, kteří věnují se službě Boží; prosme o hodně a svaté kněze v čas suchých
dnů, kterýžto půst právě proto od církve ustanoven jest. Jak prositi máme o hodně
kněze, tak prositi-máme také o hodně řeholníky. Lidé nyní opouští Boha, dokonalošť
považují za zbytečnou, ctností šlapou nohama. a proto pronásledují řády a vyhánějí
mnichy z klášterů, sídel to vědy, umění, zbožnosti, pracovitosti a odříkání se, jak
se to děje ve Francii. Kde kláštery jsou prázdné, tam jsou plné káznice, žaláře,
&jiné takové budovy pro zlotřilé lidi. Za nynějších poměrů jsou zase jenom řehole
prostředkem ku zlepšení, jako byly z počátku. Lidé musí mítiobraz pravé doko
nalosti, jako byl sv. František, sv. Benedikt a jiní zakladatelé řeholí. Milost?Boží
jest mocná. aby vzbudila zase v-nynější době v daších šlechetnou touhu vésti
život bohumilý, skrytý s Kristem v Bohu, z čisté lásky k Ježíši, jako sv. apoštolé,
aby opustivše všecko pro Krista, zasloužili sobě korunu slávy věčně.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! “Ve Spojení ' s božským úmyslem, za kterým 'l'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 neposkvrněněPanny Marie všelíké úmysly a 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. 11.) '

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
povolání do stavu kněžského a řeholního, a na všechny úmysly, jež odporučeny
jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou sveho 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 miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li 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.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille &'Methode, orodujte za nás!

Úmysl v srpnu: Jednoty farní.
vl.—.""
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Tiskem benediktinské _kníhtiskárny v Brně.
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Božské Srdce Páně jest nejsvětější & neskonale lásky
plné, ale zneuznané.

Ftítel BožskéhoSrdcecti ne—
_ M toliko tělesné Srdce Páně,
\“Z'JŠŘ nýbrž všecko to, nač upo—;, ' ; činnost“boho

lidské vůle a celý ctnostný život Jeho.
Chceš 11 tedy, milý čtenáři, hlouběji
vnikati v pobožnosť Božského Srdce a
větší láskou k Němu se roznítíti, jest '
tobě vlastnosti tohoto vnitřního života

bedlivěji rozebrati. Proto uvažme spolu,
že božské Srdce Páně jest nejsvětější a
neskončené lásky plné.

]. Srdce Ježíšovo jest nejsvětější
Srdce. 1)

Napřed musíš sobě, milý čtenáři,
na paměť uvésti článek víry, že celá
lidská přirozenost (duše, tělo, srdce)
spojena jest s druhou božskou Osobou,
a že na tomto spojení “se zakládají ve
škeré přednosti nejsvětějšího Srdce. Jak
na důstojnosti Matky Boží se zakládají
všecky milostí, které Bůh Marií Panně
udělil,- tak i na onom hypostatickém
spojení se zakládají veškeré přednosti,
kterými lidská přirozenost Syna Božího

__ 1) Podle Croiseta, Schauenbnrga a hlavně
Noldina, kteří o Srdci Páně psali, podává Fr.
Xav. Zimmerhackel, Tov. J.

vyznamenána byla. Maria nebyla by
důstojnou Matkou Boží, kdyby nebyla
bez poskvrny počala, kdyby nebyla
prázdna každého stínu i všedního hříchu,
kdyby nebyla plna milosti. Podobně
lidská přirozenost a tudíž i Srdce Ježíše
Krista nebylo by důstojně spojeno
s druhou božskou Osobou, kdyby nebylo
neobyčejnými dary a přednostmi za
hrnuto. První taková přednost, na které
nám především záleží, jest Jeho neskon—
čená svatost: Srdce Páně jest nejsvětější.
Jemu náleží veškerá svatost Boží sama;
pročež každé hnutí tohoto Srdce jest
neskončené ceny.

Jaké musí býti srdce, aby svaté
bylo? '

Musí býti čisté od hříchu, ozdobeno
ctnosti a skrze milost? a lásku spojeno
s Bohem. Avšak takové bylo Srdce Páně.
Jak čisto bylo Srdce jeho, od každého
hříchu, o tom svědčí otázka, kterou
Fariseům, svým úhlavním nepřátelům,
veřejně dal, řka: »Kdo z vás může
mne viniti z hříchu?c Jak čistobylo
Jeho Srdce, o tom píše sv. Pavel, když
Ho líčí jako nejvyššího Kněze, který jest
»svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený
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od hřišníkův ;a o tom svědčí sv. Matouš,
když uvádí slova Otce nebeského řkou
cího: »Tentot jest Syn můj nej
milejší, v Němž jsem sobě za
líbil.: A proč si v Něm zalíbil? Po
něvadž v Něm přebývala náplň svatosti.

Jak bylo Srdce Jeho milostí naplněno,
»Mi losť a 3o tom svědčí sv. Jan řka:

pravda skrze Ježíše Krista . ..
azp'lnosti Jeho my všickni jsme
vzali . . .. milost“ nad milost..
Písmo sv. praví sice, že také sv. Stěpán
byl pln milosti a zejména nazývá Pannu
Marii »milosti plnouc, ale tím jen
napovídá, že měli tolik milostí, kolik
vyžadovalo jejich povolání a kterých Bůh
jim k vůli našemu spasení uděliti ráčil.
Jest sice pravda, že se blahoslavené
Panně dostalo neobyčejně velké milosti
a svatosti; avšak v Ježíši Kristu jest
náplň milosti a svatosti.
Bohem Jemu vytknutý, býti totiž nej
vyšším vzorem svatosti a zřídlem všeliké
milosti, vyžadoval, aby se Mu dostalo
milosti a svatosti ne v jisté míře, nýbrž
bez míry. Za tou příčinou pravi sv. Jan
(1, 14),že byl »pln milosti a pravdy..
S touto plnosti posvětně milosti bylo
Mu přiměřené ovoce všeliké ctnosti
uděleno. Zajisté mnozi spravedlivi, kteří
na zemi žili a nyní v nebi oslaveni jsou,
vynikali velkými ctnostmi. Jak kajicně
žili sv. vyznavači, jak živou viru měli
a jak pobožně modlili se! Jak tichý a
trpělivý život vedli sv. biskupové a kněží
a jak horlivě pečovali o spásu svěřených
jim duší! Jak nevinně a zdrželivě žily
svaté panny! Jak obětovnou a statečnou
mysl na jevo dávali svatí mučenníci!
A jak byla Maria Panna nádoba všeliké
milosti a ctnosti! Avšak všecky tyto
ctnosti jsou jen slabý stín té svatosti,
kterou naplněno bylo božské Srdce Páně;
nebo v Něm přebývá náplň všeliké ctnosti
a svatosti, »On jest pln milosti a
pravdy.< Než chceme-li poznati, zdaž

Neboť úkol .

někdo svatý jest, zkoušeti jest nám jeho
poslušnost. »Poslušenstvi, jež pro Boha
bývá,: pravi sv. Jarolím, ojest matka
všech ctností, klíč nebeského království.:

Nuže, jaka pak byla poslušnost
Ježíše Krista? Hned první myšlénka,
s kterou do tohoto světa vkročil, svědčí
0 Jeho poslušnosti. »Aj jdu, abych činil,
Bože, vůli tvou-, takto mluvící uvádí
sv. Pavel božské Novorozeňátko. Tato

pak vůle Boží byla Mu po veškerý život
prvním a nejvyšším pravidlem, kterýmž
se ve všem všudy řídil. Ať se ukryl, ať
veřejně vystoupil, at“na horách dlel nebo
v planinách, ať se modlil nebo postil, at'
zázraky činil, ať v synagogách kázal,
ve všem tom konal jen vůli Boží. Ano
tak svědomitě ji zachovával, že jmenuje
ji svým pokrmem: »Pokrm můj jest,
abych činil vůli Toho, jenž mne
poslal.: Věř, milý čtenáři, že na zemi
nikdy nebylo dítěte tak poslušného, jak
On byl. A tento život plný poslušnosti
vedl pod vrchní moci svých rodičů až
do 30. roku věku svého, kdy již každý
sám sebe řídí.

Nejvíce však stkví se Jeho poslu
šenství za času Jeho hořkého umučení.

Tehdy poslouchá také svých nepřátel,
pronásledovatelů a katů, upřímně se jim
podrobiv. Když Pilát soudce Jeho se
odvolal na svou vrchnostenskou moc,
kterou nad ním má, Spasitel připouštěje
ji toliko mu připomenul, ze by ji neměl,
kdyby mu ji Otec nebeský nebyl dal.
Uznávaje tedy v rozkazech tohoto po—
hana vůli Otce svého, podrobil se jim,
byť žádaly na Něm nejtrpčich obětí.
Nechal své nevinné tělo bičovati, hlavu
trnim korunovati, na ramena těžký kříž
vložiti a konečně se ukřižovati. Z po
slušnosti na kříži mezi nebem a zemí

pně, takořka ještě jednou zkoumal, zdaž
úkol Bohem Mu svěřený úplně vykonal.
Shledav, že není ještě vše vyplněno,
volal: »Žíznímc, a dal sobě co napoj



podati ocet. Pak skloniv poslušné hlavy
své zvolal: »Otče, v ruce 'l'vé po
roučím ducha svéhOa — slova to
poslušnosti. Nebo jak první slovo, když
sestoupil na tento svět, svědčilo 0 Jeho
poslušnosti, tak mělo i poslední slovo,
když opouštěl svět, svědectví vydati, že
»učiněn jest poslušen až do smrti
a to smrti kříže.c Poslušně skončil
život svůj. Stál ho mno-ho obětí.

Ale tím podal nam pádný důkaz,
že nás nevýslovně miluje a že Srdce
.leho jest nejsvětější, ano sídlo všeliké
svatosti. A jak jest sídlo, tak jest i pramen
všeliké ctnosti a svatosti: »Z jehožto
plnosti jsme my všickni vzali a
milost“ nad .milosť,c ať jsme spra
vedliví, at,“ hříšníci. Odkud pak vzal
sv. Aloisius svou andělskou čistotu a
nevinnost? Odkud sv. Stanislav svou

pobožnou mysl a lásku k modlitbě? Od—
kud sv. Pavel svou ohnivou horlivost.

() duše? Odkud sv. Jan Nepomucký a
blahoslavený Jan Sarkandr statečnou
mysl svou? Odkud Maria Panna celý
poklad svých ctností? Oni všickni vzali
z plnosti božského Srdce a vážili z Něho
jako z hojného pramene všeliké ctnosti.
Na to se vztahuje, co praví choť bož
ského Srdce bl. Markéta Alacoque:
»Zdam se býti jako krůpějička vody
v moři božského Srdce, která jest neé
proniknutelna propast“ všeho dobra a
nevyvažitelný pramen duchovních slasti;
čím více kdo z něho béře, tím více ho
přibývá. Jsi-li chud a zbaven všeho,
božské Srdce obohatí tebe. Buď bez

starostí jako dítě, které na nic jiného
nemyslí, než jak by Mu svou lásku a
srdce odevzdalo.<

Nemusím připomínati, že blahosl.
Markéta za velikou svatost svou děkuje
jediné božskému Srdci.

Než netoliko „svatí a spravedliví
vzali z plnosti božského Srdce a posvětili
se, nýbrž také hříšníci, když se k tomu

svatému pramenu blížili nebo když jiní
za ně z něho čerpali a se modlili. Důkaz
toho podávají nam nesčíslné příklady,
jichž se dočítame ve »Skolach Božského
Srdce Páně':, které u všech vzdělaných
národů v různých řečích se vydávají.

Slyš, milý čtenáři, ten onen příklad,
z něhož poznáš, jak mnohý hříšník
z plnosti nejsvětějšího Srdce vzal &třebas
v poslední chvíli života svého, milostí
Jeho spasen byl.

Jista manželka naříkala si, že manžel
její jest opilství velmi oddán a že v ta
kovém stavu mnoho kleje, často ji trýzní
a zle s ní nakládá. Někdo jí radil, aby
konala pobožnost' k Srdci Páně. Činila
tak a ne bez úspěchu. Nebo po dvanácti
dnech manžel těžce se rozstonal. Kněz

byl zavolán, aby mu udělil svatosti
umírajících. Bývalý opilec velmi zkrou
šeně se vyzpovídal; odprosil také svou
manželku za všecky křivdy jí učiněné
a byl pak tichý jako beránek. Po osmi
dnech ještě jednou se posilnil velebnou
Svatostí, dal se obléci ve škapulíř Srdce
Páně & brzy na to tak blaženě skonal,
že všickni okolostojící nemohli se tomu
dosti vynadiviti, kterak člověk dříve tak
zlý tak šťastnou hodinku smrti měl.

Jiný muž vysoce postavený byv
sveden od špatné ženštiny k nevěrnosti
manželské, velmi nemravný život vedl.
Všecko jmění své za krátký čas pro

- mrhav, někam uprchnul. Manželka, kterou
s dětmi zanechal, nevěděla, kde jest.
Radilo se ji, aby v této nouzi k Srdci
Páně své útočiště vzala, s dětmi dala
se zapsati do bratrstva Srdce Páně aza
manžela se modlila. A hle! za nedlouho

došla zprava, kde manžel jest, že se
rozstonal na souchotiny a zaopatřen byl
svatými svatostmi. Cestovala k němu.
Když vstoupila do pokoje, kde nemocný
ležel, tento se povzdvihnuv sotva opovažil
se jí zeptali, zdali mu odpouští. Když se

. byli spolu smířili, nemocný druhého dne
15*
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blaženě skonal. — I tento nehodný
hříšník vzal ještě v poslední chvíli
z plnosti božského Srdce.

Jistý lékař ležel dlouhý čas těžce
nemocen. Nechtěl se zpovídatí. Manželka
seč byla usilovala o to, aby před smrtí
přijal svaté svátosti. Avšak nadarmo.
Již všickni známí jeho mysleli, že bez
Pána Boha zemře, obzvláště i proto,
poněvadž dříve držel se starokatolíky.
Jednou nesl kněz velebnou Svátost"

k nemocnému & šel právě mimo dům
nemocného lékaře. Manželka spatřivši
skrze okno velebnou Svátost, poklekla
a modlila se k božskému Srdci takto:

»Mily Ježíši! prosím tebe, rač také k nám
zavítati; či nejsme tvé návštěvy hodní?c
Po desíti minutách lékař prosí o kněze
Františkána. Byl sv. svátostmí zaopatřen
a šest dní na to blaženě skonal. Sluší

také poznamenati, že chudě děti jistého
ústavu, kterým lékař býval dobrodincem,
se denně večer za něj k božskému Srdci
modlívaly, říkajíce rozpjatýma rukama
»věříma. Hle! milý čtenáři, i tento hříš

v lásce odevzdal a Jeho milosti a při
kladem posvětil. Za tou příčinou musíš
míti rozhodnou a upřímnou vůlí, raději
tisíckráte umříti než božské Srdce sebe

menším hříchem urazíti. Jeden jedinky
hřích zkormucuje nejsvětější Srdce více,
nežli všecky tvé ústní modlitby Mu radost
působí.

Proto jest tobě především bdíti nad
srdcem, z něhožto dle výroku Páně vy
cházejí všecky zlé myšlenky, žádosti a
skutky. Ze všech nepravosti přemáhej
tu nepravost' nebo zlou náklonnost, která
srdci tvému hlavně vládne a pravému
králi lidskych srdcí, Ježíši Kristu, odpor
činí. A ktera jest ta převládající ne—
pravosť srdce tvého? Ta, 'o kteréž z vlastní
"zkušenosti víš, že z ní pocházejí všecky
ostatní hříchy; na př. prchlivosť, tajná
závist, marnivost, pýcha, nemírnosťv jídle
a pití, láska k pohodlí a smyslnym
věcem, zvědavost očí, nerozvážlívé řečí,
zanedbání duchovních věcí a povinností
stavu atd_ Dej také bedlivy pozor, aby
ani všední hřích, na př. lež, netrpělivost,
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O pravém pojmu svatého prlj
v..
ljímání.

Podle Msgr. Segura podává. P. M. Vq'dček 0. S. B. (C. d.)

IO. Kdybych chodil často ku sv. příji
máni, nelibilo by se to mým domácím.

říjímáš pro své domácí nebo

„ |pro sebe? Dětinná posluš
\ . = nosťazávaznosti. jakémáme

. ilin ku svýmdomácím,„ jsou sice
něco posvátného a velikého, avšak pod
tou výmínkou, že se domácí 0 to sta—
rají, co jim náleží. Až do jistého stupně
jsme povinni i v tom, co se služby
Boží týče, ohled bráti na žádosti svých;
ale má to své meze, a jest také povinností
všech těchto hranic šetřiti a uznati.

Přijímání svátostí méně než vše jiné
podrobeno jest úsudku domácích,
a tito činí nejlépe ponechávajíce této
tak obtížné a jemné záležitosti svědomí
soudu Církve a její služebníků.

Svaté přijímání jest pramenem vši
milosti, vší tichosti a dobroty. Často
a dobře přijímaje staneš se, brzy lepším;
tvoji zpozorují to „nejdříve, a poněvadž
také oni především budou míti z toho
užitek, proto se budou varovati klásti
nějaké ti překážky. Buď stálým a chy—
trým, a zajisté nalezneš prostředek, abys
mohl bez obtěžování někoho často při
stupovati k sv. svátostem. Jestliže však
přes všecku tvou opatrnost a přes
všechen tvůj povinný zřetel budou ti
domácí na tvé nábožnosti něčeho vy
týkati, jdi klidně svou cestou jako bys
toho nepozoroval; Předsudky brzy zmizejí,
anebo domácí alespoň navyknou si viděti
tě přijímati, jako navykáme mnohým
nemilým věcem. Kdož ví, zdaž ku konci
neodmění Pán tvoji vytrvalosti tím způ
sobem, že právě těch ku své lásce při—
táhne, již tě hleděli jí vzdáliti.

Jak se stalo v rodině jistého paříž—
ského kupce, jenž byl k náboženství

velice lhostejným a nad miru nepřátel

ským každému nábožnému cvičení.
Ovdověv poslal své dvě dcery do jednoho
výborného ústavu, kde se jim dostalo
řádného křesťanského vychovánideyž
starší dcera dosáhla šestnáctého roku,
povolal ji otec domů, vést domácnost:
Mladá hospodyně jsouc jak pevna tak
zbožna nezanechala žádného ze svých
náboženských obyčejů, ale musila je
pečlivě. skrývati před otcem, aby jej
nerozhněvala. Tu však jednoho rána
zpozoroval,_že se vrací ode mše svaté,
a znamenaje, že ještě nesnídala, tázal se,
zdali snad nepřijímala. »Ano otče,:
odpovědělo neváhajíc děvče, »a mnoho
jsem se modlila za tebe.: »A přijímáš
často ?: »Ano otče, mám to štěstí často,
,velmi často a viz, právě ze sv. přijímání
beru silu, bych mohla všechny povinnosti
náležitě vyplniti, především abych byla
tobě tím, čím býti máma Otec se za
mlčel, sklonil hlavu, pozdvihl, a se slzami
v očích objímaje dceru pravil k ní po
tichu: »Mé dítě, jak jsem šťasten maje
takovou dceru jako ty jsi!< Od toho
dne nastala změna v soudech a jednání
onoho kupce a jest naděje na úplné
obrácení. Jak mnohé rodiny by se na—
vrátily k Bohu, kdyby měly ve svém
kruhu duši, která by podobně tak pevna
byla v lásce k _Pánu Ježíši a věrna
v nábožném obyčeji častěji přijímati.

II. Znám mnoho nábožných osob, které
nepřistupuji často k stolu Páně.

A já jich neznám mnoho; naproti
tomu'znám málo osob, které často při
jímají a nejsou opravdu nábožnými
v plném smyslu slova.

Ty zaměňuješ dva. pojmy jmenuje
osoby nábožnými, které nemají ničeho
více při sobě, než že vedou řádný život.
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Ale pořádný život není ještě na
božností. K pořádnému životu do
stačuje: zachovávati doslovně přikázání .
Boží a církevní, v neděli a ve svátek
celou mši svatou nábožně slyšeti, o hlav
ních slavnostech přijati nejsv. Svátost,
náboženství míti ve vážnosti & poctivě
žíti. Chtíce však býti nábožnými
musíme činiti více, a musíme žíti
v lásce Ježíše Krista. Nastoupil-li křesťan
cestu nábožnosti, nepoutá se jen na
přikázání, nýbrž snaží se následovati
evangelických rad, hledí se cvičiti v sebe
zapírání, ve vnitřní sebranosti, v horli
vosti spásy duší a ve všech oněch
krásných ctnostech, jež činí křesťanskou
svatost. Jedná více z lásky než z po—
vinnosti, a na—vyká,což má velikou cenu,
službu Boží pokládati ne za tísníci
břímě, nýbrž za věc něžné a dětinné
oddanosti.

A nyní táží se, znáš mnoho osob
touto Opravdovou nábožností naplněných,
a zřídka přistupujících ke stolu Páně?
To by bylo poprvé, že bychom viděli
účinky bez příčiny; nebot katolická
Církev předkládá nám sv. přijímání
jakožto podstatný úkon (prostředek) ná
božnosti. Zkušenost učí, že právě tak
jest nemožno bez častějšího přijímání
býti nábožným, jako těšiti se z dobrého
a kvetoucího zdraví bez řádně potravy.

I2. lá bych si přál často příjimati, ale
zpovědnik nechce mi toho dovoliti.

A proč ti nechce dovoliti? Tvůj
zpovědník bez váhání by ti častější pří—
jímání dovolil, ano nabádal bytě k němu,
kdyby mohl očekávati, že ti bude ku
prospěchu. A žádal jsi již vážně za tuto
milost? Tlucte a bude vám otevřeno,
proste a obdržíte, dí evangelium. (Mat. 7, 7.)
Zjev svou upřímnou touhu duchovnímu
otci, odstraň překážky: špatně-obyčeje
a nedbalosti, které stojí v cestě příznivě
odpovědi, a uvidíš, že bylo tvojí vinou

a ne zpovědníkovou, jestliže jsi dosud
často nepřístupoval k večeři Páně.

Než tu mí namítáš: »Činím co

mohu, žiji tak správně jak mohu, a jsem
přece stále v žádosti své odmrštován.a

Je-li tomu tak skutečně a ty se ne
klameš, ach! tu jest mi líto zpovědníka,
že neplní své povinnosti, a že bude
zodpovědným před Pánem Bohem za
tvoji slabost v duchovním životě.

Všickni svatí, v pravdě duchem
Církve naplnění kněží doporučují častěj
šího přijímání. Tot“ jsou věrní služebníci
evangelia, kteří s neunavnou horlivostí
vedou postrádající duše k Ježíši, po—
vzbuzují k důvěře, a seč jsou napomínají
k účastenství nebeské hostiny pamětlivi
jsouce rozkazu Páně: »Přinut' vjíti, at?se
naplní dům můj..: (Luk. 14, 23.) A tím
nečiní nic jiného, než že v platnost
uvádějí všeobecně, Církvi samou vý
slovně dané pravidlo: My nemůžeme
libovolně udati zásad o tom, jak často
lze přijímati, avšak máme určitě před
pisy, jichž musíme všíckni při vedení.
duší šetřiti, a jichž nesmíme přestoupili,
nechtějíce těžce povinnosti své porušiti.
Církev složila tyto předpisy v onom
známém katechismu, jenž byl pode
jménem »Rímský katechismus pro du
chovní s'právcec na rozkaz sněmu Tri
dentského a péči sv. papeže Pia V.
vydán. Účelem jeho jest, aby sloužil
kněžím za vodítko při vyučování věřících.
A tento katechismus praví, jak jsme se
již na počátku zmínili, že jsou du
chovní správcově' ve svědomí
zavázáni povzbuzovatisvěřené
jim stádce k častějšímu ano den
nímu přijímání, poněvadž duše
podobně jako tělo potřebuje
denně potravy a dodává, že jest to
učení Otců a církevních shromáždění.

Když veliký arcibiskup Milánský
sv. Karel Boromejský (1- 1584) tento
katechismus zaváděl v osmnácti sobě
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podřízených biskupstvích, poručil dů
razně biskupům, dobře věda, že jsou
také kněží, kteří nejsou tomuto svatému
cvičení nakloněni, aby přísně potrestali
duchovní, již by se odvážili hlásati
nauku protivnou.

Ale již dlouho před sv. Karlem
Borr. vyjádřila se o tom nejvyšší cír
kevní autorita. Sv. papež-' Leo lX.
(lO49--—1054) praví kněžím ve zvláštní
bulle: »Svaté přijímání nemá býti lehce
křesťanu odepřeno, a odepření ze strany
kněze nemá nikdy pocházeti z netrpěli
vosti nebo libovůle.:

Blahé paměti sv. Otec Innocenc Xl.
(1676—1689) také uvádí ostře na mysl
biskupům a kněžím povinnost týkající
se častějšího sv. přijímání. Dověděv se,
že se v některých diecésích, v nichž
bylo denní přijímání obyčejem, do tohoto
posvátného cvičení vloudila rozličná
zneužívání, velice oto pečoval, jakkoliv
zneužívání káral a odsuzoval, aby ná—
ležitého obyčeje udržel, připomínaje
duchovním, že mají Pánu Bohu za tento
spasitelný obyčej děkovati, živiti &upevňo
vati ho se vší moudrostí a spravedlivým
soudem. A dodává: »Horlivosť pastýřů
zejména k tomu bude směřovati, aby
nikdo nebyl zdržován od častějšího nebo

denního přijímávní, ale nicméně bude
toho dbáti, aby každý z věřících hodně
dle své nábožnosti a “přípravy řídčeji
neb častěji sladkosti těla Páně okoušelu:

Konečně prohlašuje papež Bene
dikt XIV. (1740—4758) ve zvláštním
breve na biskupy italské, že duchovní
správcové a zpovědnici nemohou lépe
svou horlivost“ a péči na ,jevo dávati,
než když budou hleděti přivésti věřící
k horlivostia častějšímu přijímání nejsv.
Svátosti, jak bylo obyčejem v prvních
stoletích.

I biskupové jsou vázáni těmito zá
sadami Církve a svaté Stolíce, a když
provinciální sněm v Rouenu se vyjádřil,

že se má sv. přijímání »pro neuctivosť,
která může z denního přijímání této
Svátosti povstatic kromě neděle jen dva
krátc v těmdni podávati, prohlásil Řím
toto ustanovení za neplatné význačnými
slovy, »poněvadž odporuje sněmu Trident
skémm.

Opětuji, že my kněží nesmíme v této
záležitosti jednati libovolně, a že naše
povinnost záleží jediné vtom, abychom
při každé duši zvláště, dle její zvláštní
potřeby v platnost uváděli všeobecnou
zásadu: »že se má k stolu Páně při
stupovati často.:

Ctihodný benediktinský Opat Ludvík
Blois (1- 1566) vypravuje, že si jeden
kráte Pán Ježíš stěžoval do těch, kteří
zrazují jiné od častějšího sv. přijímání.
»Rozkoší mojí jest býti se syny lid—
skými,c pravil Kristus Pán, »pro ně
ustanovil jsem nejsv. Svátost“ oltářní,
& proto, kdo brání duším Mne přijímati,
zmenšuje moji radost.: A ctihodný otec
Jan z Avily 1) říkával, »že hanící častější
přijímání konají“ službu ďábla, jenž jest
naplněn nesmířitelným záštím proti této
božské Svátosti.

Bohu díky! Dnes více než kdy
jindy vědí vůdcové duší, že následujíce
svatých předpisů církevních sv. přijímání
se týkajících současně zabezpečují si
spásy vlastní i svěřených jim věřících.

Sv. Markéta z Cortony (1- 1297)
měla duchovního vůdce, jenž ji vždy
mocně nabádal k velmi častému sv. při—
jímání. Když umřel, zjevil Pán sv. Mar
kétě, že tento dobrý kněz stkvěle v ne
besích byl odměněn za lásku, s jakou
jí činil snadným přijímání nejsv. Svá—
tosti. Podobně se dočítáme v životopisu
velmi zbožného řeholníka T. J. jménem
Antonína Torres (1- 1596), že se zjevil
bezprostředně po své smrti jedné svaté

1) Slavný spisovatel a kazatel španělský,
velice vážen od sv. Františka Sal. a sv. Terezie,
+ 1569.



duši a pravil jí, že Pán Bůh jehol
nebeskou slávu velice rozmnožil proto, !
poněvadž všem jemu se zpovídajícím š
doporoučel častější přijímání.

Blahoslaven kněz, jenž v plnění
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svého svatého úřadu stále hledí říditi

se zásadami Církve & nepodmíněně ná—
sledovati její vedení, a šťastný duše.
jimž dává Pán Bůh nalézti takového
vůdce na cestě života.

Katolík v srpnu.

% rpen, měsíc žní, kdy pilny'
rolník shromažďuje úrodu
zemskou do stodol svých,
kdy raduje se z hojného

požehnání Božího, kterým provázena
byla jeho' práce: uvádí nám na mysl
nebeskou žeň, při které Bůh sám
shromažďuje do svých stodol nebeských
klasy plné, lidi spravedlivé, kdy radují
se andělénad hojným počtem vyvolených
Páně! Kéž by proto radost nad hojnou
žní pozemskou nadchnula nás k tužbě,
abychom jednou k těm patřili, kteří
nebeské stodoly plniti budou! K tomu
dání jsou nám za vzor svatí a světice
Boží, kteříukazují nám, kterak dlužno
na zemi .žíti, pracovati, trpěti, abychom.
jak oni došli cíle věčného. A měsíc
srpen hojnostímá takých příkladů: Přede-'
vším jest to Matka Páně, jejíž
hlaženou smrt a nanebevzetí
15. t. m. slavnOstně světíme. Ze
všech pozemšťanů byla ona jediná, která
vždy kráčela po cestě Bohem vykázané,
neuchylujíc se ani vlevo ani v pravo;
jediná, která duši svou tak čistou za
chovala, jak jí byla z ruky Stvořitelovy
obdržela. Panenský závoj, jímž zahalena
byla matka Spasitele našeho po celý čas
svatého života jejího, zahaluje nám i
okolnosti její smrti a jejího hrobu.

Jelikož Kristus Pán, jako starostlivý
syn, matku svou Janovi odporučil, dříve
nežli skonal, dá se za to míti, že blahosl:
Panna k Janovi se odstěhovala a u tohoto
až do smrti své zůstala. Kdy asi pře
svatá Panna čistou duši“ svou Bohu

odevzdala, a kde život svůj pozemský
skončila. není nade pochybnost“
zjištěno; jsou proto otom rozličné náhledy.
Jedni myslí. že Maria Panna zemřela
r. 45., t. _j.dvanáctého po nanebévstoupení
Páně, jiní že r. 47: Obojí však srovnávají
se v tom, že Matka Páně v Jerusalémé
blaženě zesnula, a sice o vysokém věku.
Že přesvatá duše požehnané Matky
Ježíšovy do nebe vzata byla, o tom není
ani nejmenší pochybnosti; bylať ona
»milosti plná,: bylat' »vyvolenou nádobou
ducha svatého,: bylat' Zůstala čistou lilií
až do poslední chvíle. A kdo smí zásluhy
své a dobré skutky přirovnávati k zá
sluhám Mariiným? Proto zajisté uvedl
božský Syn duši neposkvrněnou Rodičky
své ihned do nebeské říše. V církvi
svaté však od dob nejstarších zavládlo
mínění, že Kristus Pán netoliko duši,
nýbrž i tělo Rodičky své do nebe pojal.
Církev svatá- se sice posud o tom ne
vyslovila, avšak svatek/$ dnešní & po—
jmenování jeho dava nám na rozum, že

'mínění toto bez újmy pravé víry držeti
se může. Ostatně i jiné ještě mínění jest,
jak sv. Epiphanius vykládá, že totiž
Matka Páně nezemřela smrtí jako my,
neboť neměla hříchu dědičného, jehož
následkem a trestem jest smrť, nýbrž že
beze smrti pojata byla s tělem i duší
do nebe. Duch svatý neuznal za nutné,
aby nás -o tomto blíže poučil, nám po—
stačí věděti a věřiti, že Maria Panna
život pozemský v nebeském oslavení
skončila, nám postačí, jestli krásný a
čistý obraz života jejího u 'nás

vši
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zůstáva, a povinností naší jest Matku [ vznešenost, velikost a vítězství Rodičky
Páně v nebesích vysoce ctíti a za ] Boží jako tento, proto slaví se s před
orodovaní její úpěnlivě jí prositi. A to ] p_ostímaoktávou. Ú volejme koslavené
jest také vznešeným smyslem a duchem
dnešní slavnosti Marianske. Svátek tento

jest nejpřednějším svátkem Marianským,
neboť žádný jiný nestaví nám na oči

!

i

|

i

Matce Páně, Matce naší, slovy nadšeného
ctitele jejího sv. Bernarda: »Teb'e,()Maria,
kteráž mateřství s panenstvím spojuješ
a kteráž jako Matka Bohačlovéka do

Nanebevzetí Panny Marie.

nebe vzata jsi, ovénčena jsouc věncem
svaté pokory, božské lasky, milosrdenství,
nejvyšší cti a důstojnosti; tebe, ó milosti
plna Panno, prosíme; ukaž nam lasku
tím, že vyprosíš na Bohu světu onu
milost, kterou jsi sama nalezla. Vypros
hříšníkům odpuštění, nemocným lék a

uzdravení, sílu slabým, ůtéchuEzarmou
ceným, pomoc v nebezpečí &spásu všem
dětem tvým. Dnes, na den slávy a
radosti tvojí, račiž Syn tvůj Ježíš Kristus
na přímluvu tvou uděliti milost? svou
všem, kdož svaté jméno tvé vzývají, On
Bůh požehnaný na věky. Amen-.c
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Ze svátků kostelních uvésti dlužno:

.Sv. Petra v okovech: (l.).
Okovy, jimiž svatý Petr v .lerusalémě
v žaláři připoután byl, dostaly se záhy
v ruce křesťanů, kteří je jako drahou
památku na prvního sv. papeže ve vysoké
úctě měli. Když“ roku 439. císařovna
Eudoxie Jerusalem byla navštívila, daroval
jí tehdejší patriarcha okovy tyto na
památku. Část“ z nich poslala císařovna
dceři své do Říma, manželce tehdejšího
císaře Valentina Ill. S velikou radOstí
ukázala obdarovaná císařovna posvátný
dar papeži Sixtu lll., jenž ku porovnání
přinésti dal ony okovy, kterými sv. Petr
v mamertinském žaláři v Římě před
smrtí svou přikován byl. A tu udál se
před očima všech veliký zázrak, neboť
sotva že oboje okovy k sobě přišly, tak
se okamžitě samy od sebe spojily, že
jediný řetěz tvořily. Na věčnou paměť
tohoto “zázraku dala císařovna na vrchu

Esquilinském skvostný chrám zbudovati,
jenž má jméno »Sv. Petr v okovech.:
V chrámě tomto uloženy jsou posvátné
ony okovy, které ipozději-Bůh hojnými
vyznamenal zázraky, a které až posud
poutníkům ukazovány bývají. Jak velikým
svatým před obličejem Páně jest svatý
apoštol Petr, když již nástroj utrpení
jeho Bohem zázračně vyznamenán a
k, úctě křesťanům vystaven ješt?!

»Slavnosť porcinkulex (2.).
Porcinkule není žádná svatá, jakož se
mnozí mylně "domýšlejí. Porcinkule jest
slovo latinské a znamená smalý úděl.!
Jméno toto dal sv. František Assiský
chrámečku svému, zasvěceněmu Panně
Marii, Královně andělů, pro který získal
znamenité plnomocné odpustky. Dnešní
svátek jest památka posvěcení chrámu
tohoto. Na ten den lze ve všech chrámech
františkánských, kapucínských a minorit
ských plnomocné odpustky získati, a sice
od prvních do druhých nešpor. Proto.

bývá na den tento v řečených chrámech
veliká schůzka.

Sv. Dominika (AL),zakladatele
řádu dominikánského, čili kazatelského,
velikého ctitele bl. Panny Marie, která
mu vnukla, by zavedl modlitbu svatého
Růžence. Modlitbou touto a tajemstvími
jejími bojoval Dominik proti tehdejším
nebezpečným bludům Albigenských a
Waldenských, a mnoho tisíc bludařův
obrátil na víru pravou. Zemřel r. 1221.

Panny Marie Sněžné (5.).Jest
to den posvěcení největšího a nejkrás—
nějšího kostela Mariánského v Římě,
řečeného »Sv. Maria většíc, jenž povstal
následovně: Zbóžní manželé Římští bez
dětní usnesli se, že majetek svůj obětují
nebes Královně — nevěděli však, jakým
způsobem. Tu zjeveno jim bylo ve snách,
aby zbudovali chrám ku poctě bl. Panny,
a sice na místě, kde ráno naleznou sníh.
Totéž zdálo se tehdejšímu papeži Libe
riovi. Z rána nalezeno jest místo na vrchu
Esquilinském pokryté sněhem. Celý Řím
putoval k místu tomu, neboť sníh v mé
síci srpnu v Římě .je přece něco ne
obyčejného. I patricius Jan i papež
Liberius viděli potvrzení snu svého a
vystavěli nádherný chrám na počest

'Rodiěky. Boží. V chrámě tomto uloženy
jsou i ostatky z jesliček Páně.

»Proměnění Krista Pánac(6.).
Slavnost tato má základ svůj v události,
která se sběhla na hoře Tábor a o níž

nám tři sv. Evangelisté Matouš v 17. kap.,
Marek v 9. a Lukáš v 9. kap. vypravují.
Pojal totiž Pán Ježíš tři nejmilejší učen
níky své, Petra, Jakuba a Jana s sebou
na horu Tábor v Galileji a_proměnil se
tam před nimi. Tvář zaskvěla se jako
slunce a roucho jeho učiněno jest jako
sníh. A hle —- dva muži — již dávno
zemřelí světci starozákonní — zákono
dárce Mojžíš a prorok Eliáš — objevili se
a rozmlouvali s Pánem. Apoštolé pojati
jsou svatou hrůzou, a Petr, dávaje výraz
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radostnému vzrušení zvolal: »Pane,
dobře jest nám zde byti: chceš—li, udě—
láme zde tři stánky ——tobě jeden, Moj
žíšovi jeden a Eliášovi jeden.- A'když
ještě mluvil, hle — oblak světlý zastínil
je a Mojžíš a Eliáš vešli do něho, a

! spolu slyším byl hlas s hůry: »Tento
jest Syn můj milý, v němž se mi dobře
zalíbilo, toho poslouchejte.<< ——] padli
apoštolě na tváře své, bojíce se velmi.
Dotekl se jich Ježíš a oni pohledše —

&neviděli nežli Mistra samotného. I při

kázal jim, aby žádnému otom nevy—
pravovali, až vstane z mrtvých, poněvadž
by dříve byli víry nenalezli. Hle, tu Syn
Boží zjevil něco z velebnosti své božské,
aby apoštoly posilnil ve víře v nastáva
jícím utrpení. Tím však zároveň ukázal,

! jakého oslavení-dojdou spravedliví i podle
! těla, až Pán přijde k soudu a za hodné
? je uzná pro slávu nebeskou. Proto církev

svatá udalost? tuto vždy v úctě měla,
! a záhy na obzvláštní památku toho

svátek vlastní zavedla. Pamatovati nás
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má. že jsmeťdítkami lBožími a určení
jednou k slávě neskonale zejména dědici
království Božího — ale jen tehdy, jestli
jako pravé dítky Boží žijeme, jednáme
a trpíme, znajíce za nejkrásnější vzor
Krista Pána samého.

Sv. Vavřince, diakona a mu
čenníka(10.), jenž mladistvýživot svůj
v Římě dokonal r. 258. Svaté ostatky
jeho odpočívají v nádherném chrámě
jemu zasvěceném, jenž jest spolu jedním
ze sedmi, hlavních chrámů římských &
v němž nebožtík papež Pius IX. blahé
paměti hrob si vyvolil.

Sv. Bernarda (20.), výtečného
učitele církevního, jenž učeností svou
celé století převyšoval, svatosti svou
církev Páně zdobil a učenými spisy svými
všecky duchy osvěcoval a až posud
osvěcuje — kázáními mnoho hříšníků
obrátil. Svatý Bernard byl obzvláštním
horlitelem pro kázeň řeholní, byl nej
krásnější ozdobou řádu svého cisterciáci
kého, vystavěl sám 160 klášterů, v nichž
nesčetné množství mužů Bohu sloužilo
a tak věčného života došlo. Sv. Bernard
byl také velikým ctitelem nejsv. Panny
Marie, o níž překrásná kázaní složil.
R. 1145. kázal s nadšením druhé křižácké

tažení do svaté země a v městě Špýru
připnul sám německému císaři Konradu Ill.
kříž na prsa. Při téže-příležitosti modlil
se v hlavním chrámě Špýrském, jenž
Matce Boží zasvěcen jest, hlasitě modlitbu
»Zdrávas Královnm a v nadšení přidal
konečná slova: »ó milostivá, ó přívětivá,
ó přesladká Panno Marialc Sv. Bernard,
chlouba řádu, ozdoba církve, rádce mnoha
knížat _icísařů i papežů, zemřel,vbohat
jsa zásluhami nehynoucími, r_.1153. Již
roku 1174. byl papežem Alexandrem Ill.
za svatého prohlášen. Není-liž nám
krásným příkladem, co člověk dokáže, ,
pudí—li jej láska k Bohu a pomáhá-li
mu Hospodin?

Sv. Bartoloměje, apoštolaPáně
(24.), jenž mnoho lidí Kristu získal,
církve založil a posléze r. 71. mučenickou
smrtí sešel. Byla mu totiž za živa kůže
s těla sedřena. Jako Mistr krví svou

církev založil, tak první jeho učenníci
krví svou půdu mladé církve zalévali —
a hojná byla žeň.

Sv. Augustina (28.), velikého
. učitele církve. Třicet let tapal Augustin

ve tmách ' pochybnosti a kacířství, hle
daje cestu ku pravdě. Třicet let modlila
se za syna zbožná jeho matka Monika,
až Pán vyslyšel prosby její a' jako zá
zrakem přivedl Augustina na cestu pravou
— k víře čisté. Augustin stal se knězem,
brzy biskupem v Africe a zároveň hořící
pochodní, která světlo učenostii svatosti
po celé zemi rozlévala. Jako dříve sám
bludům hověl, byl Augustin po obrácení _
svém pravým hromem na kacíře a mnohé
z nich k Bohu zpět uvedl. Často říkával:
»Není většího bohatství, není větší cti
a většího jmění na tomto světě, než jest
svatá katolická víra.c Život vedl Augustin
nad míru přísný, život v pravdě kající;
zemřel r. 430. Kterak strávili jsme my
léta mladistvá? Sotva mnohem lépe než
Augustin; a kterak trávíme léta stáří
svého? Dojista nikdo tak jako Augustin.
Jestliže jsme podobní jemu v hříších ——
proč nenapodobujeme jej v pokání?
Rcemež se sv. Augustinem :. Pozdě,
pozdě —- avšak ne zcela pozdě přichá—
zíme k náhledu. Lépe pozdní kajicnosť
než žádná!

»Stětí sv. Jana Křtitele: (29.).
K vůli tanečnici _—.lehké ženštině —

která .-před Herodesem a hostem jeho
tancovala, utracen jest sv. Jan v žaláři.
Tak někdy na světě vítězí zlo adupána
bývá ctnost. Ale jen na čas. Jan umírá
dobře, neboť končí život časný, aby za

l počal věčný; on umřel, aby věčně žil.
1 Jaký život, taková smrť. Kajícím životem
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připravoval se Jan na svatou smrť. Kéž v sobě skrývá tanec. Jak často taneční
i my tak žijeme, aby smrť naše byla síň bylajiž popravištem duše! Jak mnohý
blažená! Zároveň vidíme, „jakénebezpečí \ tančil z tančírny na lože smrtelné! Pro

Sv. Bernard, opat.

tanec zabit jest Jan, a pro tanec staly ! výstraha! Herodes ale jest nam odstrašu—
se tři osoby — Herodes, Herodiada & jícím příkladem nerozvážně přísahy a
Salome — jeho vražedníky! Jaká. to nerozvážných slibů. »Neber jména Božího
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nadarmOa, nepřísahej ledabylo a lehko- vaše, co nad to jest, od zlého jest.
myslné, jen tam, kde se o pravdu jedna -—--Postů mimo palky neni, svatveeer
a čest“ Boží nebo prospěch bližního to před Nanebevzetim Panny Marie jest
vyžaduje. Ano,.lano, ne ne —budiž řeč Í újma v jidle.

Boh. Handl.

Legenda- o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (Č. d.)

8.

ímské ulice a náměstí
zbarvila krev vyznavačů Krista.
Kdo slul křesťanem, smrť jemu jistá.
hrozila s muk velkou bolestí.
Za živa ten upálen a jiný
bídně skonal v roztavené smůle,
ten zas rozštípen byl ve dvě půle,
onen na skřipci zas pykal viny,

kterých neměl ——ten tu mečem sťat,
onen šelmám vržen na pospas,
jiným v žaláři již život zhas...

Velkou práci tenkráte měl kat!
Meč mu ztupěl, ruka ochromnula,
obětí vždy nových přibývalo,
na ten počet katů bylo málo.
Sotva ruka jednu hlavu stnula,
již dvě nové viděl's pod sekerou!
Nestaěil je zhubiť soudců hněv,
neboť křesťanům jich vlastní krev
byla semenem, jež pro žeň sterou
mocně bujelo a plody neslo,
plody krásné, plody stonásobné —
mučenické palmy, vínky zdobné.

Tenkrát zvlášť, kdy přejal vlády veslo
Alexander Severus a z města
odtáhl v boj s nepřátely říše,
povznesl svou zpupnou hlavu výše
pra-efekt Almachius. Volná cesta
otvírala se mu — on šel po ní.
Ve své Krista nenávisti slepé
jako splašený kůň zem kdy tepe,
jak lev, jenž se za kořistí honí,
na křesťany sápal se, v své zlobě
kázal vražditi je bez milosti;
ba ní na tom neměl ještě dosti,
zakázalť on pochovať je v hrobě.

Času toho křesťanští dva bratří
procházeli ulicemi Říma.
Ani málo strach je nepojímá,
pilně kolem na vše strany patří,

a když najdou umučené tělo,
spěchají s ním domů, by pak tiše
zanesli je do podzemní skrýše,
kde již mučeníků práchnivělo
velké tisíce.

Dva bratři oni

rozdávají všechno svoje jmění
v rodinách, kde otce více není;
vdova, děti vděčné slzy roní,
slzy roní, za bratry se modlí.
K lásky skutkům poklady své pouze
obětují, a kde v domě nouze,
k útéše a pomoci tam prodlí.

Kdo jsou oni bratři dobročinní?
Tiburtius s Valerianem.

Tiburtius je již křesťanem.
Bílé šaty nosil jako jiní
sedm dnů a viděl anděla,
jehož viděti tak dříve toužil.
Tiburtius věrně Bohu sloužil,
smýšlení své změniv docela,
a cit jakýs v srdci utajený
říkal mu, že s vínkem na své skráni
Cecílií budou pochováni
v katakombách, ve výklenku stěny.

Bratři naši, hle, dnes na žalobu
před soudem se octli. Ncbáli se.
Almachius řek' jim: „Na vás ví se,
křesťany že do skrytých kdes hrobů
pochováváte. Tu sami jistě
k zhoubné sektě té se přiznáváte?
Zda co k ospravedlnění máte?“

Tiburtius, stoje na. svém místě
bez strachu, děl k svému obhájení:
Ti, jež pohřbíváme slušně v zemi,
povrhnuli tím, co vidí se mi
něčím býti, nic však zhola není.
Smrtí svojí dosáhli však toho,
co sic zraku našemu je skryto,
nevidno jsouc, co však důležito.“



„Řeč tvá. věru učená je mnoho.
Jmenuj mi však to, co vidí se ti
něčim býti, nic však zhola není!“

Všecko na světě. Jcn okamžcní

svět ten trvá, a jak kousek sněti
v oheň vržen vzplane, a již zetlí.“

„Jmenuj to, co zrakům našim skryto,
nevidno jsouc, co však důležito!"

„Mudrci již v knihách svých to četli.
Věčná radost pro spravedlivé,
pro bezbožné věčný trest však v pekle,
pro bolest kde křičí oni vztekle,
aniž lze jim přispět. Mámivé
smýšlení je zaslepených lidí.
Smrť a trest eo rychlým krokem kvapí, ;
myšlenky té, každého jež trápí,
by se sprostili, jen okem-slídí
po vezdejších věcech, po radostech,
ba ti lidé zrovna pitomí
obelhávají své svědomí,
hanu vědí říci o všech ctnostech.“

„Ve svém vlastním nemluvíš dnes duchu.“

„Pravdu díš! Já v duchu Jesu Krista,
jejž má duše přijala, jsouc čistá,
mluvím teď, ač řeč ta tvému sluchu
nelahodí.“

„Víš-li, co jsi pravil?“

„A víš ty, nač tážeš se? Já vím,
že vše čirá pravda., co dnes dím.“'

Praefekt Almachius tak se stavil,
jak by nechápal.

Ba ovšem, hřích
zatemnil ti rozum, vášeň nízká —
řeči nechápeš. jež z duše trýská.“

Almachiovi hrál zlostný smích
kolem nectných úst; on rukou kynul,
Valeriana by ze žaláře
přivedli sem. Dobrácky se tváře,
děl: „Tvůj bratr rozumem se minul;
mluv ty rozumnějil“

„Tvoje uši
převrácený. Nikdo z pohanů
nerozumí řeči křesťanů.“

„chíš, se mnoujak se mluvit sluší?
Vy jste v bludu! Užitečné1 nutné
necháte být, za bláznovstvím jen
honite se stále den jak den.
Živobytí u vás věru smutné!
Zábava a hlučné radovánky
nelíbí se vám, ni tanec, ples,
do divadla bych vás zrovna nes,

\nestojíte ani o Římanky...
Co je po vás? Rozkoše a statky
prodáváte za nicotné bláto“

„Almachie,“ Valerian na to
odvětil mu, „rozum tvůj je krátký!
Bylo na vesno a zřel jsem mnohé,
místo práce,. jak šli na procházku
nebo k tanci, nebo vyhrát sázku;
na poli zas lidi přeubohé
jak se namáhali. Zaháleči
posmívali se jim: ó vy hloupí,
když jde o hlt vína, co tak skoupí
denár škrtíte? Proč takou péči
brázdíte to pole? Nechte toho,
pojďte s námi! Napijem se jednou!
Co se moříte tou prací bědnou,
z níž tak jak tak nezískáte mnoho.

Přišel déšť a po něm krásný čas,
vzrostla tráva, vzrostla zelenina,
hrozny slibovaly mnoho vina,
pole bylo jeden zlatý klas.
Aj tu venkované, radost v tváři,
dožínky své hlučně slavili;
měšťáci však smutně pravili:
Vidíte je, jak dnes se jim daří?
My kdys smáli se jim, jejich dílo
bláznovstvím se zdálo nám, jich sídlo
obešli jsme kus a jejich jídlo
zdaleka se nám již ošklivilo.
Hled'tc, jak dnes hody hlučné slaví,
a my hladem prázdnou ruku hryzme!
Každý věřil, chytří že jen my jsme,
zatím byli jsme však blázni praví.

Tak i ty nás za blázny jen máš,
protože my všecko svoje jmění
milosrdných skutků ku činění
vynakládáme, a že dům náš
hostí pocestné, že osiřelých
uiímáme se a nemocné
ošetřujem, ruky pomocné
nabízíme všem, i na zemřelých
konáme tak rádi skutky lásky.
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Přijde čas však, kdy my s plesem hody
slaviť budem, strádání těch plody
sbírat' budem, pěkně vzrostlé klásky
svážeť do stodol; tu zpívať budem
radostí! Než „do pláče se dají
ti, již teď se nám jen vysmívají.,
sklíěeni tak budou samým trudem,
zabanbeni budou bořeť v tváři

samým studem. Přítomný ten čas
k setbě jest nám dán: Kdo hodů kvae
sejí ted', těm potom zlc se daří;
kdo však v životě tom hojné slzy
v půdu srdce svého zaseli,
radost' budou žít' a veselí —

a ta doba přijde pro nás brzy.“

„Tak?“ děl Almachius, zlostí hoře,
„nás a naše mocná knížata
taková že čeká dožatá:
jenom trud a pláč a samé hoře —
zatím vy co v samém plesu, hodu
čas budete tráviť?“

„A kdo jste vy?
Vaše tituly jsou samé plevy,
ze smrtelného jak my jste rodu.
Přijde hodina, kdy kosou ostrou
smrť vás zasáhne, a tvář ta hebká
shnije v hrobě vám, jen holá lebka
zůstane z ní s vyvětralou kostrou.“

„Dost už takých řečí! Bez průtahu
obětujte bohům města Říma!“

-Almachiův hněv, jenž teď jej jímá,
vidět v každém obličeje tahu.

Bratři naši jednosvorně řekli:
„Obětujem Bohu svému jen.“

„Tak ? Hej, k mukám vlečte ty dva ven !“

Jinochové však se nezalekli.

„A kdo je ten Bůh? Jak nazývá se?“

„Názvu jeho nelze vystihnouti.“

„Jupiter snad bude Bůh váš slouti?“

„Nikoliv! Či nevíš, jak to má se
s názvem tím? Jen hýřil, špatný druh,
holý nemrava tim jménem sluje,
záletník, jenž samé pikle kuje —
a ty poctiváš jej názvem „bůh“?“

„Pak by v bludu tonul celý svět,
a jen vy dva pravdu byste měli.“

Valerian, maje na zřeteli
víry Krista vítězství a vzlet,
pravil k Almachiu: „Nežij v klamu!
Křesťanů, již tutéž pravdu věří,
nesčítáš, co zatím málo měří
vaše hrstka. Brzy sebe samu
ztráví ona. Z potopené lodi
trosky jste vy jenom, na nichž veda
pomalu sic, ale jistě hledá,
až je někdo do plamenů hodí.“

Almaehius zuře zrovna zlosti
nad tou řeči, na pochopy křičí,
Valeriana hned šlehat biěi;
on však svlékán volá od radosti:
„Tento den mi mnohem milejším
nežli všecky svátky.“ Bičovaný,
co knut více bolely bo rány,
volal opět hlasem silnějším:

„Udatní vy římští občané!
Nezapřete víry postrašeni
mukou tou, jež pro mne mukou není,
a jež v okamžení) přestane.
Zbořte modly z kamene a hlíny,
kadidlo jimž Almachius páli,
spalte je a vězte, kdo je chválí,
pykat' věčně bude za své činy.“

Zatím hluk se vzmáhal v soudní síni,
a tím hlukem z přítomného davu

- hlasy pronikaly: Stíť jim hlavu —
ba i rádce Tarquinus sám míní :
„Odevzdej je katu ——ale ruče,
tím líp, čím dřív popraveni budou,
sic své jmění mezi třídu chudou
rozdají; pak nikdo nevytluče
z nich ni halíře.“

Tak lstnému slovu
Almaehius porozuměl hned,
lakotný jak jeho svědčil hled.
Rozkázal, by k chrámu Jovišovu
na místě je vedli, a tam v chrámě
"nutili je bohům oběť vzdátí;
kdyby však se chtěli vymlouvati,

' katovo by schvátilo je rámě.

, (Pi-lité dále.)



J acint Verdaguer,
španělský pěvec nejsvětějšího Srdce Páně.

;:ezi zeměmi,v nichž pobožnosti
f a úcta k nejsv. Srdci Páně

,naše doby kvete, náleží
řadě království Španělské,
zase nejvíce vyniklo arci
tarragonské. V Tarragoné

a v něm

biskupství
jest sídlo ústřední správy spolku »smír
ného sv. přijímánía pro

i

!

rychle se ujala a až pol
V

celou zemi ;
Španělskou a sídlo správy diecésníhoÍ
bratrstva nejsv. Srdce Páně. Tam za
ložen také záhy list, jehož účelem jest
úctu & pobožnosť k nejsv. Srdci mezi
lidem co nejvíce rozšiřovati.

Horlivost', kterou v ohledu tomto
správcové tito se vyznamenávali, byla
příčinou, že zavedli r. 1880. jakési zá—

vodění v úctě božského Srdce Páně. a to _
po celé zemi. Se svolením biskupů po
zváni jsou všichni katoličtí učenci, spiso
vatelé a umělci španělští, aby plody
ducha svého a uměleckého nadání jakoby
u posvátném zápase nejsv. Srdce oslavili.
Aby zájem a horlivost k účelu tomu
zvýšena byla, ustanoveny jsou i značně
odměny za nejzdařilejší práce. Komité,
jemuž uloženo celou tuto záležitost“
říditi, a jemuž v čele stál generální
vikář tarragonsky, ustanovilo 21 “úloh,
z nichž ovšem většina připadla spiso
vatelům. Uvádíme zde jen nejdůležitější
jako: »Dějiny pobožnosti k nejsv. Srdci
Páně a k nejčistšímu Srdci Marie Panny
ve Spanělícha, »Vědecké ale při tom
“lehcesrozumitelné odůvodnění pobožnosti
této,: »Nejsv. Srdce jako vzor křesťan
ské dokonalosti,: »Působení nejsv.
Srdce Páně na křesťanskou společnost
za našich dnů,c »Nejsv. Srdce, naděje
křesťanských dělníků.< »Utrpení nejsv.
Srdce podle žalmu 21.: Bože, Bože můj
.proč jsi mne opustil?< Pro básníky vy—
měřeno jest 6 úloh; básně a písně na

Škola B. s. P. 1893.

ličných prací na počest

i
,

počest nejsv. Srdce Páně aj_edna báseň
na papeže Pia IX. jako papeže nejsv.
Srdce Páně. Umělci měli podati sochu
&obraz nejsv. Srdce Pána Ježíše, hudeb
níci některé skladby na počest? Jeho
a stavitelé plán kostela nejsv. Srdce
Páně. Na volném závodišti tomto zá—

voditi mohli dějepisci, bohoslovci, filo
sofové. spisovatelé asketičtí a umělci
všech odrud, a tak nejkrásnějšími plody
ducha svého přispívati k oslavení Spa—
sitelově.

Ušlechtilé a pcsvátné závodění toto
uvítáno jest učenci,_spisovat.eli a umělci
katolického Španělská s jásotem a hned
přikročeno ku práci. Do konce ustano—
vené lhůty, totiž 15. máje 1881, sešlo
se na 21 úlohu neméně nežli 138 roz—

nejsv. Srdce
Páně. vysledek to-zajisté stkvělý.

Po důkladném zkoumání zaslaných
prací. vykonaném porotou 19 přísežních
soudcův ustanoven jest svátek nejsv.
Srdce Páně, totiž 26. červen 1881,
kteréhož dne nejlepší práce veřejné
a slavnostně prohlášeny & původcové
jejich odměnou poctěni býti měli. 'l'o
stalo se s velikou slávou a za velikého

účastenství lidu zbožného. Arcibiskup
tarragonský sám rozdával odměny vy
znamenaným.

Mezi těmito nalézáme Bohem na
dšeného básníka kněze Jacinta Ver
daguera, jemuž od doby té dáno čestné
příjmení: pěvec božského Srdce Páně;
s tímto hodláme čtenáře »Školyc blíže
seznámiti.

Jacint Verdaguer narodil se 17. máje
1845 ve vesničce Folgarolas, blíže staro
žitného sídla biskupského Vichu. v se
verním Španělsku. Rodiče byli chudí;
otec živil rodinu svou prací krušnou,
tloukl totiž kamení na silnici a mimo
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to vzdělával malé pole. Od mládí svého
přál sí Jacint toužebně, státi se knězem;
jelikož však rodiče při nejlepší vůlí mu *
ničím nápomocni býti nemohli, musil
se sám o sebe staratí. Když podvečer
z práce polní s otcem se vrátil, po
práci tělesné vzdělávati ducha svého
počal a dovedl to vlastní pílí tak daleko,
že odbyv výtečně nižší školy, zažádal
za přijetí do semináře v městě Vichu.
Blízko města najal sobě v selském
statku, zvaném »Can Tonaa, byt; vy
učoval dítky sedlákovy ve čtení a psaní
a měl za to stravu i byt zadarmo.
Odtud putoval každého rána do města,
do semináře, poslouchal přednášky
a teprve po 4. hod. odp. vracíval se
zase. do bytu. Již tehdy skládal malé
básničky v nářečí katalonském, o nichž
se znamenití znalci pochvalně vyslovili.

Skončiv studia bohoslovecká vy
svěcen byl Jacint na kněze a poslán za
kaplana na faru Vinyolas. Horlivě
ujal se duchovní správy, ale právě pří-_
lišnou horlivostí tou poškodil si své
ostatně nevalné zdraví tak, že musil na
nějaký čas vší duchovní činnosti se zříci.
Odpočinkem a zejména několika cestami
po moři zesílilo zdraví jeho tak, že již
r. 1877. mohl s větší prácí básnickou
na veřejnost vystoupiti. Opěvuje v ní zkázu
velikého ostrova Atlantisu a jeho boha
prázdných obyvatelů, jak stará pověst
vypravuje. Básník vydává zkázu tuto za
strašný soud Boží, což básni jeho hlubo
kého křesťanského smyslu dodává.

_Úchvatné jest líčení, kde věčný
soudce mluví, 'vyčítaje bezbožným ostro
vanům nejčernější nevděk: pro člověka
stvořen jest tento krásný svět, vše usta—
noveno k jeho službě. Páskou nejjem
nější spojen jest člověk koruna
tvorstva .— s Pánem &Stvořitelem svým,
Bohem, a hle, hřích nutí Pána aby
pásku tu přetrhl. Uražen ve velebnosti
své božské a v lásce své otcovské ptá

2_4_2__

se Pán: »Co zavinil jsem, že nevděk
jen klidím? Proč v tvář mi metáte prach,
z něhož zrobení jste? Ze srdce svého
vytrhli jste zákon můj, ze srdce svého
vytrhnu i já vás, a zničím bez památky.
Ani sebe menší kámen, ani jakékoli zna
mení věstíti nebude pokolením příštím,
kde říše Atlantů trůnila a ——zhynula.
A nyní poroučí moři, ohni, černým
mračnům i andělu pomsty, aby vyko
naly trest.

Když pak ostrov ve vlnách se ztratil,
vrací se soudce opět k nebesům a volá
k ostatním zemím okrsku: »Na shle

danou! Až opět příjdu, pak moře
ohnivě pokryje vás! Bojte se Boha, nebot"
příjde den velikého soudulc

Báseň' tato přijata byla v celém
Španělsku s velikým nadšením a básník
oslavován &prvním pěvcům vlasteneckým
po boku stavěn. Í místo kanovnické
u dómu nabízeno mu, ale Verdaguer
nebažil po slávě světské aniž po hlučném
životě, nýbrž po klidu a zátiší, v němž
by mohl nerušeně pracovatí [ přijal
místo domácího duchovního u markýze
Comillas, v jehož domě věnuje se po
svátnému umění básnickému a vědě.

Roku 1879. vydal Jacint první malou
sbírku náboženských básní svých. Jsou
to roztomilé písně, básně, pověsti
a' obrázky ze života svatých a něžná
rozjímání o tajemstvích dětství Ježíšova.

Některé básně slaví nejsv. Svátost?
? oltářní, jine sv. kříž, patero ran Spa

sitelových a smrt“ Páně, jine slavné
vzkříšení a vítězství Ježíšovo nad smrtí

a peklem. Všecky tyto výlevy zbožně
duše své zasvěcuje Jacint nejs'v. Srdci

Páně slovy: »O Srdce Páně, Ty harfo
svatá! jež z nebeských pramenů písně
piješ, budiž i mně milostným zdrojem
svatých písní a hlaholiti budou, sladčeji,
nežli chutná _med.:

Nejvíce dojat byl zbožný lid.špa—
nělský básní, ».ležíš k hříšníkům,<< v níž
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vyjádřena jest horoucí
Srdce Páně po spáse všech hříšných
duší. Nápěv k ní složilo 10 mistrů; cenu ,
za nejlepší obdržel mistr Jan Carrera.

Mezi úlohami ku spisovatelskému
zápasu byla také: »Báseň v řeči kata- Ě
lanské; předmět si může básník sam
vyvoliti —- musí však se vztahovati na ,
nejsv. Srdceu Za odměnu ustanovena
růže ze zlata a stříbra, kterou spolek
pani pořídil. Dodány byly 4 básně.
V slavnostním sezení poroty prohlásil
sekretář: žádná ze zaslaných básní ne
může se porovnávati s básní mající
název: »Sen sv. Janáa; proto přiřčena
jest cena básni této. Když pak i jméno
básníka prohlášeno bylo a tím byl kněz
.lacint Verdaguer, propuklo shromáždění
v jásot a chvála básníkova nebrala
konce. Myšlenka básně této cyklické
jest věru původní.- Sv. Jun, miláček
Páně, spočívá na srdci Mistra svého
a u vytržení vidí budoucí vývin úcty
Srdce přemilého Mistra svého; vidí
svaté a světice Boží, kteří sami planou
láskou k nejsv. Srdci a lásku takou
v jiných vznítiti se snaží. V básni této
uložena jest celá zbožnost, nadšená
láska k Ježíši Kristu, kterou plno jest
srdce básníka svatého, jakýmž bez od
poru Jacint Verdaguer jest. Časopis
»Hlasy 7.Maria Laachc doznávají:
»Na poli výtvarného umění nadchnula
pobožnost' tato
mistry. Znamenití hudebníci složili pro
svátek nejsv. Srdce slavnostní
hymny, motetta. a písně. V básnictví
však „nepokročilo se daleko; mimo
několika malých

lnŠe, ' ll

touha nejsv. bratrstvu nejsv. Srdce Ježíšova pravi:
»Touto básní stal se Jacint Verdaguer
pěvcem nejsv. Srdce, a uvil sobě věnec,
jenž nikdy neuvadne. Muž, jenž prací“
a dychtivou snahou velkým se stal, jenž
nikdy po slávě nebažil, jenž v ústraní
žil a chléb chudoby jedl, jenž z kalicha
utrpení hojně pil, jenž umění své vždy
čistým a bohulibým zachoval, zbožný

' kněz Jacint Verdaguer, jest zajisté hoden,
aby hřivnu svou onomu srdci věnoval,
které tak milé, tak něžné a tak po—
korné jest.<

Velikou báseň svou přepracoval
Jacint později, zlepšil a skoro o polovici
novými zpěvy rozmnožil; v této úpravě
vydána jest r. 1887. V mateřštině naší
jest to mladý, horlivý a velenadaný
benediktín břevnovský, P. Zikmund
Houška, jenž na slavného Verdaguera
poukázal a také některé vyňatky z básně
»Sen sv. Jana dovedně přeložila vne
dělních--přílohách časopisu »Čechc loň
ského roku uveřejnil. Mimo to přeložil
tentýž některé z duchovních zpěvů Ja
cintových, kupř. »Svému Bohuc, »Panně

“ Marii Montseratskéc, »Chvála Nejsvětěj

' šího,c _a slíbil, že celou báseň »Sen sv.

již mnohé vynikajícíÍ

Jana: vydá. Kéž by se tak brzy stalo!
Básnická literatura naše bude o jednu
perlu ceny trvalé bohatší a ctitelé nejsv.
Srdce najdou hojný zdroj, z něhož ob—
čerstviti a oživiti mohou lásku a pobož
nosti k nejsv. Srdci Ježíšovu. Jacinta
Verdaguera kéž „sílí Pán, aby mnohá
ještě píseň na počest Srdce Ježíšova
vyzněla ze zbožného srdce jeho! Kéž

' by i u nás našel se pěvec, jenž by jako
lyrických básniček ,

nebylo díla vynikajícího. Verdaguer jest,
pokud víme, první, jenž za úkol si plné,

vytkl ku cti nejsv. _Srdce Páně většíE
báseň věnovati;

A hollandský časopis, věnovaný

Jacint pil' ze zdroje lásky k Srdci Páně
a v milé naší mateřštině velebil lásky

obětavé Srdce Bohočlověka, po—
žehnání Boží i vřelý dík ctitelů nejsv.
Srdce hojnou by mu bylo odměnou!

Boh. Handl.
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le za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kmazewakeho. Přeložil P. š. Senícký. (C. d.)

XXIV.

Julius Flavius Kajovi Makrovi zdravi!
' rávě tak to vypadlo, jak jsem

) | já ode dávna předvídal.Nero
n.,._ ; zvítězil, spiknutí odkr,yto

“„,/x obětipadly,padají,množíse
nespočetně. Rudovous jest asi iád té ná
hodě. která se mu naskytla, aby zbavil se
všech, kteří mu zavazeli.

Pronásledování křest'anův a divoká

pomsta nad těmi, kteří patřili ke spiknutí
PÍSOUOVU,společně se sešly, a každo
denními obětmi zarážejí Řím. 'Rudovous
se těší, posýlá na smrt, rozesýlá posly
svýroky smrti, smetá všecky, kdožkoliv
mu byli obtížni, protivni, koho nerad
vidí. v kom tušil nějakou nepoddajnosť.
Mlčí k tomu všichni... Senát se plazí a
schvaluje všechno, a od těch, kdož určeni
jsou na pOpravu, všichni se rozbíhají,
jako poplašené ptactvo... Skonávajícími
rty ti, kteří umírají, posýlají mu ještě
požehnání a pochlebnosti, aby tím pro
dítě své nebo ženu milosti vyžebrali...

Nikdy ještě od počátku panování
ukrutníka toho Řím tolik prolité krve
rázem nespatřil. Spiknutí už bylo na
tom, aby vybuchlo, sil bylo dosti, zdar
nepochybný, neboť všichni zhnusení Ne
ronovou zuřivosti byli by schválili za
sloužený trest za tolik zločinů. Přeli se
už pouze o vykonání rozhodného činu,
jak, kde a kdy? Piso nechtěl zneuctiti
pohostinské penáty domu svého v Bajích
úkladnou vraždou: ustanoveno tedy na
den her cirkových na počest C_erery1)
pořádaných napadnouti ho v divadle nebo
na ulici. Ale ani o tom ještě shody úplné
nedocíleno. _ _

Zatím Epicharis s prudkostí, vlastní
ženě a své povaze, chtějíc vtáhnouti do

spiknutí vůbec loďstvo v Miseně, sama
1)Bohyně úrody polní &plodnosti vůbec.

nejdříve přílišnou otevřeností svou uvedla
na. stopu chystanému spiknutí. Potom i
z domu Flavia Scevina ostaíek tajemství
vynešen byl.

Nejednou jsem se zminilo Scevinovi,
o nedostatku síly duševní u něho, jenž
tak velikého chápal se díla. Dokázal tež
chováním svým, že neměl mnoho rozumu,
antě, ač ještě neznal dne rozhodného
výbuchu, už celý postrašen o následcích,
počal vše v domě zařizovati a schovávatí,
jako právě v předvečer smrti, náhle pečetě
poslední vůli svou, rozdávaje jmění. od—
hazuje nábytek, vybíraje a propouštěje
otroky, ukazuje vůbec nepokoj jako před
nějakým velikým a nebezpečným předse—
vzetím. Také se asi v něčem prořekl; to
bylo nápadno jeho vyvolenci Milichovi,
který ihned běžel k Epafroditovi a oznámil
mu, že se chystá cosi velikého, že caesa—
rovi hrozí nebezpečí. Epafrodit a TigellinUs
už beztoho měli jakési podezření, a ihned
brali si záminku, aby se zbavili svých 
nepřátel. Tento zvláště nenáviděl Junia
Rufa, jehož ode dávna Neronovi ukazoval,
jako nebezpečného mstitele smrti Agrip
piny (byltf kdysi jejím milencem), Zatkli,
koho chtěli, kdo byl u nich v nenávisti,
nebo zdál se protivným, a že z počátku
ničeho se dověděti asi nemohli, rozkázali
mučiti podezřelé, aby z nich pravdu nebo
lež vynutili bolestí.

Smutné jsou to události, Kaje drahý,
samo péro zdráhá se je popisovati. Co
to píšu, nevím sám ještě, nepotká-li mne
a Celsa dosud zachráněného tentýž osud
jako Senecióna. D05tačí, aby na nas uká
zali jako na známé spiklenců. jiných
důkazů viny tu netřeba. Naše naděje
hlavní spočívá vtom, že jsme příliš ne- 
patrni, příliš málo vynikající, abychom
pozornost Neronovu na sebe obrátili,
mať on i tak čím svou krvelačnost' na—
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sytiti. Dosud mnoho už jich zatčeno
z patriciů, z rytířstva rovněž, z pro
puštěných otrokův i z lidu a ba i žen,
které patřily ku spiknutí. Bylot' ono velmi
rozvětveno, či raději oni si přejí je hodně
rozvětviti, aby se velikého množství zba
vití mohli. Veliký strach ovládnul celý
Rím, nikdo není jist životem, nikdo
jměním. Leda instivost' otrokova, který
nějakou zastaralou nenávist k pánovi
chová, dostačí, aby měšťan římský zemřel
smrtí hanebnou. Také není žádného ji—
ného hledání pravdy, kromě mučidel,
ani soudu žádného se s nikým nekoná;
výrok diktuje chtivost' pomsty a nenávist.

Spravedlivě či bez viny padne obětí
bez počtu, vše, co Neronovi jest nemilým
až po ty, kdo s ním ve verších nebo
zpěvu závodili, padne. Dnes či zitra
zbaven bude Řím nejčelnějších ozdob
svých. Snadno jest dokázati, že každý
z nás měl styky nějaké se spiklenci;
byl jejich přítelem, příbuzným, chodíval
k nim, slyšel snad o něčem, nebo se
mohl něčeho domysliti. Konečně jest
potřeba důkazů? Pomluva dostačí, pouhý
stín podezření, konečně dostačí nenávist.
Káždý zamknut v domě svém očekává
posla smrti, už na ni připraven, a když
dnem či nocí zat'uká na dvéře setník od

caesara poslaný, nezbývá-nic leda teplou
koupel chystati a zavolati holiče. aby
žíly pozpřetínal . .. Stasten ještě, komu
dovoleno jest skonati takto pod vlastní
střechou, rozloučiti se 's rodinou a pe
nátům učiniti vlastni krví poslední ulítbu.
Málo komu se dopouští poříditi poslední
vůli, neboť caesar dědí po"-popravených,
ati, kteří aspoň trošku zachovati chtějí
dětem svým, musí učiniti odkaz Neronovi
nebo Tigellinovi, aby tak při jejich od
kazech i jiné se povolily. -—Caesar, jak
se proslýchá, za zachránění říše a obce
dá si jméno Spasitele— Sótér.

Zaleklost, jaká panuje v Římě, ne
dovedu ti vylíčiti, domy jsou zpustošený,

, verše

ulice vylidněny, každý se bojí ukázati
svou tvář, aby tím nepřipomněl ne
přátelům svým, že ještě žije; bázliví
zříkají se všech stykův a příbuzenství.
proklínají spiklence, kteří tolika neštěstí
a smrtí jsou příčinou, do nebe ze strachu
vynášejíce caesara.

Málo kdo umí umírati.

Víš otom, že básník Lukán rovněž
byl zapleten do spiknutí, neb o něm aspon
věděl a schvaloval je. To bylo dosti Ne—
ronovi, aby mu rozkázal umřítí. Ode
dávna ho nenáviděl, záviděje mu slávy,
již sám nemohl dosáhnouti, třeba že
měl opěvati veškerý dějiny Říma. ..
Všichni viděli, že Lukán musí zahynouti,
leč kdož by mohl, kdož by se osmělil
domýšleti se, že ten, jenž velike číny
i mužů velikých opěvovati dovedl, sám
se smrti tváří v tvář tak malým objeví?
Vzat na mučidla, chtěl se vyrovnati
matkovrahu Neronovi: Nero rozkázal
matku svou zabiti, Lukán svou matku
udal, že náleží ke spiklencům.

Což jest po tom, že nezachrániv
tak života, zlomen, když skonával, skonal

maje na rtech? Tak je to, Káje!
Když mu již ruce i nohy ustydaly a
tuhly, jsaještě při sobě, tichým hlasem“
přednášel pěkný svůj výjev z »Farsalie,e1)
popisující smrt“ žoldněřovu, jíž smrt jeho
vlastní měla býti podobna.. ..

Co den mě, když se probudím z ne—
klidného spánku, vítá nevolník zvěstuje
noční vraždy, Rím celý obklíčen jest.
praetoriány, hradby obsazeny žoldnéři,
řeku zavírají lodě, nedůvěřuje svým vlast
ním, Nero drží město pomocí německých
žoldnéřů jako v obležení. Nikdo nesmí
vejíti, nikdo vyjití, každý krok stíhá hned
podezření, budí bázeň v nepokojněm
caesaru.

Žijeme smrtí, člověk se bojí člověku,
bratr bratra na ulici pozdravili, můžetí

“— iSídlištnus „Fnrsalia“: Scinditur avulsus
nec sicut vulnere sanguis etc. Spis.
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namanouti na podezřelého, po němž už
slídí zraky holomků . .. kdyby k němu
promluvil, už by byl spoluvinníkem . ..
Dům, v němž jediného člověka pomluvili,
celý zahrnuje atýká se pomsta, rovnajic
vinné s nevinnými. .. proč to napřed ne
prozradili, proč neudali?. . . "Bázlivější
myslíce, že sebe zachrání, vydávají na ;
popravu rodinu, přátely, blízké příbuzné
a pak sami klesají s nimi. — Velmi vhod
přišlo spiknutí Budovousovi na vykonání
dávných jeho zámyslů, zničení patriciátu 1)
i rytířstva, jichž se vždy obával. Pro
puštění včera otroci vstoupí na jejich
místa; raději chce panovati zotročilému
lidu, jemuž dostačí chléb a zábavy, ale
nikoliv mužům, jimž třeba důstojnosti
a ctnosti.

Vylíčil jsem ti smutný skon Lukána,
který zapomněv, že je člověkem, pama—
toval si do posledka, že je básníkem;
nemluvím ani ojiných; mnoho jich, po 1
jeho příkladu, udalo na mučidle své nej
bližší, domnívajíce se, že sebe zachrání. Ž
0 hanbo, () nestydatosti! Jediná žena,
všemi povrhovaná propuštěnka (libertina), ]
Epicharis, smrti svou Římany zahanbila.
Doufali, že na slabé, vyhýčkané ženštině !
více jmen vylákají, která by jim poslou- Š
žila za znamení pro nové vraždy; rozká
záno ji tedy mučiti. Útlé tělo její rozerváno
v kusy, zlámány jí kosti, rozdrceny články.
Epicharis mlčela, nebo metala v tvář po- :
pravčím nadávky. Dva dni trvala ta pastva
na mukách jejích, a život v útlé hrudi
ještě se držel, a s životem duše nezlomná.
Nemohla státi vlastní silou, když k novým
se chystajíce mukám, konečně ji pustili
——skonala pod provazy, jimiž byla svá—
zána. Umřela neprozradivši slovíčka. se
zaťatými ústy, katům na podiv . .. A Rím
zahanbila. Kde dnes skrývá se ještě
ctnost? Kde obývá ještě hrdinnost a
šlechetnost ?

1) Patriciátz; nejvyšší rodová. šlechta řím- *,
ská; rytířstvo, šlechta nižší a. pozdější.

Všichni tvrdí, že blízká přízeň s Pí—
sonem bude příčinou i smrti Senekovy,
nebot? té už caesar dávno si přál, rovněž
bojí se o život Thraseův a Kornutův.
nebot? i je přísná jejich bezúhonnost
předurčuje na smrt.

Kdož ví ostatně, na kom zadrží se
mstivá dlaň caesarova, jímž zmítá vztek
&bázeň stále živena donášeči &poštěvači.
V těch dnech těžké zkoušky můj obdiv
budí Lucius, nepoznávám ho, obával
jsem se u něho slabosti & zaleknutí, a
nalézám lhostejnost ke smrti a neočeká
vanou mužnost. S Celsem a s ním trá

vívám večery, co chvíle dovídáme se o
novém zahynutí nebo vyhnanství. Lucius
sedí zadumán, ale klidný, vybrav sobě
naši společnost právě, ač“ ví, jak jest

; nebezpečnou; nebot nejsou mu tajný
| styky Celsa s Pisonem, i možná se co
* chvíle nadáti, že řečené jméno dovede

sem posla caesarova s výrokem smrti.
Celsus vše už zařídil, poručil, aby koupel
teplá byla připravena a se smrtí se obe
znamuje, čítaje o ní i hovoře . ..

V Ciceronových »Tuskulaneche na—

Elézáme užitečná naučení.
Nevěřím tuze změnám lidí zvyklých

špatnosti, protož nedivím se tak Celsovi,
_jak Lucius mně zrovna strachu nahání.

; Pouze vlivu Sabiny mohu připisovati tu
i jeho statečnost; člověk ten zřejmě válčí

sám s sebou, aby se přetvořil, a jest věru
blízek vítězství.

Kaje drahý, jenom loučenimlist za
končím. Vita mortuorum in me
moria vivorum est posita1)(Cicero
Phil. 9, b.), nezapomeň na mne po smrti
mé, nebot kdož je dnes jist, že zítřka
dožije? Najdeš v mé poslední vůli důkaz,
jak jsi byl mému srdci drahým. Buď
s Bohem, a jen dobrým na mne vzpo—
minej.. .' Celsus ti vzkazuje pozdrav.
Ulicí cválá jízdný žoldnéř, kopyta koně

_ 1)„Život zemřelých v paměti živých spočívá“
! Výrok to římského spisovatele a. řečnika Cicerona.



hlučně tepou o dlaždice kamenné... za—
staví se snad u našich dveří? veze snad _

výrok smrti? či přeběhne dále? Minul i Kaje...

dvéře. slyšetí dupot čím dále slabší . ..
hodina života opět získána; buď s Bohem,

Zdaž se dočkáme zítřka?

(Příště dále.)

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(část další.)

Koželuzi.

lěenvenáa stříbrná.Patr on:
.. _ lSv. Haitoloměj s nožem a

svou vlastní staženou koží v luce.

Sv. Bartoloměj, apoštol .Páně,
jinak též Natanael zvaný, plně rozkaz
božského Spasitele: >Jdouce do veškerého
světa, učte všecky národy, křtíce je ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého,<<
vybral se do krajin východních a podle
svědectví

přišel až do Indie. Z Indie zavítal do
maloasijské krajiny Frygie,
Lykaonie a konečně do Velké Arménie.
Polimeus, král arménský, měl dceru velice
nemocnu. Sv. Bartoloměj mu slíbil,
dceru uzdraví, stane-li se, vida zázrak
ten, křesťanem. Král svolil & stal v slově;
on i celý dvůr královský & dvanácte
měst uvěřili v Krista Pána a přijali
křest. To však popudilo některé zarputilé
modláře; i poštvali bratra králova
Astyaga proti sv. Bartoloměji.
uvězněn, mučen, kůže mu za živa s těla
stažena, a konečně hlavou dolů ukřižován.

Roku 809. přineseny ostatky svatého
Bartoloměje do města Beneventa v Nea
polsku. r. 983. do Říma, kdež odpočívají
v porfyrové hrobce“pod hlavním oltářem
chrámu téhož světce. Památka jeho slaví
se 24. srpna.

Kožešníci.

Štít: V červcovém poli šikmo ležící
pruh hermelínu. Korouhev červcová,
poseta hermelínovými papěrkami.

v životě jejim;

biskupa a dějepisce Eusebia ,
? pravě:

odtud do

Patron: Svatý Jan Křtitel v obleku
z kožešin, nesa Beránka Božího a kříž.

_»Kým medle toto dítě bude?: divili
se lidé při narození sv. Jana Křtitele.
Podivné věru bylo jeho narození; na
rodilť se z matky už sestaralé, posvěcen,

prvopočátečného zbaven ještě
narodilt' se a Duchem

svatým naplněn otec jeho Zachariáš
prorokoval,-řka: »Požehnaný Pán Bůh
israelský, že navštívil a učinil vykoupení
lidu svého.: — »Kým medle toto dítě
bude?: Sám otec Zachariáš odpovídá,

»A ty, dítě, prorokem nejvyššího
slouti budeš; neboť půjdeš před tváří

; Páně připravovat cest jeho.: (Luk. ]. 76.)

žea

Světec
cestu Páně,

Ano, připravoval sv. Jan cesty Kristu
Pánu, byl jeho předchůdcem, byl mocným
kazatelem pokání, jakožto nejlepší přípravy
ku přijetí Spasitele. »Stalo se slovo Páně
k .lanovi, synu Zachariášovu, na poušti.
] chodil po vší krajině jordánské a kázal
křest pokání na odpuštění hříchů, jakož
psáno jest v knihách řečíIsaíáše proroka :
»Hlas volajícího na poušti; připravujte

přímé čiňte stezky jeho;
každé údolí bude vyplněno a každá hora
& pahrbek bude ponížen; a místa křivá
budou zpřímena a ostrá budou cestami
rovnými; i uzří všeliké tělo spasení
Božíc (Luk. 3, 2.—-6.). Odevšad přicházeli
lidé k Janovi, bedlivě poslouchali jeho
kázaní a dávali se křtíti vřece Jordaně

na znamení, že se chtějí polepšíti, že
chtějí hříchu zanechati, aby takto důstojně
uvítali Vykupitele světa.

Na poušti byl trav—ilsv. Jan dny
života svého, vzdálen hluku světského,
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světa hříšného; vědělt', že velmi nesnadno
mezi zlými společníky svatý život žiti;
znalt' slova Sirachovce: »Kdo se dotýká
smoly, zamaže se od ní„ a kdo obcuje
s pyšným, obleče se v pýchu: (Sir. 13, l.).

,Měl pak Jan roucho ze srsti velbloudí 3
a pás kožený okolo beder: (Mat. 3, 4.).
Svou pokoru ukryl předchůdce Páně
pod pokorný šat, pod'šat z drsně, hrubě
srsti velbloudí, jejž podkasával neméně
hrubým pasem koženým: vědělt', že
pyšný šat pokoře nanejvýš překáží.
Pokrmem mu byly kobylky a med lesní.

Tuhý tento živo't mocně dodával
váhy slovům Janovým. Lid myslil, že "
on zaslíbeným Mesiášem. lvydalzřejmě
svědectví () Kristu, řka: »Já zajisté křtím
vás vodou; ale přijde silnější nežli ja,
kteremu nejsem hoden rozvázati řeménky
u obuvi jeho. 'l'ent' vás

Duchem svatým a ohněm.: (Luk. 3, 16.)
[ božský Spasitel přišel ksv. Janovi

a dal se od něho pokřtíti v řece Jordaně,
ukazuje takto, že náměstným způsobem
přijímá hříchy všeho lidstva na sebe,
aby je později složil na dřevě kříže a
krví svou je smyl. Proto právem“ volá
o něm sv. Jan Křtitel: »Ejhle, Beránek
Boží, který snima hříchy světa!“

'l'aké Herodes Antipas, vladař gali
lejský a perejský, doznal kárněho hlasu
předchůdce Pane, jako mnozí jiní nena
pravitelní hříšníci z lidu israelského;
mělt' Herodes za manželku Herodiadu,
chot' žijícího bratra svého Filipa; i řekl
mu přímo sv. Jan: »Nesluši tobě míti
jílu Herodes chtěl proto světce našeho
zabití; ale bal se'lidu, kterýž měl sv.
Jana za proroka; proto alespoň do žaláře
jej uvrhl, a tož do pevnosti Machéra u
moře Mrtvého.

Sv. Jan předvídaje, že zdrav a živ
už nevyjde z vězení, pečoval, aby učeníci
jeho stali se učeníky Kristovými; proto
dva z nich poslal ke Kristu Panu, by
se sami přesvědčili, že Kristus v pravdě

bude křtíti ?

jest zaslíbený Mesiáš. Propustiv Pán
Ježíš tyto vyslance Janovy, vzdal před
lidem shromážděným chválu svému před
chůdci a pravil na konec: »Tentot' jest
zajisté, o němž psano jest: Aj, já posýlám
anděla sveho před tváří tvou, kterýžto při
praví cestu tvou před tebou.c (Mat. ll.)

Herodias stále ukládá o život světcův

a hledala jen příhodné chvíle. Našla ji.
Když Herodes slavnou hostinou oslavoval
sve narozeniny, vešla do večeřadlaSalóma,
dcera Herodiadina, a tancovala před
hodovníky. I líbilo se to Herodovi, že se
přísahou zavázal, dáti jí, začkoli poprosí,
byt?i to polovice království bylo. Salóma
vyšla ven a řekla matce své: »Zaě budu
pr0siti?x Matka pravila: »Za hlavu Jana
Křtitele.: Záleželot' nestoudnici na tom,
aby se co nejdříve zbavila nemilého
sobě kazatele a karatele Jana.

Slyše Herodes přáníSalómino, za
rmoutil se; bylot a jest dosud obyčejem
při hostinách milosti udělovati, ne však
smrtí trestati. Byl by rád odepřel toho,
ale pro přísahu a pro spoluhodovníky
nechtěl jí zarmoutiti; domnívali: se bludně,
velmi bludně, že čest? jeho na něm vy
máhá v slově stati. Proto poslav kata,
rozkázal přinésti hlavu Jana Křtitele na
mise. (Mark. 6.) Kat Stal sv. Jana v ža
láři a přinesl hlavu jeho; dal ji dívce
Salómě a tato matce své Herodiadě.

Učeníci Janovi když to uslyšeli, přišli,
vzali tělo jeho a pochovali ve'lhrobě.

Trest zasloužený brzy stihl Heroda
i Herodiadu. Vojsko královo ve válce
s Aretou, vladařem arabským, všecko
zahynulo, oba pak, Herodes í Herodias,
do vyhnanStví posláni, napřed do Galie,
po té do Španěl.

Krejčí.

Štít: V zeleném poli náprstek a
nůžky barvy ocelové. Korouhev zelená
a modrá. Patron: Sv. Jan KřtitelfÍý

Krejěím byl sv. Martin, poustev
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ník janovský. Narodil se v italském
městě Rimini; stal se po čase statečným
vojínem a dvořanem. Jednoho dne vhádce
a návalu hněvu zabil druha sveho. Od

knížete. vypovězen, odešel do Janova a
tam v poustevně kál se přísně. Aby se
uživil, naučil se řemeslu krejčovskemu.
Sestarav ubytoval se blíže města, a to

Zprávy z mis

fektura na Zambezi. »Našestanice
jest tedy,: píše P. F. Richartz S. J.,
»založena, ovšem ale jen prozatímně.
Jinak jest stav naší mlade missie ná
sledující: 7 až 8 kaferských osad v sou
sedství jest nám zajištěno, ani pohla
várově nám slíbili, že nás jedině budou
za své učitele považovati. V ustavičněm
strachu před protestantskými úskoky
navštívil jsem s P. Hartmannem naše
okolí, především pak Chimamoru, našeho
nejbližšího souseda a vynikajícího in
dunu (pohlavara). Od něho jsem se do
věděl, že byl u něho jakýsi protestant
ský vyslanec, kterého však prý pro—
pustil s poznámkou, že jsou jeho
mfundisově (učitele). Daroval jsem mu
krásnou pokrývku, což jej velmi těšilo
a naše přátelství upevnilo. Take druhé
induny jsem získal, a to tím lehčeji.
poněvadž se nazývají asyny Chima
morovými,c od něhož jsme částečně do
sazeni a tudíž jemu jaksi poddání. 'l'ake
již mluví Kafrové o tom, že se na naší
farmě usadí. Jak jsme se nedávno do
věděli, bydlel dříve Chimamora se
svými lidmi na této farmě. Tu však
sem vtrhli asi před 8 léty Matabelové,
odehnali četná stáda, pobili množství
lidu a mnohé odvedli do zajetí. Poně
vadž jest tato farma obklopena věncem
hor, na jejichž vrcholích mohl nepřítel
vyčkati na vhodný okamžik, tož bylo
přepadnutí velmi snadné. Až dosavad
nacházejí se na jednom pahorku ne-i
daleko našeho domu hroby zavražděných.
Po této události opustilo ostatní oby-5
vatelstvo tato místa, ale podrželo k nim
přece jakousi náklonnost, která je pudí
kn přesídlení. Dle všeho mají k nám

u kláštera sv. 'Benigna. Zemřev bohu
mile, pochován jest u své zvonice. U
hrobu jeho událo se mnoho zázraků.
Proto vyzdviženo tělo světcovo a na
oltář položeno. Krejčí janovští zvolili si
ho patronem. ——Památka sv. Martina,
poustevníka, připadá 8. dubna.

(Příště dále.)

ií katolických.
Jižní Afrika. Apoštolská pre-* velikou, stále vzrůstajícídůvěru, anutno-li

také mnohe poklony považovati pouze
za lichocení, tedy lze přece z jejich je—
dnaní souditi, že si naše přátelství hledí
zachovati. Máme z nich ustavičně někoho
ve svých službách. Obyčejně slouží měsíc,
pak dostanou mzdu, nějakou pokrývku
neb sukno a odcházejí s radostí domů.
Jest to jediný možný způsob, s lidmi
těmito se obeznámiti, a úctyr a vážnosti
u nich si získati. Až nám bude možno,
postavíme v každé osadě školu a za
čneme vyučovati. Poněvadž však rozdělení
půdy mezi bělochy a černochy pozemky
značně zúží, budou černoši nuceni, vy
hledati si nové sídlo; ale doufáme, že
nás budou přes to často navstevovati.

Když jsme se jedenkráte blížili
k jedné osadě, tu daly se ženy s dětmi
rychle na útěk i přes to, že náš černý
průvodce za nimi volal: »To není hezke,
že utíkáte před mt'undisimh Tak za to
máme, a induna sám se vyjádřil, jest
často chování bělochů naproti černochům
takové, že musejí před nimi utíkati.
Další obava, kterou chovám, jest, že zde
byla nalezena ložiska zlata, která bude
zajisté lakotnost' bělochů vykořisťovati.
Nenakazí zhoubný příklad bělochů také
černochy, kteří zde budou jako horníci
pracovati ? To mně působí mnoho sta—
rostí a nabádá k rychlejšímu studiu řeči
a vyučování černochů. Vůbec nesmíme
nyní, kdy veliké povznesení země na
stává, žádné příležitosti zanedbati, hájiti

| zájmy našeho svatého náboženství, nýbrž
| všemožně o to usilovati, aby bylo ná
_ boženským potřebám nám svěřeného
i lidu vyhověno.
' Správa země chová se k nám velmi
l klidně. V Salisbury darovala nám krásná.
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stavební místa pro chrám i školy. Místo
určené pro chrám jest sice na blízku
nového protestantského kostela, ale
myslím, že jest poloha ve středu města
a na pěkném vyvýšeném místě příliš
důležitou, abychom zmíněné okolnosti
dbali.

('o se týče zvelebování rolnictví, tu
má velikou zásluhu P. A. Boos, jenž
nejen podává dobrý návod ku vzdělávání
půdy, nýbrž se ho také osobně súčast
ňuje. Výsledky jsou uspokojivé. -—1P.
Bichartz byl jmenován od apošt. prefekta

i superiorem v Salisbury.
„ Katal. misie. “

Různé zprávy & drobnosti.
Slavnosť božského Srdce Páně

v Sukdole u Konice. »Bratrstvo
ustavičně úcty nejsv. Svátosti
oltářní pod ochranou sv. Bene
dikta k ůtěše duší v očistci,c
loni u nás zesnulým arcibiskupem
a kardinálem olomouckým, Bedřichem
z Fůrstenberků, kanonicky založené,
slavilo letos 11. června první od—
pustkovou slavnost božského Srdce Páně.
Předem již řečeno vydařila se slavnost? :
nad očekávání dobře. A jak by ne?
Slova božského Vykupitele: »Pojd'te ke
mně všickni, kteří obtíženi jste a pra
cujete, & já vás občerstvím,c jež řečí
Srdce Ježíšova nazvati možno, přivedla
nesčíslné poutníků a hostů do našeho
chrámu, kde bratrstvem božské Srdce
Páně ctěno. Každý, jenž lásky“ Vy
kupitelovy v Jeho přesvatem Srdci
ctitelem jsi, potěšiš se, když zvíš, jak
okázalou slávu připravili zbožní katolíci
z celého okolí sukdolského božskému
Srdci Páně.

K slavnosti jako hlavní hosté po- '
zváni vys. důst. pan prelát hrabě An atol
d*0rsay, papežský domácí preláta sí
delní kanovník v Olomouci, a pak vdp. 5
Dr. Pánek, c. k. profesor na bohoslovecké ;
fakultě v Olomouci. Oba vysoce důstojní
páni pozvání přijali a příchod jejich na
sobotu určen. Na všech stranách konány
přípravy k jich okázalému přivítání.
Cesty rovnány, domy krášleny slávo
brány stavěny, tak že okolní obyvatelé
buďto sami to vidouce neb od jiných .
slyšíce pilně se domlouvali dávno napřed:
v neděli na 11. června půjdeme do Suk
dola. V den příjezdu vzácných hostů
objevilo se čtyřicet čistě vypravených
banderistů jako jeden muž na nádraží
uvítat hosty. — Radost bylo se dívati *
na ně, jak s praporečky červenobílýmí

a s podobně barvenými stuhami přes
ramena jeli s hory do Stražiska na ná
draží dolů a pak zase zpět nahoru!
Znaje předmět oslavy, že to totiž oslava
božského Srdce Páně, pomyslil jsem si
v duchu: vy statní banderisté,
ani nevíte, jak nevědomky vaše pra
porečky slaví božské Srdce Páně! Zdaž
bílá a červená barva nemůže dobře na
Srdce Páně vztahována býti, uvážíme-li
tichost? a pokoru Syna Božího z jedné
strany a Jeho vše převyšující lásku

; k nesmrtelným duším ze strany druhé,?
Bílé a červené praporečky dobře značily
tudíž tichost a lásku Srdce Páně, k jehož
úctě vlály. Vlajíce jakoby byly šeptaly:
»Učte se ode mne, nebot já jsem tichý
a pokorný srdcem: a: »Tak Bůh miloval
svět, že Syna svého dál, aby žádný, kdo
v Něho věří, nezahynul, ale měl život
věčnýa

K večeru přijel průvod ve vší slávě
hudbou a hřměním z národních děl do—

, provázen do Jednova, kde vlastně stojí
kostel a fara Sukdolská. Nesčíslný počet

. farníků a poutníků čekalo tu před ko
stelem, aby viděli slávu Sukdola a pana
preláta s ostatními přibylými hostmi.
Ani si neoddechnuv, udělil p. prelát
přítomným slavné sv. požehnání. -— Po
první, pravil jsem si, máme zde tak
vznešeného hosta a podnětem k tomu
je oslava božského Srdce Páně. () té
přeslastné úcty ctíti Vykupitele v jeho
božském Srdci! Shromážd'ovati se k úctě
Boží a Svatých Páně ve spolcích

, a bratrstvech je krásné a rad-no, ale
; přituliti se k samému Srdci Páně, jež
i svět vykoupilo, jest přece nejslastnéjší

a nejlépe.
, V neděli byl skoro ráno kostel pln

poutníků, a to po většině kajicníků, jižto
! chtěli očistiti se a posilniti sv. pokáním
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a přijetím nejsvětější Svátosti oltářní. I se konati v Haliči nyní častěji, poněvadž
Na sedm set bylo kajicníků, kteří při- 3
jali dílem při ranní mši sv.. dilem
0 velkých pontifikálních službách Božích
Tělo Páně. S jakou radostí poslouchali
jsme slova a naučení znamenitého ka
zatele a řečníka vdp. dra. Pánka., kněze
Io dle Srdce Ježíšova, an kázal o hož-_
ském Srdci Páně probíraje stav za
stavem! Žel Bohu, že nemohli všickni
slyšeli ona zlata slova, nebot? sotva
třetina poutníků mohla se vejíti do
chrámu!

Odpoledne v neděli bylo, jak sta
novy ukládají, slavné přijímaní členů,
jichž počet již ze 126 na 178 vzrostl,
pak byla modlitba odprosná k Vykupiteli
a Te deum s oí'ěrou bratrskou na účely
kostelní a na bratrské mše sv. Kázání
dle stanov na odpoledne určené tentokrát
nemohlo předneseno býti, nebot" čekala
již zase druhá slavnost, která ještě vy
konána býti měla. totiž slavné posvěcení
obecní kapličky v přifařené - obci Li
povské.

Slunce ohřívá mocně paprsky svými
celou zemi. Kde paprsky sluneční jsou,
lam je dobře, tam vše roste, kvete, dává
ovoce. Jako slunce tak je i božské Srdce
Páně. [ božské Srdce Páně oživuje, ob
čerstvuje, vzkvétati dáva, kam paprsky
Své milosti zašle. Šťastná obci lípovská!
Kolika dobrodiní dostalo se ti v ten
jediný den božského Srdce Páně! Bůh
sám to vi,ačásť toho pocítí také ti. kteří
se budou utíkavati často k Matce Boží,
jejíhož založení v kapličce je, a ti,jižto
otvírati budou často srdce svá před
krasnou soškou božského Srdce Páně
tamtéž vystavenou.

S radostí velikou .sdělujeme na
konec všem ctitelům Božského Srdce
Páně, že sláva, jaká se ukázala v ten
den u nás, byla veliká, a to sláva
z ochoty bez nucení konaná, avšak
větších ještě přinesla ten den asi dobro—
diní duševních. Bůh je sám ví, nám
jich tuto vypočítati nelze. Kéž roste
a vzmáhá se víc a více úcta nejsvětějšiho
Srdce Páně! Ed. Pavlík, k'oop.

Katolický sjezd v Krakově. Za po
slednich dnů odbýván byl v Krakově

se zvláště za poslední doby ukázala
citelná jich potřeba. Budou blahodárné
působiti na katolické obyvatelstvo halič—
ské, v jehož lůně jest mnoho koukole,
vlažných to katolíků, kteří považlivě
kloní se ku pravoslaví a mezi dosud
Římu oddanými krajany záhubné símě
odpadlictví rozsévaji. Právě v Haliči, kde
několik vyznání mezi sebou se každo
denně styká, mají takové sjezdy pro
katolíky nesmírnou důležitost. První
katolický sjezd mimo to udusil všelijaké
klamné a lživé zprávy, které nesvědomití
lidé mezi obyvatelstvem o metropolitovi
Sembraioviči za jeho pobytu v Římě _za
nekalým účelem roztrušovali. 'l'aké
nuntius msgr. Agliardi byl na sjezd
pozván a při svém příjezdu z Vídně od
obyvatelstva krakovského nadšeně uvítán.
Každý i sebe nestrannější soudce musí
uznati, že sjezd uskutečnil. všechny
naděje, jež v něj hyly' skládány. že byl
ve svém rokování všestranným. Jednalolť

: se na něm o všech citelných nedostatcích
obyvatelstva haličského jak v ohledu

.....—.__..___.__

katolický sjezd, který počítati dlužno;
mezi nejdůležitější události, jež v poslední
době se sběhly. Sjezdy takové budou

i

náboženském tak národohospodářském
a přítomnost mnoha znamenitých mužů
ze všech odborův úspěch jeho dovršila.
Sjezd ukončen byl apoštolským po
žehnáním. které shromážděni udělil
nuntius Agliardi se srdečným přáním,
aby v každém ohledu dokonalé řeči
odborníků, které ku prospěchu oby
vatelstva haličského pronesený byly,

_měly za následek skutky stejné ceny.

Misionáři v nebezpečenství života.
(DOpis z Albánie.) »Pomoz nám, Pane, &
zachraň náslx 'l'ak znělo volání ubohých
misionářů z lpeku v Albanii, kteří před
několika dny byli v nebezpečí, že budou
od fanatických Musulmanů povraždění.
Věc měla se takto. V městě lpeku
rozšířila se pověst, že já, latinský mnich,
chci pro Rakušany vystavěti pevnůstku,
ano se zatím jednalo jen o upravení
pokoje v hospici. Rozkacení Musulmani
ustanovili se na tom, že kláštera dobudou
útokem a kapličku rozbourají. Co řekli,
to také uvedli ve skutek. Jednou z ve
čera, když jsme právě seděli u večeře,
přepadla celá horda náš klášter a hospic.
Jedna střelná rána ozývala se za druhou
a odevšad bylo slyšet hlasitý křik. Co
nyní? Dali se na útěk? »Nikoliv,<
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zvolali oba moji sluhové jednohlasně;
»byla by to zbabělost; bojujme, a chce-li
Bůh, abychom zemřeli, půjdeme směle
smrti vstříc.: Spěchal jsem se dvěma
spolubratry do kaple strávit sv. hostie;
na cestě prosili jsme Boha a nejsvětější
Pannu z Pompej o pomoc a přispění.
Modlitba naše byla vyslyšena. V okamžiku,
kdy jsme myslili, """ ,
ozvaly se z dálky polnice a zvuky bubnů.
Celá setnina vojínů položila se brzy
kolem našeho kláštera táborem. Povstalci
byli zajati a tak překaženo vraždění jinak &
nezbytné.

Zbožný lékař. Výtečný francouzský l
lékař, Dr. Rematier, který pro své veliké
lékařské umění od bohatých i vznešených,
od knížat, princů i králů byl vyhledáván,
vyjádřil se kdysi o užitku růžence takto:
Modlím se každodenně růženec. Když
jsem v nepokoji pro nějakého nemocného,
když nevím si již pomoci, tu obracím 5
se na Toho, jenž všecky uzdraviti může,
a poněvadž pro své velké zaměstnání j

* však slova ta vyřkl,

mnoho modliti se nemohu, tu utíkám
se k blahoslavené Panně, vkládám jí své
obavy a přání na srdce, a ona jest tak
dobrotivou, že se mi často nad očekávání
dobře vede. — Také generální lékař a
universitní professor Dr. Jan Nep. Nuss—
baum, který před dvěma roky v Mnichově
zemřel, modlíval se často, obzvláště v chou
lostivých případech, sv. růženec a za své
poslední nemoci míval vždy svůj růženec
podle sebe nebo v rukou. Nussbaum byl
znamenitým lékařem, velikým dobro—
dincem chudých a zbožným katolíkem.

Byl to prst BOŽÍ? Při soudním vy
šetřování v Nashville sklesl dne 24. února
t. r. Harvey Weakly, obviněný ze zločinu
vraždy, s lavice obžalovaných náhle
mrtev k zemi. Když byl vyšetřujícim
soudcem tázán, "zda se vraždy dotčené
skutečně dopustil, odpověděl, že myslí,

; že by jej Bůh okamžitě zahubil, kdyby
zločinem tím opravdu byl vinen. Sotva

sklesl k zemi a
na místě skonal.

Milodary božského Srdce Páně.

Z Král. Hradce, Vzdávám tímto, jak
jsem přislíbil, veřejně nejvroucnější diky
P. Marii Lurdské a Matce dobré rady
za milostivě vyslyšení devítidenní pobož
nosti, kterou k ůctě její jsem vykonal
na ten úmysl, aby ráčila mne zbaviti
choroby duševní, kterou po delší dobu"
jsem byl tísněn, a vyprositi mi ráčila
utvrzení ve svaté víře, ve které častými
pochybnostmi jsem byl viklán. Nyní již,
chvála Bohu, mohu opět s klidnou myslí
Pánu Bohu sloužiti, a také dřívější tíseň
duševní, kterou dříve jsem často trpěl,
mne již téměř úplně tížiti přestala. Budiž
za to nejsv. Rodičce čest a chvála na věky !
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. J. 8.

Zfarnosti Mysločovské.Jísu manželé
vzdávají božskému Srdci Páně & nepo—
skvrněnému Srdci P. Marie nejvroucnější
díky za uzdravení svého syna po vykonané |
devítidenní pobožnosti. K M. a J. M.

ZCh.. .v Čechách. Nížepsaný vzdává lnejpokomějši díky božsk. Srdci Páně,
Panně Marii Lurdské a sv. Josefu za
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uzdravení jeho matky z velmi těžkélnemocn. J. M., farář.

Dikůčiněni.Jistá ošoba vzdává vroucí
diky božskému Srdci Páně, nejčistšímu
Srdci Panny Marie a svatému Josefu za
uzdravení nemocné matky a za dosažení
mnohých velkých milostí v rozličných
důležitých potřebách a nesnázích. Budiž
pochváleno, ode všech zvelebeno, Ježíši
můj, Srdce Tvé! F. P.

Z Příbrami. Vzdávám tímto své
nejvřelejší díky božskému Srdci Páně a
blahOsl. Panně Marii Svatohorské za
uzdravení z neduhu, který _mě již po
dvě léta trápil, a vyzývám každého, by
s důvěrou k božskému Srdci Páně &
blahoslavené Marii Panně, k tomuto
uzdravení nemocných, ve všech potřebách
těla i duše se obracel. _!—

Z ličinského kraje. Vzdávám nej
vroucnější díky nejsv. Srdci Páně, Panny
Marii, sv. Josefu a svatému Antonínu za

1 vyslyšení prosby. M. K.
2 Luhačovic. Nejvroucnější diky

vzdávám nejsv. Srdci Páně, a nepo
skvrněnému Srdci P. Marie a sv. Josefu
za vyslyšení prosby ve dvou záležitostech
po vykonané devítidennípobožnosti. M.K.



Z ličinska. Všichni, kdož postaveni
jste vjakékoli buď tělesné nebo duševní
nesnází, utecte se s celou důvěrou a
odevzdaností k nejmocnějším oněm
zdrojům všeho blaha &veškerých milosti.
k božskému Srdci Pána Ježíše a pře—
svatému Srdci Marie Panny. Že láskyplná
Srdce tato nikohoneopustí, kdož sveškerou
důvěrou k nim se obrátil, seznal jsem
nezvratné při letoší své zkoušce maturitní.
.Iako blesk otřásla námi zpráva. že ústní
zkoušky tyto se během 14 dní odbývati
mají, kdežto jsme je ani za šest týdnů
neočekávali. Místo pilného a vytrvalého
studování počalijsme spíše ztráceti odvahy
a naděje na dobrý výsledek zkoušky tak
brzké. Tu obrátil jsem se důvěrněk pře
svatým Srdcím Pána Ježíše a Marie P.
Vykonav devítidenní pobožnost, přistoupil
jsem pln důvěry v jejich mocně přispění
k zelenému stolu. A hle, ač jsem nebyl
ani s polovici látky hotov, již jsem ke
zkoušce probrati chtěl, prošel jsem při
zkoušce nad očekávání dobre, kdežto
mnozí z výtečnějších spolužáků mých
při ní neobstálí. Patrně, očividné jeví
se zde přemocná pomoc Boží. Pročež
volám všem tělesné i duševně sklíčeným:
Nespoléhejte se nikdy na slabou a ne
jistou pomoc lidskou nýbrž obraťte se
se srdcem skroušeným, plným důvěry
k Bohu, volejte k Pánu Ježíši a P. Marii
a naleznete jisté útěchy a pomoci. R.

ťuk-,OdRousínova. Vzdávám tímto uctivé
díky božskému Srdci Páně, že na přímluvu

' sv. Antonína Paduánského a sv. Aloisia
mi ztracené věci navráceny byly. Utekla
jsem se k těmto světcům s tou pevnou
důvěrou, že, jakož jiným pomohli, kdož
se k nim utíkali, i mně pomohou. A hle!
důvěra ta mne nesklamala. Po ukončené
pobožnosti, k níž jsem se zavázala, vy
slyšelo božské Srdce Páně modlitbu mou.
Považuji proto za svou povinnost tímto
vzdáti veřejné díky za 'milost' mi proká
zanou a za vyslyšení modlitby mě. A.H.

Z Josefova. Můj vroucí dík za
vyslyšení prosby v jisté záležitostí. B.

2 Holubic. Jistá osoba vzdává vroucí
díky P. Marii Svatohorské za uzdravení
svého manžela,. který byl blízek smrti.

A. F.
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i Z Morkovic. Činim božskému Srdci
* Páně vroucí díky za všecky milosti, jež

jsem v životě svém obdržela, a sice
především v jisté záležitosti, kde jediné

! od Boha pomoc byla možna., pak dvakráte
v nebezpečně nemoci a konečně v bolestné
nemoci krku. Tato krční nemoc dle
výpovědi lékařské měla trvati rok: tu
vzala jsem útočiště k božskému Srdci
Páně & k Panně Marii Svatohostýnské.
Dala jsem si přinésti se sv. Hostýna
vodu, kteroužto jsem pak v krátkém čase
byla uzdravena. Protož volám s nej
vroucnéjší VděČDOStÍI O Srdce Ježíše
útěcho zarmoucených! Činím božskému
Srdci Páně nejvroucnéjší díky také za
všecko utrpení kteíé na mne sesýlal,
neb »čím větší kříž, tím k Bohu blíž. Čím
více mne Pán Bůh utrpením navštěvoval.,
tím více jsem nejsladší Srdce Ježíšovo
poznávala a se k němu utíkala. Budiž
poznáno a milováno, pochváleno a
zvelebeno, ó sladké, o božské Srdce
Ježíšovo a neposkvrněné Srdce Marie
Panny! _ E. D.

Z Týnce. Já vyznávám ke cti troj
jediného Boha, že jsem na přímluvu bláh.
Panny Marie a sv. Josefa, které jsem
s velikou důvěrou vzývala, od těžké a
nebezpečné nemoci vysvobozena byla.

B. K.

Z Čermné. Za vyplnění prosby
v důležité věci nejsrdečnéjší díky božsk.
Srdci Páně vzdává. ]. H.

Od Val. Meziříčí. Vzdávám tímto
srdečné díky božskému Srdci Páně, ne
poskvrněnému Srdci P. Marie a sv. Josefu
za vyslyšení prosby &uzdravení otce. R.

Z Frýdku. Srdečně díky vzdávám
nejsv. Srdci Páně a přesvatěmu Srdci
Panny Marie za vyslyšení prosby bratra
mého se týkající. M. D.

Z P.. Opět jsem na sobě zkusil,
že přijímání nejsv. Svátosti nejlépe působí
na vyplnění každěkoliv prosby, zakládá-li
se prosba taková na pevném předse—
vzetí. F. 2.

Z Kobylí. Nejvroucnéjší díky vzdá—
vám nejsv. Srdci Pána Ježíše a ne
poskvrněnému Srdci P. Marie a sv. Anně
za vyslyšení prosby v důležité potřebě.

F. K.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim a Italie. V příštích dnech oče
kává se uveřejnění listu, který zaslal
sv. Otec biskupům severo-americkým. List
tento, který má za účelobranu katolických
škol, jest sepsán úplně na spůsob en- !
cykliky. Podobná psaní obdržela také
universita ve Washingtoně a arcibiskup
lreland. V těchto třech listech vykládá
sv. Otec učení církve katolické o vý
chově mládeže a školním vyučování
a odsuzuje liberální názory některých
církevních hodnostářů severe-amerických
o této věci. Nyní pracuje sv. Otec
o důležité encyklice k celému kléru
katolickému o encyklice jednající
o studiu' Písma sv. Ve spise tomto vy
bízí duchovenstvo katolické k pilné
a vědecké práci v tomto odboru a po
dává mu zároveň návod, jak by si při
tom mělo vésti. Že vybídnuti toto jest
včasně, nebude snad nikdo pochybovati.
Důkladná znalost? Písma sv. jest zajisté
za naší doby, kdy si je již každý dle
svého rozumu a často hodně ob—
mezeného — vykládali chce, každému
knězi nezbytná, aby se mohl se _zdarem
nepřátelům církve svaté. na odpor po—
staviti. Encyklika o socialismu, ku které
asi zavdalo podnět mocné vzmáhání se
hnutí sociálně demokratického, jest již
také napsána, a byla sv. Otcem před
ložena dr. Poniolovi, professoru na
universitě pisanské, nejznamenitějšímu
to sociologů italskému, aby „ji.prohlédl.
Mimo tyto encykliky napsal sv. Otec
ještě jednu k biskupům v Indii, v níž
těmto vřele na srdce klade, aby se vší
horlivostí zasazovali se o zřizování
seminářů v Indii.
důležito, aby indie konečně jednou měla

“vzdělané domorodé kněžstvo, které by
mohlo neohroženě vystoupiti proti missio
nářům nekatolickým. Právě založena
byla v Římě kněžská kolej pro kleriky
ritu syrsko—maronitského. Jest to již
pata kolej 'pro cizí kleriky založená za
požehnaného vladařství papeže Lva Xlll.; ,
první čtyřijsou: armenská, česká, špa
nělská a kanadská. — Rokování o civil
ním sňatku trvá v poslanecké komoře
dále. Snad by udělala zednářská vláda
nejlépe, kdyby tuto nešťastnou předlohu
o civilním manželství-nechala již vůbec

Jest prý svrchované - '

puštěním sněmu uherského.

na pokoji a jak jí radí »Moniteur de
Romec, raději hleděla odvrátiti vzmá—
háním se socialismu hrozící jí nebezpe—
čenství ve spolku s církví, vrátíc jí
bývalou její svobodu. Začínajít? italští
katolíci v poslední době jaksi povážlivě
pánům liberálům dávati na jevo, že
nemají mnoho chuti dáti se ještě dále
na provázku voditi. Při volbách do
obecního zastupitelstva zvítězili již v Tu
rině a Janově; a že zvítězili i v Římě
při poslednich volbách, jest tím povážli
vější. Začátek jest aspoň mnohoslibný;
postavilat' katolická strana 12 kandidátův
a propadl z nich jen jediný.

Rakousko. Ve vídeňské okresní
školní radě debatuje se stále horlivě
o náboženské otázce, která svého času
tolik hluku byla natropila. Nebudeme se

- o této věci dále šířiti; podotýkáme toliko,
že jest to velice žalostný úkaz, když
se nemůže sbor, kterému jest svěřena
dohlidka nad vychoýáním mládeže, do
hodnouti o tom, mají-li se školní dětí
před vyučováním modliti a průvodu
o Božím Těle účastnili čili nic.

Uhry. .lak asi vypadnou uherské
záležitosti týkající se náboženské otazky,
není dosud jisto. Předseda uherského
„ministerstva Wekerle měl u císaře sly
šení, v němž prý se jednalo také o otázce
povinného občanského 'sňatku. Jak v lůně
vlády, —tak mezi biskupy jsou strany,
které nechtějí o nějakém vyrovnání ani
slyšeti. Nicméně očekává se přece, že
protivy mezi ministerstvem a sněmovnou
magnátů budou aspoň částečně zmírněny.
Jiné zprávy oznamuji, že jsou ve Vídni
k nějakému vyrovnání nakloněni 'a že
se stalo při audienci WekerlOvě konečné
rozhodnutí o otázce církevně-politické,
připouští však také možnost, že. podáním
předlohy nastane mezi stranami ve sně
movně zápas, jenž může skončiti roz

Konečně
začínají proti náboženským předlohám
vystupovati i uherští protestanté. Již
sestátnění matrik se jim nezamlouvá;

Íneví prý si rady, odkud vezmou na
nové výdaje s nimi spojené. Sv. Stolice
přeje si vyrovnání a nuntius Agliardi
přivezl s sebou z Říma za tím účelem
instrukce nejshovívavější. __
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Německo. Na počátku voleb do říš- Původcové neblahých roztržek ve středu,
ského sněmu, kdy celé Německo nej- kteří chtěli mocí jeho otřásti, vzali za—
větším rozčilením ovládáno bylo, jednalo slouženou odplatu: dostali tak nepatrný
se odpůrcům vojenské předlohy jen o to, počet hlasů, že se musili na dlouhou
aby oposice byla co možná nejsilnější dobu s nadějí na sedadlo ve sněmu roz—
a tak nebyla vojenská předloha přijata. loučiti. Katolický střed vyšel z krutého
Tímto spůsobem se stalo, že katolíci boje volebního jako vítěz; ztratil sice
liberály a socialni demokraty jednak několik mandátů, ale mravně jest sil—
podporovali. jednak na volení jich klidně nějším než dříve byl, an jest ode všech
pohlíželi. Když však volební rozčilení výstředních živlů jako zlato v ohni
ustoupilo chladné rozvaze, vzpamatovali očistěn. Vojenská předloha bude jistě
se konečně katolíci, a to na štěstí ještě 5 přijata. Tím však katolický střed na
dosti brzy. Nejspíše byli to katolíci ve ; vážnosti neutrpí. poněvadž jest nyní tím
Slezsku, kteří počali nabývatí přesvěd- více baštou katolicismu v Německu. Tím
čení, že sami sobě nejvíce uškodí, ' jsou všechna přání sv. Otce vyplněna a
budou-li úhlavní své nepřátely podporo- . návratjesuitů do Německa také jej potěší.
vati, a proto usnein se na tom, že se ; Portugalsko. Již od nějakého času
při užších volbách mezi liberály a so— jest pozorovali v Portugalsku mocné
cialisty hlasování zdrží. Příkladu jejich hnutí katolické, které se čím dále tím
následovali všichni katolíci němečtí; více vzmáhá, ačkoli právě ve straně
následkem toho není nynější střed již katolické jsou citelné politické nesváry.
tak nepovolným jako dříve, a chce V království tomto vychází několik ka—
hlasovati pro vojenskou předlohu, bude-li tolických časopisů. z nichž obzvláště tři
_jesuitům povolen návrat do Německa. svým nevšedním zájmemověc katolickou
Návrh tento učinil naposledy hrabě vynikají. Podivnou hříčkou náhody Boží
Hompesch se svými soudruhy a vláda jest v čele jednoho z nich jistý markýz
prý chce na tuto podmínku přistoupiti. de Pombal, jenž jest přímým potomkem
Říšský sněm sešel se poprvé dne pověstného stejnojmennéhoministra,jehož

4. července a tvářnost“ jeho jest silně návodem byl záslužný řád jesuitský
změněna. 'l'ak jest druhdy dosti mocná z Portugal vypuzen. Než podobně jako
strana liberálův úplně roztříštěna a moc . v Německu jedná se již i zde o tom, aby
úhlavních nepřátel středu zničena. Za : byl všem náboženským řádům návrat
to vzmohli se však úžasným spůsobem * do země povolen: aspoň zahajují katolíci
socialisti, tak že počet jejich mandátů . v některých městech za tím účelem hro
na sněmě vzbuzuje oprávněné obavy. . madnou petici.

- Zbožná bratrstva farní.

, _ ím více novověký život odchyluje se od pravdy Boží, tím více vzmáhá se
jmf' zlo, podrývající mravy křesťanské, hlavně nevěra, žádost? požívání

7 “%smyslného, nemravnost. Zbožnosf právě křesťanská mizí z rodin, 7.obcí,

základným kamenem jest Kristus Ježíš. Nejvíce ovšem škodí nevěrecké noviny,
nemravné knihy, hostince, tance a muziky a podobné věci. Či nelze se přesvědčiti
o tom každodenně? Ano, již jsou i rozličné spolky, které jen požitkářství, výlety,
tance atd. mají za účel svůj, čímž se blahobyt podkopává, zdraví duše i těla
kazí. Není tomu dávno, co byl představený bratří sv. Vincence Paulanského
u audience u sv. Otce, kterýžto velmi pochvalně se vyjádřilo tomto a podobných
bratrstvech, a přidal, aby kněžstvo zůstalo ve spojení s lidem věřícím, jej modlitbou,
hlásáním slova Božího a posluhováním svatými svatostmí posvěcujíc. Pravil dále
sv. Otec, že jsou již bezčetné spolky a jednoty rozličných jmen a účelův, ale že
nejsou podle jeho naučení v okružním listu o dělnictvu. On že co nejvřeleji
doporoučí zbožné spolky a bratrstva, aby jimi víra svatá & ctnost? křesťanská jak



v rodinách, tak v obcích chráněna a zachována byla. Jestliže ďábel staví rozličné
spolky k rozšíření království svého a hříchu, tím více musí se mu brániti církev
svatá stavíc zbožné jednoty a spolky v jednotlivých farnostech, aby pomocí jich
hřích & ostatní zlo přemaháno bylo. Takových bratrstev a jednot jest mnoho
a rozličného účelu, ale všecky upevňují křesťanský život. Arcibratrstvem uctění
nejsv. Svátosti zajisté víra, naděje a láska ke Kristu Spasiteli víc a více živena
býva. Apoštolátem modlitby zase chuť k modlitbě vroucí rozmnožena bývá.
Růžencovými bratrstvy opět úcta nejblahosl. Rodičky Boží šířena bývá. Spolky
křesťanských otcův a matek opět rodinný život v dobrém bývá zachován. A což
spolky mládencův a panen, ovšem dobře a moudře řízené, nezachránily již mnohé
od záhuby mravní? Spolek sv. Michaele budí opět lásku a oddanost ke sv. církvi
a k ozdobě chrámů Páně. Apoštolat sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou Panny
Marie opět chce zachovati víru ohroženou a spojiti odtržené spolubratry naše
s pravou církví římskou. Ale také o milosrdenství jest postaráno od církve. jsou
to spolky sv. Vincence Paulanského, které chudobu podporují. a mnohé od zkázy
tělesné i duševní zachránily. Nelze pominouti naše dědictví Cyrillo-Methodéjské
a dědictví svato-Janské, které starají se o zdravou a poučnou četbu pro členy své.
A poněvadž zlý duch převrací myšlení mnohých, jest ,potřebí také katolických
jednot, aby smýšlení křesťansko-katolické bylo buzeno a zájmy Krista Pána a jeho
církve hájený a zastávány byly. Ovšem nemohou všecky zde jmenované jednoty
a bratrstva zbožná v jedné a téže farnosti býti. ale podle potřeby měla by v každé
farnosti některá zbožná bratrstva býti: at“ se jimi již zbožnOst nebo milosrdenství
nebo mrav křestanský pěstuje. Členové pak takových bratrstev bud'tež horlivými.
dbejte o posvěcení své a svých domácích a spolubližních. Takovým způsobem
bude duch křesťanský zachován v rodinách, v obcích. ve farnostech; zlý duch
nebude míti tak volnou bránu, víra, naděje a láska budou upevněny a církev
Kristova plesati bude nad věrnými dítkami svými.

Obětování úmyslu denního.

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
zbožná bratrstva a jednoty jednotlivých farností, a na všechny úmysly, jež od
poručeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

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

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

Pius IX. 1874)

Svatý Michaeli archanděle. svatý Cyrille & Methode orodujte za nás!

Tiskem benediktinské knihtielduny v Brně.
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VDV,
Božské Srdce Páně jest nejsvětejm a neskonale lásky

plné, ale zneuznané.
II. Božské Srdce Páně jest neskončené nic jiného než samá žádost očí, žádost

lásky plné. těla a pýcha života. A bídny, hříšný

whtěli- lí bychom velikosť a životkončíse zonfanlivousmrtí a věčným

“ \f_hlubokogť lásky božského zavržením. Sami sobě zůstaveni, nemohou
Srdce úplně vylíčiti, museli se z toho bídného stavu vysvoboditi.

_ ? bychom celou knihu naplniti_ Božské Srdce'to pozorujíc, má útrpnost'
Proto nemůžeme, než některé krátké S nimi a ustanovuje se na tom, že je
poznámky o ní činiti. vykoupí. Ale jak? Neboť v božské radě

Předně upozorňuje sv. Jana že pravá stojí psáno: »Bez úplného z'adostučinění
láska nejeví se toliko slovy a něžnymi nedá se odpuštění hříChů-“
pocity,nýbržhlavněskutkem! »Synově! Nižádný pak tvor nemůže zadost
nemilujmež slovem anijazykem, ; učiniti božské spravedlnosti,byli i sebe
ale skutkem a pravdou.c Přinese-li ; větší oběti přinesl. Proto nabídne se Syn
láska skutkem osvědčenáněco za oběť,jeví Boží, ač předvídal nejhroznější bolesti
se v nejkrásnějším světle. Nejvznešenější a smrt. Tak bylo Srdce Páně do nás
a zároveň nejdojemnější láska jest láska ; zamilováno, že sebe samého vydalo za
obětovná. A důkaz této obětovné lásky &nas (Gal. 2, 20.).
podává veškerý život Páně. — Svatý Když pak přišla plnost času, opustív
Ignác má v knize sv. exercicií krásné trůn slávy své, sestoupil na zem. Ale
rozjímání o vtělení Syna Božího. kde na zemi ho nalézáme? V opuštěném

Tři božské osoby radí se o padlém chlévě betlemském, na tvrdých jeslích a
a hříšném člověěenstvu, jak mu pomoci v chatrných plenkách! Tam leží »Oče
mají. S trůnu slávy své nebeské pozorují kávaný národů: jako chudé, slabé dítě.
rouhání, urážky, nepravosti synů lidských, A tent' jest první důkaz obětovné lásky
které jak černá mračna k nebi vystupují. božského Srdce. Takto začíná svůj
O těch ubohých! Rozum jejich jest obětovny život. On jest sice věčný, ne
bludem zatemněn, srdce překypuje zlo— konečný apravý Bůh, který nad Cherubíny
myslností a veškeré jednání jejich není sídlí, ale přijda k nám jakožto Spasitel
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nejinak přišel než jako člověk, a to
nikoli v mužském, nýbrž v dětském
věku. Skrýval veškeru božskou moc a
moudrost, obětoval svůj rozum a řeč,
dle zevnějšku nalezen jsa jako dítě.
Pošetilý svět a naduti učenci stojíce
u jeslí božského dítěte volají s kacířem
Marcionem: »Odkliďte potupné plenky
a jesle, nebot“nesluší se na Boha, jemuž
se klanime.c Naproti tomu však pokorně
věřící křesťan jsa pohnut láskou Páně,
volá se svatým Bernardem: Tanto mihi
carior, quanto pro me vilior, tím milejší
jsi mně, čím chatrněiší jest zevnějšek
tvůj ! Ano právě tento chatrný zevnějšek
svědčí nejvíce o jeho nekonečné lásce,
která tím obdivuhodnějši jest, čím více
hned na počátku trpí. To míle dítě
plenkami obvinuté, na tvrdých jesličkách
ležící a studeným větrům vystavené,
zimou se třese a pláče! Proč pláče?
Jenom z lásky k tobě a pro žádnou
jinou příčinu.

Cesta z Betléma vede nás do Nazareta.

Co tam dělá? Pracuje rukama svýma
v dílně svého pěstouna až do 30. roku
svého. Proto není divu, že krajané jeho
jednou se ptali: »Neni-liž tesař a syn
_tesařův'?< Milý čtenáři, co myslíš, jaké
velikolepé věci by byl mohl v tak dlouhé
době vykonati?! Jsa jednorozený Syn

.všemohouciho Boha, moudrost věčného
Otce, Pán nebes i země, mohlť celý svět
naplniti zázraky, mohlť mocným slovem
svým srdce lidská obrátiti a Bohu získati,
mohlť církev svou na troskách pohanstva
zříditi, tvář země obnoviti a “buditi obdiv
všech národův. Avšak co činí? Vzdav

se všeliké světské slávy ukrývá“ se do
neznámého kouta země v dílně jednoho
tesaře .a pracuje tam rukama. Milý
čtenáři, není-liž to dojemné divadlo,
kteréž v chatrném domku nazaretském
vidíš? Ježíš jest asi 16—18 let stár;
on drží v mozolovitých rukou svých
hrubý nástroj, třebas hoblík, sekeru nebo
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něco jiného, a pracuje, až mu pot s čela
se řine; on jest umdlený a sedne si
chvílenku na trám, “aby si poodpočinul,
a pracuje potom žase dále; on jest matce
v obstarávání malé domácnosti nápo
mocen. Cit náš se sice vzpírá, pomyslíme-li,
že musil zhotovenou práci tesařskou
do domů roznášeti. A přece to asi jinak
nebylo. Proto představ si, milý čtenáři,
jak někteří lidé jsouce nespokojeni s do—
nesenou prací, činí mu výčitky; jak jiní
jsouce dobrosrdeční, nabizeji mu zbytky
od oběda, které pak pokorně přijímá
jako almužnu. O Bože! jaké to snížení!
Pán pracuje pro svého služebníka, a
Stvořitel veškerenstva přijímá almužny
od svých tvorů! Proč to? Poněvadž nás
miloval a chtěl, abychom my jsouce
chudí poklady jeho božského Srdce
zbohatli:»Jsa bohatý učiněn jest
pro nás chudým, abychom my
chudobou jeho zbohatli,c pišesv.
Pavel 0 Kristu Pánu ku Korintským.

Když pak“ začal svůj veřejný
život, vedl si jako dobrý pastýř, který
pobloudilou a ztracenou ovečku hledá,
nalezenou na ramena klade a radostně
domů odnáší. Žádný lidský rozum ne
dovede pochopiti, co člověk ztratí,
ztratil-li hříchem Boha. Naproti tomu Bůh
nic neztratí, že člověk ho opustil. Toto
hrozné neštěstí jenom člověka tíží a
skličuje, nikoliv Boha. A přece Bůh tak
hledá hříšníka, jako by byl všecko ztratil
a bez něho byl nešťastným; pročež si
počíná jako dobrý pastýř, který ztratil
ovci. Takový pastýř velice se rmoutí
nad její zablouzením. Bojí se, aby na
příkrých skalách nepřišla k úrazu neb
od divoké zvěře nebyla roztrhána. Proto
opouští ostatní ovce na bezpečném místě
a hledá ztracenou. Kráčí brzy v levo,
brzy v pravo, zůstává státi a pozoruje,
nebo zdá se mu, že šustot zaslechl, dává
se opět do kroku, dere se opět skrze
houští, prolézá rozsedliny, chvátá údolím,
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vstoupá na pahorky a na všecky strany
se rozhlíží. Ptá se všech. kde koho potká,
vola ji, vola, avšak ozvěna toliko hlas
jeho od skal odráží. Celý upocený,
unavený odpočívá chvílečku, ale sotva si
odpočinul, tu s obnovenou touhou spěchá
dale. Již se k večeru chýlí, již temnosť
se rozkládá, již nastala noc; než ovečky
své nespatřil nikde. Nepokojně ponocuje
pod širým nebem a i ve snach ovečka
mu na mysli tane. | vstává, sotva se
rozednilo, nové stopy hledá, na jiné
strany se obrací, ale ještě jí nevidí.
Slunce již vysoko vystoupilo, ohnivé
paprsky vrhá, pastýř parném hyne; ale
ještě jí nevidí. Než neustale ji hleda,
hledati neustáva, až posléze přece, přece
stopu bloudící své ovečky nalezne.
O, jak jest potěšen! Stopuje a dříve si
neoddechne, dokud ji neuhlída. A teď ji
vidí zdaleka i pospícha za ní, vola ji,

hladí, jí lahodí, na svá ramena klade a
s plesem k ostatním do svého ovčince
odnáší! Svolav 'přátely a sousedy své
oznamuje jim radost?svou nad ztracenou
ale zase nalezenou ovečkou.

Podobné Spasitel tvůj opustiv anděly
své v nebi přišel na svět hledati té ztra—
cené ovce, tebe, () hříšníků! Tebe hledal
s velikou péčí a prací, s mnohou bolestí
a žalostí po cestách trapných, od jeslí
až na kříž. _Nalezl tě; vykoupil tě, vložil
tě na svá ramena a odnesl do svého

ovčince, do své církve, do společnosti
vykoupenců svých. Naleznuv tebe, ó
hříšníku, t. j. obrativ tebe svou milostí
k lepšímu životu raduje se Srdce jeho
radostí nevýslovnou, jakoby celé kra
lovství vydobyl a oznamuje to všem
nebešťanům: »Radujte se, tento syn můj
byl ztracen, ale opět nalezen jest.: Hle,
tak se osvědčuje láska božského Srdce
k nam hříšníkům!

Tato pak laska božského Srdce roste
téměř do nekonečna,.uvažíme-li, že tentýž

lživot, který jakožto dobry pastýř na
zemi vedl, ve velebné Svatosti oltářní
tajuplné, ale skutečně dále vede až do
skonaní ,světa. Neboť tato Svatost jest
prazvláštní vynalez jeho milujícího Srdce.
Když dobrý Otec k smrti pracuje, nejvíce
ho tíži starost, že dítky své musí jako
sirotky zanechati. Proto z úst-umírajícího
otce často slyšeti: »Rád bych umřel, ale
kdo se postará o moje děti?: Avšak on
musí umříti a jiným tu starost ponechati.

Ježiš jest Otec naš a Srdce jeho
více než otcovské srdce se o nas stara.

Když měl umříti, tížila ho také my—
šlenkaz' »Musím své opustiti, co z nich
bude, nezůstanu-li .u nich?- Avšak on
jest Bůh„ pročež může zázračně si po
moci: může umříti a přece u nich zů—
stati. Ustanoviv velebnou Svatost oltařní
kona zazrak ten: jest a zůstává opravdově,
skutečně a podstatně s nami po všecky
dni až do skonaní světa. Jaka to laska!
A co musela tato laska za oběť dáti?

Když se vtělil, zmařil sebe samého, přijav
podobu dítěte; zde zmařil se přijav způ—
sobu chleba. Tam zakryl Božství své
viditelným lidským tělem, zde skrývá
Božství i člověčenství spůsobou chleba.
Tam se vzdal své božské moci a mou

drosti, zde obětoval přirozenou lidskou
jsoucnost' a přirozené užívaní smyslů.
Konal tedy mnoho zázraků jen za tím
úmyslem, aby sebe samého mohl tak
zmařiti, jak to nemohl žadný lidský
rozum vymysliti a žádná stvořena moc
provésti. Tolik nas milovalo to božské
Srdce-! _

A co teprve říci mám o jeho lasce
na kříži osvědčené? Několik hodin po
ustanoveni Svátosti lasky pní umiraje na
kříži. .Cela tíž těla jeho visí po tři hodiny
na čtyřech hřebích a tudíž bolesti jsou
nevýslovně. Drží-li“ se rukama, rány
jejich násilně se zvětšují; Opíra-li se o
nohy, rany jejich více se roztrhují; pří—
kloňuje-li hlavu ke kříži, vniká trní hlou—

17*
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běji do skrání. Mimo .to trpí hroznou Když jsme ztoho, co dosud řečeno,
žízeň. Ode čtvrtka večer žádná kapka poznali, žegbožské Srdce Páně nás tak
vody neovlažila prahnoucí jazyk jeho; obětovnou láskou milovalo a ještě miluje,
a co se v čase mezi tím prošlým všecko jak pak mu splatíme- tuto lásku? Jaké
nestalo? Krví se potil, jat byl; před soud oběti mu přineseme, abychom svou
veden a vyslýchán, poličkován, vysmíván, ; vděčnost za jeho nevýslovná dobrodiní
bičován, trním korunován a konečně najevo dali? Měli bychom býti hotovi
ukřižován. Což divu, že ztrativ tolik krve k největším obětem, měli bychom, kdyby
žíznil a volal: »Ží zním !. Ale ani kapky toho čest božského Srdce žádala, také pro
vody se mu nedostane. Když lid israelský něj život svůj položiti. A vskutku takovou
na poušti žíznil, Mojžíš holí udeřil do oběť přinesli členové jisté šlechtické ro—
skály a dostalo se mu vody. Syn Boží diny za času francouzské revoluce. Re
umíraje žádá o kapku vody a nedostane volucionáři zatkli šlechtice, choť a dvě
se mu; neboť chtěl za dcery jeho. Sleehtici
naši hříšnou žádostivost? stali na guilotině hlavu,
pokání činiti. iponěvadž v domě svém

Konečně byl na kříži iukrýval kněze. Na man
všecek opuštěn. Když želku pak a dvě dcery
svatí mučeníci byli její nebyla jiná žaloba
k smrti trápeni,Bůh jim vynesena, jedině ta, že
bud' nedal cítiti bolestí, mezi venkovský lid roz
buď posilnil- je vnitřní daly obrazy Srdce Páně.
útěchou, tak že je snadno A pro tuto jedinou' vinu
snášeli. Avšak Synu “ byly i ony k smrti od
svému dal veškerou souzeny & popravený.
prudkosť bolestí cítiti a Avšak s radostí oběto—
odňalmu veskrze vnitřní valy život svůj za bož—
útěchu. Kamkoliv na ské Srdce Páně, jehož
kříži zrak svůj obrátil. úctu hleděly rozšiřovati.
všecko rozmnožovalo Zajisté pochopily tyto
bolest jeho: Matka pod - = , zbožné duše obětovnou
křížem truchlící; lid, ' lásku božského Srdcea
který na hoře stál a jej tupil; Otec splatily jí podobnou láskou obětujíce
nebeský, který, jak se zdá, ho opustil. za ni životy své. '
Tak těžce cítil tuto opuštěnosti, že běduje Milý čtenáři, myslíš-li, že božské
volal: »Bože můj, Bože můj,pročjsi mne Srdce Páně bude na tobě tak veliké
opustil?a Po tříhodinném utrpení skloniv oběti, života, žádati? Časové poměry naše
hlavy, vypustil duši svou. »Většího mi— jsou dosti povážlivě, tak že zmíněná obět'
lování nemá. žádný nad to, aby vyloučenanení. AvšakbožskéSrdcePáně
někdo život svůj položil za své zatím jest spokojenos menšímiobětmi,
přátely.: Tak nás milovalo božské které mu máš na důkaz vzájemné lásky
Srdce, že i tu největší oběť přineslo a dáti, a z nichžto aspoň jednu naznačím.
život svůj za nás položilo! Může-li někdo »Slyš pilně mši svatou, pokud možná
větší důkaz obětovné lásky dáti? každý den!: Bude se ti to zdáti někdy

obtížno, ale přemáhej se & obětuj to
* * * božskému Srdci. Neboť v oběti mše sv.



toto božské Srdce jest přítomno, davajíc
nam výtečným způsobem lásku svou na
jevo. Vždyť. obnovuje neviditelné onu
předrahou oběť, kterou druhdy na kříži
za naši spásu vykonalo. Proto slyšíce
mši sv. více ctíme božské Srdce, než
může býti ctěno od Bohorodičky a všech
nebešt'anů. Na to se vztahují slova Spa
sitelova k blahosl. Markétě Alacoque:
»Nekonečné poklady mého srdce nahradí
a vyrovná všeckOc; nebot zmíněné po—
klady jsou v oběti mše sv. obsaženy a
tobě přístupny. Proto nenech se žadnou
prací neb jinou zámin
kou zdržovatí od slyšení
mše svaté. Jestli domací
povinnost tobě nevadi,
jdi denně na mši svatou.
Nebudeš toho litovati.
Dosahneš z božského
Srdce netoliko duchov

ních pokladův, ale také
časných, jak tomu na—
svědčuje tento příklad.

.listy řemeslník ne—
měl dosti práce, nebo
když měl, byl jen
chatrné a po dlouhém
čekání zaplacen. Proto ""
trpěl nejednou s ro- '
dinou svojí největší
nouzi, aniž by mohl
lidem o ní se zmíniti.

Jednoho dne obdržel od známé osoby
obraz »Panny Marie ustavičně pomoci,<
na jehožto zadní strance byla vytisknuta
krasna litanie k této milé Matce. Důvěrně

se ji modlíval, zvláště tehdy, kdy mu
bylo nejhůře. Dříve nedbal mnoho na
modlitbu a byval k náboženským věcem
dosti lhostejným. Zpovědník mu často
domlouval a kladl mu zvláště na srdce,
aby pokud možná i ve všední den slyšel
mši svatou ke—cti božského Srdce Páně.

Avšak bylo mu obtížno časně ráno vstá
vati, proto neposlouchal dobré rady mu

dané. Ale teď jako najednou změnil mysl
svou, přemohl se několikráte zahy l'áno
vstavaje, i obcoval s velikou radostí mši
svaté. Cím častěji jí byl přítomen, tím
více byl potěšen a v dobrém křesťanském
životě posilněn. Jednou zdálo se mu při
mši svaté, jakoby vnitřní hlas k němu
pravil: »Přislib božskému Srdci, že budeš
pokud možna denně mši svatou slyšeti
a časněji vstavati. Pros pak, aby tebe
za to vyslyšelo ve tvé časné nouzi, po
sýlajíc tobě tolik práce, abys mohl ro
dinu svou vyživiti a dluhy zaplatitim

Tuto žádost“napsal také
k sv. Josefu a dal listek

tento za jeho obraz ve
své ložnici, aby ji takto
vždy před očima měl a
nejsv. Srdci .ležíšovu
přednášel. Za krátký čas
byl velmi skvěle vy
slyšen. Neboť když to
uveřejnil ve »Skole R. S.
P.,c všecek šťasten psal
takto: »Díkynekonečné
bud'tež nejsv. Srdci Je
žíšovu a sv. Josefu za

_ podivné vyslyšení mé
“'X'prosby. Od té doby, co

jsem božskému Srdci
slíbil denně slyšeti mši
sv., rozmnožila se mi
práce tak hojně, že

někdy nevím, jak bych všem zákazníkům
vyhověl. Proto doporučuji všem, aby denně
slyšeli mši sv. Sám jsem zkusil, jak nejen
duchovních, ale i tělesných darů člověku
za to se dostává. l čas na slyšení mše
svaté vynaloženy ztracen není, nybrž
byva přes den hojně nahražen.: 'lťento
řemeslník přinášel božskému Srdci jen
poměrně malou oběť, ale byl za to čas
nymi i duchovními dary hojně odměněn.
Dokaž i ty, mily čtenáři, aspoň některou
malou obětí lásku svou k božskému Srdci

a oplaťmu takto jeho velikou lásku k tobě!
(Příště dále.)
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O pravém pojmu svatého přijímání.
Podle Msgr. SWG podává P. M. Vďdček 0. S. B. (Č. d.)

I3. "Dostači _přistupovati ke 'stolu Páně
o hlavnich slavnostech, aneb nanejvýš

jednou měsíčně.
est mnoho, přijímáme—li bez

f lásky a'. pokládáme-li svaté

jg přijímaní za těžké břímě!
-» Měsíční svaté přijímání jest

ovšem chvalitebno, avšak velicebychom
se mýlilí domnívajíce se, že tím odpo
vídamepřaní církve, a že jsme velmi
nábožni. Sv. František Sal. není takového

soudu, nýbrž praVí, že. dobrýkřesťan,
jenž spásu duše opravdu ma _na'srdci,
nejméně jednou každéhošměs'íce'má
plřijimati. (Bohumila H. 20.) .*A římský
katechismus poukazuje “k téže zásadě;
neboť doporučuje přijímání denního,
týdenního nebo měsíčního, zdá še před
pokládati, že ve zřídkěm přijatílnelze
jíti dale. '

Přijímání měsíční,-které jest
zavedeno v mnohých" bratrstvech, spol
cích a křesťanských ústavech podobně
jako týdenní v semeništích a duchovních
společnostech, slu'šno pokládati "za mi
nimum, t.jý co nejméně,a nikoli za
maximum, t. j. co nejvíce. Musímetato
pravidla vzíti dle ducha, jenž "je.-dal, t. j.
dle dacha katolické nábožnosti, kterážto,
přejíc si jako církev sama přijímaní
mnohem 'častějšího, 'měla za nutné pro

duše méně horlivé u_rčitihranice ne jkrajněj'ší.
Smysl těchto chvalitebných— před

pisův a obyčejů musí se vykládati dle
pravidla hlavního, jež uzavírá všech pra
videl zvláštních, totiž dle podání církve
a apoštolské Stolice. Již výše uvedli jsme
onu svatou nauku, která jest obsažena
v následujících slovech papeže Bene
dikta XIV.: »Nikoho není, jemuž "by se
nemohlo doporučovati přijímaní měsíční,
a jest málo duší, ' jimž by se

'bez rozdílu raditi,

smělo přijímaní týdenní ode—
příti.: A svatý Antonín, arcibiskup
ílorencský (1-1459), napsal: »Napomínam
každého, kdo nemá svědomí smrtelným
hříchem poskvrněného, aby přistupoval
každou neděli ke stolu Páně.:

Svatý František Saleský zda se sice
ve své »Bohumile,c kde přijímaní týden
ního všem křesťanům doporučuje, méně
jasně než jiní světci v příčině denního
přijímání vyjadřovati, avšak smysl jeho
slov se „velice přehání. Svatý biskup
pouze vykládá _ajistě z dobrých důvodů,
že se nemůže denní přijímaní
doporučovatiavšem věřícím bez
výmin'k;y.< Praví zajisté: »Přijímati
télo Pan'é' každodenně ani nechvalím ani

nehaním; ale přijímati každý týden, to
radím všem věřícím a napomínam, aby
tak činili, jakmile v sobě žádné hříšné
náklonnosti necítí—to dí sv. Augustin,
a dle toho i ja každodenní sv. přijímaní
ani neradím ani nezrazuji, odkazuje
s tím každého k jeho duchovnímu vůdci,
nebot žada se k tomu takového doko—

nalého stavu duševního, že nelz-e to
»všem vůbec: raditi. Ale poněvadž
i takové vnitřní dokonalosti lze se na

díti u mnohých zbožných duší, nelze
to ani zakazovati »vůbec,c nýbrž
sluší rozsouditi zpovědníku, když byl
prve zvláštního stavu svého svěřence
vyzkoumal a poznal. Jako by bylo ne
rozumno tak časté přijímaní všem osobám

tak též bylo by po
šetilo tupiti tak svatý obyčej, když byl
moudrý “duchovní vůdce povolil. Svata
Kateřina Sienská přijímajíc každodenně
odpověděla velmi soudně a laskavě komusi,
an jí připomenul, že sv. Augustin každo
denního přijímaní ani neschvaluje ani
nezavrhuje, řkouc: Dobře tedy; neza—
vrhuje—li toho sam sv. Augustin, prosím



vás, abyste i vy tak se zachoval, a já
budu spokojena s vaším mlčením.a (Bohu—
mila ll. 20.)

Neznám o tom rozumnějšího a
jednoduššího pravidla, než jak se vy
jadřuje o sv. přijímaní sv. Tomáš. Vy
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ke stolu Páně denně. Chceš-li se spokojiti
přijímáním týdenním, máš volno, jestiť
pravidlem pro dobré křesťany, avšak
nemíní se, je-li řeč o přijímaní častějším
Svatý Alfons Liguori rozumí přijímáním

, častějším, které se koná vícekrate téhodně.
loživ katolickou nauku týkající se den- ';
ního přijímání, odvolávaje se na sv. Otce & ,

= tomen pouze v neděli a ve svátek? Za
Ě jisté nikoliv. A podobně nelze zato míti,

především na proslulý výrok sv. Augustina:
»Je to chléb denní, přijímej ho tedy denně,
aby ti denně byl ku prospěchu, ale žij
tak, abys ho mohl denně přijímati, < při
dava následující znamenitou zásadu:
»Ví-li někdo ze zkušenosti, že
denní přijímání rozmnožuje
v jeho srdci lásku Boží, aže tím
netrpí jeho úcta k nejsvětější
Svátosti, tedy má přijímati
denně:

Ma—lise to tak s tebou, přistupuj
i praven,

»Lze říci,: podotýká svatý biskup, »že
někdo často obcuje mši svaté, je—lipří

že přijímati každého osmého dne je tolik
jako přijímati často.:

Ke konci připomínám, abys nena—
vykl přistupování ke stolu Páně vy—
měřovati dle určité lhůty; .čistota svě
domí jest známkou,c dí sv. .lan Zlato
ústý, »že jest čas ku přijímání.: Ne
vyčítá-li ti' ničeho svědomí a jsi-li při-'

proč chceš čekati na konec
měsíce nebo na nejbližší svátek?

Před svatostánkem.*)
„Chval, Sione, Spasitele,
chval Pastýře, Vůdce vřele,
prozpěvnj mu v písních česť.
Rozezvuč se k chválám Krále;
nemůž' zpěv řícť dokonale,
jak On velký, dobrý jest.“

Sekvence Božího Těla.

. , ! “JŘ

J v Jerusalémě. Co se byl
nastaral král David, aby byl Hospodinu
důstojný příbytek připraven! Cítě, že
se mu blíží konec života, pravil synu
svému Šalomounovi: »Poněvadž vyvolil
tebe Hospodin, abys vystavěl dům svatyně,
posilniž se a dělej. Hospodin Bůh s tebou
bude a neopustí tebe. Dílo toto veliké
jest; nebot' ne člověku se připravuje
příbytek ten, ale Bohu. Ja pak podle vší
své možnosti připravil jsem náklady
domu Boha svého; zlato a stříbro k na
dobám, měď, železo, dříví a kamení
onychynové i mramoru paroského pře—

*) Podáv—á.Fr. Janovský.

hojně.: Jak se vynasnažil kral Šalomoun,
aby po vůli otcově důstojný zbudoval
příbytek Hospodinův! Žasneme věru,
čtouce v Písmě svatém, kterak Šalomoun
stavě chrám vybral dělníky ze všeho
Israela, 30.000 mužův, i posýlal z nich
na Libanon deset tisíc na každý měsíc
jedny po druhých, aby tam nasekali
cedrů; měl též 70.000 nosičů břemen-a
80.000 kameníků. Stavěno sedm let.

Chrám jerusalemský byl divem světa.
Proto žal nevyslovitelný sklíčil srdce

. věrných synův a dcer israelských, když
z dopuštění Božího pro nevěrnbst' většiny
lidu a králů s městem Jerusalémem i
chram zbořen a zničen od Nabuchodo

nosora, krale babylonského, roku 588.
př. Kr. Nejvíce ze všech truchlil tenkrát
svatý prorok Jeremiáš ;seděna rozvalinach
plakal, kvílel, naříkal, hořkou myslí
vzdychal: »Komu porovnám tebe, nebo
komu připodobním tebe, dcero jerusalem—
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ská? Komu tě rovnou učiním a potěším
tě, panno, dcero sionská? Nebo veliké
jest jako moře potření tvé; kdož tě zhojí?c
(Pláč Jer. 2, 13.)

Sotva že se vrátili Zidé ze zajetí
babylonského, stavěn chrám znova a
dostavěn roku 515., př. Kr. za vůdce
lidu Zorobabela, odkudž i chrámem
Zorobabelovým nazýván. Druhá tato
svatyně Hospodinova proslavena přítom—
ností Spasitelovou; neboť v ní Pán Ježíš
čtyřicátý den po svém narození obětován,
v ní jako dvanáctileté pachole o slavnosti
velikonoční meškal, v ní později učil a
zázraky konal. Svatyně tato navzájem
opět oslavila božského Spasitele; vímet',
že když Kristus na kříži dokonal, roztrhla
se opona chrámová na dví; přestalť
Zákon Starý. Stál sice chrám jerusalémský
až do roku 70. po Kr., kdy od Římanův
i s městem spálen a zničen. Touto
událostí osvědčen konec Starého Zákona

měrou vrchovatou; potvrdilo se slovo
sv. Pavla: »Zákon (starý) byl naším
pěstounem “v Kristu, abychom z víry
ospravedlněni byli. Ale když přišla víra,
již nejsme pod pěstounem. <(Gal. 3, 24. 25.)

O jak vyniká Zákon Nový nad
Zákon Starý! Čím velebnější Kristus
všech proroků starozákonních, čím vzne
šenější Kristus všech kněžístarozákonních,
čím dražší krev Kristova vší krve, všech
obětních darů starozákonních, tím veleb
nější křesťanství úmluvy Hospodinovy
s lidem israelským, tím velebnější sebe
prostší chrám křesťanský nad slavný
chrám jerusalémský.

Největší. chloubou svatyně jerusa
lémské byla archa úmluvy, v níž byly
uloženy desky desatera Božích přikázaní,
nádoba s mannou a zázračně rozkvetlý
prut Aronův. Co však to vše proti našemu
oltáři, na němž se den ze dne jedno
rozený Syn Boží Otci svému nebeskému
obětuje při mši svaté, proti našemu
svatostánku, v němž nejdražší Spasitel

náš stále s námi pod způsobami chleba
v ciboriu, v monstranci ukrytými pře
bývá, nám za pokrm k životu věčnému
se dává!

Kéž si tudíž, milí přátelé, chrámu,
oltáře, svatostánku alespoň podobně
vážíme, jak si vážili Židé chrámu
jerusalémského; kéž tak ochotně do
chrámu svého spécháme, jako spěchávali
Židé do chrámu jerusalémského! Vězmet',
že ve velebné svátostí Pán Ježíš náš

Král, náš Učitel, náš Kněz, náš Živitel,
náš pokrm na věčnost, náš Přítel, náš
Mučeník.

Pobuďme u jednotlivých těchto pravd ;
začněme hned první.

*
* *

[.

Pán Ježiš ve velebné svátosti -—náš Král.

Staří říkávali: »Tempora mutantur,
et nos mutamur cum iis — časy se
mění, a my se měníme s nimi.—=Věta
tato platí v životě soukromém i veřejném.
Jen považme, co změn ve státním zřízení.
Kdysi byli národové spravování od ab
solutních (neomezených)panovníků;
platilo tenkrát slovo, jež nedávno ještě
napsal německý císař do památníku města
Mnichova : >Regis voluntas summa lex
— Králova vůle nejvyšší zákon.: S vládou
takovou shledáváme se i v dobách

křesťanských, ovšem že panovník byl
vázán zákonem Božím, a na Bohu závise
dával zákony, jsa panovníkem z Boží
milosti. Za našich dob máme k o n s ti tu ci,
jež “vedle panovníka i lidu propůjčuje
moci zákonodárné. V některých zemích
jest zřízenírepu blikán s k é, skoro pak
všude ozývají se hlasy d e m o k r at i c k é.

Co se takto na zemi systémy
(soustavy) vládní ustavičně mění, jest
nad námi jeden nezměnitelný
vpravdě absolutní Král a Pán
—' Bůh. Od něho jest všecko, co jest;
ontě nebe i zemi stvořil, zachovává,
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řídí a spravuje ; ontě svrchovaný cíl ;l

všeho tvorstva; a ježto Pán Ježíš jest
pravý Bůh, jest on jediný Pán a Král

všudepřítomné, vševědoucí, všemohoucí,
nejvýš moudré, nejvýš svaté a spravedlivé,

, nejvýš shovívavé a milosrdné, nejvýš
náš. »Ježíši, Králi věku nesmrtelnému,
neviditelnému, samému Bohu, čest a sláva
na věky věkův. Amen,c píše sv. Pavel :
Tímotheovi. (I. 1, 17.)

Pán Ježíš jest Pánem a Králem
naším též jako člověk. Ne nadarmo
ptali se svatí tři Králové přišedše do
.lerusaléma: »Kde je ten, který se na—
rodil, král židovský ?. (Mat. 2, 2.) Dobře
pravil Nathanael: »Mistře, ty jsi Syn
Boží, ty jsi král israelský.: Kataně se
Pánu sice rouhali, avšak ve slovech
jejich byla pravda obsažena; říkaliť:
erráv bud',králi židovský !a (Mat.27, 29.)
Pilátovi tážícímu se: »Tý-li jsi král ži
dovský?c potvrdil Pán Ježíš otázku, do—
kládaje: »Království mě není z tohoto
světa.: (Jan 18, 36.) Nápis pak na kříži
hlásal ve třech řečích :' »Ježíš Nazaretský,
král žídovský.< (Jan 19, 19.)

Jsa Ježíš Králem jediným, nema
sobě rovného. Nenosil koruny, nenosil
žezla, neodíval se purpurem královským;
ont' Králem pravdy. onť Králem lásky,
onťKrálem v nejsvětější Svátosti
oltářní. Jeho palácem chrám, jeho síní
audienční svatostánek, jeho rouchem spů—
sobý chleba, jeho tělesnou stráží andělé.
O jak dobrotiv, laskav, něžný je tento
náš Král! Jeho palác stále každému ote
vřen; netřeba nám kolik dní napřed se
ohlášeti, netřeba nám komorníků, lokajů
se doprošovati. Jeho audienční síň není
přístupna toliko osobám privilegovaným,
nýbrž všecek lid, i nejposlednější chudáci
směle mohou ke trůnu Krále toho při
stoupiti. Jeho tělesná stráž nepřekáží
příchozím, ale laskavě je zve a volá.

Pánu Ježíši ve velebné Svátosti,
Králi našemu, přísluší nejhlubší úcta
klanění. Klečíce před svatostánkem
klaníme se božství Páně, klaníme se
bytosti věčné, nezměnitelné, nesmírné,

pravdomluvné avěrné, nejvýš dobrotivé
— klaníme se Bohu.

Klečíce před svatostánkem klaníme
se i člověčenství Páně, jeho nej—
světější duši, jež s námi ustavičně pří—
tomna. myslí, cítí, raduje se, miluje;
jeho nejčistšímu tělu, hlavě trnovou ko—
runou zraněné, očím krví zalitým, ra—
menům křížem unaveným, rukám i nohám
lířebý proklaným, srdci kopím otevře
nému. Klečíce před svatostánkem kla
níme se Pánu Ježíši, Králi našemu, vy
znáváme svrchovanou velebnosť jeho,
s tělem i s duší svaté službě jeho se
oddáváme. Klečíce před svatostánkem
modlíme se se sv. Františkem Akvinským:

Adoro Te devote
latens deitas —
Klaním se Ti zbožně celou útrobou,
jenž své božství tajíš pod tou spůsobou.
Tobě se má duše zcela podkládá,
nebo zpytujíc Tě, zcela uchřádá.

Zrakem, hmatem, chutí se tu klame duch,
jediný jen učí pravdě čiré sluch.
Věřím tomu pevně, co Syn Boží dí,
z jeho božských úst jen věčná pravda zni.

Na kříži se jenom božství tajilo,
tu i člověěenství Tvé se ukrylo.
Věříc přítomna Tě býti s oběma
stejnou s lotrem žádosť chová duše má?)

V bok Tvůj jako Tomáš rukou nedávám,
přece Boha svého Tebe vyznávám.
Nechť má víra v Tebe vždy víc prospívá,
naděje a. láska vždy víc ožívá.

ó památko smrti Páně pověká,
chlebe živý, žitím daře člověka.
Mysli mojí, Pane, životem vždy bud',
ať všech slasti v Tobě nachází vždy chuť.

Dobrý Pelikáne, lásku svou mi zjev,2)
od nečistot duše obmyj mne Tvá krev.
Jediná ta krůpěj, Kriste nejsladší,
všechny světa hříchy smýti postačí.

77_ 1) S lot-rem kajícím, jenž prosil Pána Ježíše:
„Pane, vzpomeň na mne, až přijdeš do království
svého.“

:) Pelikán pták prý svá mládhta za hladu



Kriste, jehož vidím pod tou záclonou,1)
rač mně dáti, zač Tě prosím s poklonou;
nechuť uzře Tebe s tváří odkrytou,
blažen jsem Tvou slávu patře věčitou.

Fr. Sušil.

Svatá. církev naše plna vděčnosti a
svaté poslušnosti ke Kristu Králi zavedla
slavnost"Božího Těla, jež jest vítězoslávou
svátostného-království Pána Ježíše. Nej
nádherněji věru konávala se slavnost tato
ve středu všeho křestanstva, ve věčném
Římě. Nyní ovšem jest se tam spokojiti
průvody ve chrámech, ježto zloba lidská
oloupivši svatého Otce 0 Řím a veškeré
panstvísvětské, překáží veřejným pro
jevům dětinné úcty a lásky k božskému

krvi svou nasycuje, a tak jest obrazem Krista
Pána., jenž nás ve velebné svátosti tělem svým
i krví živí.

' 1) Pod spůsobami chleba a vína.

Spasiteliý Zloba tato zachvátila i několik
jiných zemí. U nás však bohudíky jest
lépe; mámet' nejjasnějšího panovníka,
císaře a krále Františka Josefa, jenž po
příkladě svých slavných předků s celým
svým převznešeným dvorem uctivě a
oddaně se hlásí k Pánu Ježíši, Králi“ ve
velebné Svátosti, vždy a všude, zejména
o slavnosti Božího Těla ve své císařské

residenci, v starobylé Vídni. Budiž nám
krásný tento příklad povzbuzením, hlasme
se i my uctivě a oddaně k božskému
Spasiteli; aby se pak ona úcta Králi na
šemu líbila a nám spasitelna byla, buďme
prosti všelikého hříchu, platiž o nás slovo
sv. Pavla: »Zemřéli jste hříchu, ale živi
jste Bohu, v Kristu Ježíši, Pánu našem.
(Řím. 6, II.)

(Příště dále.)

Varujte se falešných proroků!

apomenutí toto z úst bož—
ského Spasitele našeho
Ježíše Krista má obzvláště
za dob našich neustále

nám v uších zníti, neboť jako po dešti
houby v lese rostou, tak povstávají i
za dnů našich mnozí, slibujíce lidu hory
doly, slibujíce jemu nebe na zemi, aby
jen lichými těmito sliby jej získali pro
nekalé záměry své. ] ve vlastech našich
dostoupily vlny rozbouřené lidské vášně
značné výše; prospěchářský liberalismus,
spojený s nevěrou, zplodil socialni demo
kracii, která si vyřkla za heslo, že ne
uznává Boha ani pána. Novy tento a
nebezpečný proud strhl již mnohé v mé
stech, mnoho dělníků lichými slovy při
lákal k sobě a zbývá mu jen, aby ještě
i náš _lid venkovský k němu se přidal,
a pak má vyhráno, pak proudům jeho
vše ničícím neodolá nic. Proto vidíme,
že velmi vlídně s venkovským lidem
rozmlouvá, že na. odiv staví soucit

s neblahým stavem rolnictva a že se mu
nabízí k nápravě a pomoci. Poněvadž
však oni 'neznabohové a vášnivci dobře

vědí, že venkov náš posud hluboce nábo
ženského ducha má, a že by, kdyby
otevřené a veřejně se svým neznabožstvím
vystoupili, důvěry u něho si nezískali,
proto zastírají pravé náboženstvía církvi
nepřátelské záměry své rouškou, na níž
psánojest: »Náboženství jest věcí
soukromou.: To jest jedna z léček
falešných proroků nynějších, na niž
chtějí lid náš lapiti.

Náboženství jest věcísoukromou, praví,
ale již toto slovo jest v ústech sociálních
demokratů bohaprázdnou lží. Vždyť se
vydávají za spasitele lidstva, vždyť slibují
lidu, že nynější rozervané poměry lidské
společnosti novým řádem opraví a že
svůj budoucí stát na nových, pravých &
řádných základech zbudují ; základem
však jediným a pravým všech říší jest
a zůstanespravedlnost, a protojest
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náboženství a bázeň Boží “netoliko věcí ' náboženství vůbec bude místomíti, ne
jednotlivců, nýbrž i věcí státu, není věcí
soukromou, nýbrž veřejnou, všech se
týkající; bez náboženství pravého a
bázně Boží přece si nelze mysliti pravou
spravedlností. Náboženství jest věcí sou
kromou; větu tuto bychom mohli i také
takto pojímati: Jelikož za našich hmotně
i mravně rozháraných dob není tak lehce
možno, aby se všichni, co se týče víry,
shodli, bída však všeobecná &velká jest
a pomoci nanejvýš třeba, necháme jednoho
každého při víře jeho, při jeho nábo
ženství, neberouce mu je, nestarajíce se
o ně, a budeme společnými silami jen
o to se starati a zasazovati, aby hmotný
náš blahobyt povznesen byl. Tak také
onu větu přemnozí, kteří dále neprozírají,
bez podezření přijímají a tak jí rozumějí.

Avšak to je právě chyba, neboť
sociální demokraté sice tak mluví, ale
tak necítí a tak nejednají. Neboť pozoru
jeme-li jejich řeči a jednání od počátku,
vidíme,. že nepřátely byli a zůstávají
každého náboženství,_ zejména však
našeho katolického, a že si za cíl vzali
náboženství a víru zničiti, proto heslo
nové- od nich na lapání lidu vydané:
Náboženství jest nám věcí soukromou,
jest lží a podvodem. Vždyť docela jinak
to zní v jejich časopisech a v jejich na
schůzích konaných řečech! Hlavní jejich
zásadou jest přece: »Každý řádný
socialni demokrat musí býti bezbožcem,
nevěrcem.: A v časopisu svém »Stát
lidu: píši: »Kdyby 'nám kdo dokázati
mohl, že jest Bůh, tu bychom ovšem
byli zničení. . A sloup učení jejich Vollmar
veřejně ve schůzi řekl: »Ještě nikdy
nám nikdo nedokázal, že jest Bůh, a
kdyby nám to dokázal, nevěřili bychom
jemuu Nuže, není zde dosti zřejmá zášť
lidí těchto k sv. náboženství?

Koncem června roku minulého bylo
v jejich berlínském časopise »V předlc
psáno: »Zdali v našem budoucím státě

víme; víme jen, že je ve státě nynějším
marně hledámem (Tato výtka jest ovšem
bohužel namnoze pravdivá, že státy
nynější málo náboženství dbají, odtud
také pocházejí všecky nesrovnalé poměry,
které bez náboženství vždy víc a „více
se přiostřují a nebezpečnými se stávají)
Dále praví se tam: »Že lid, až zmoudří,
právě tak nebude potřebovati kněží, jako
šlechticů, fabrikantů, generálů atd., to
jest naše pevné přesvědčení a právě
proto, že tohoto mínění jsme, zasazujeme
se vší mocí o budoucí stát.: Ačkoli

ve slovech těchto hodná porce hlouposti
jest, zejména v porovnání, jímž řečeno
býti má, že jednou náboženství nepo—
třebné bude. vždyť i sociální demokraté
ani nyní ani potom neobejdou se bez
generálů, t. j. jejich vůdců, přece ze slov
jejich zřejmě vykukuje čertovo kopýtko,
že- totiž, až oni k veslu se dostanou,
všecko náboženství vymýtí. A to má býti
zachovávání věty »náboženství jest věcí
soukromouc?

Socialni demokraté vydali a všem
stoupencům poslali k novému roku nový
nástěnný kalendář. V kalendáři tomto
bys marně hledal naše svaté a jejich
svátky. Mimo jmén: vánoce. velikonoce,
letnice, která ještě prozatím podrželi,
a to z nutnosti, není tam o našich
křesťanských slavnostech ani stopy.' Za to
mají události revoluční, vraždy králů a
kněží, bohapusté řádění a násilí svůj
označený den, a mnozí vrahové stkví

,se zde místo svatých. Tak na př. na
13. září psáno stojí: »Zemřel Ludvík
Feuerbach, filosof a zhoubce pohádky
náboženské.< Zde tedy se lidu staví
za vzor muž. jenž prý náboženství zničil,
staví se na odiv jako rek následování
hodný, a 13. září jako den jeho smrti
má se lidem vděčně slaviti. Tak tedy
naše náboženství jest v očích těchto lidí
pouhou pohádkou? Jak to však přijde,



Ě„_
že ve veliké revoluci francouzské r. 1789. i svaté víry, která v každé době člověku
zbujníci ve francouzské sněmovně zá
konem vyhlásili, »že není Boha,< a všecko
náboženství v zemi zničili, že však brzy
potom již roku 1794: v tétéž sněmovně
slavně prohlásili, že »jest Bůh,< aby tak
dnům hrůzy a krveprolití přítrž učinili?
Myslíte vy neznabozi, kteří se rádi po
revolucionářích minulého století opičíte,
že to dále přivedete nežli oni tehdy?
Není to žádnou pohádkou, proti čemu
vy bojujete, totiž náboženství naše, nýbrž
pravdou, pravdou svatou a věčnou, která
přežije všecky vás a všecky blázny,
kteří praví v srdci svém »není Boha,-“
jako již přežila na tisíce neznabohů i
Voltaira i Feuerbacha.

Lide křesťanský, nedej se mámiti a
sváděti falešnými těmito proroky, kteří
k tobě přicházejí v rouše beránčím, ale
vnitř jsou vlci hltaví; nesedej jim na
vějičku, když medovými ústy tě lákati
budou a tobě říkati, »že se tvé víry
nedotknou, že náboženství jest jim věcí
soukromou.: Chtějí tě připraviti o poklad

prospívá, jak ve štěstí tak i v neštěstí
svou blahodárnou moc osvědčuje, která
člověka ušlechťuje, skutky jeho dle vůle
Boží řídí a k životu věčnému vede.

Střezte se i vy zejména dělníci křesťanští
uvěřiti slovům těchto podvodníků; slibují
vám, čeho splniti nemohou, nebot“ chtí
bez Boha vše násilím převrátiti, což
výsledek míti nemůže. Vy pak, kdož již
uvěřili jste jim a se svésti dali, pro
hlédněte v čas, zřekněte se všeho účasten—
ství s nimi, přidejte se k mužům, kteří
s vámi cítí, nápravu stavu vašeho prostřed
ky počestnými provésti hodlají. Sdružte se
v katolické spolky, které na základě
pevném a nezvratném, na základě nábo
ženském pracují o blahu vašem. A čím
více socialni demokraté hledí získati členů,
hlásajíce »náboženství jest věcí soukro
mou,c tím více bojujte proti nim pod
heslem: »náboženství jest věcí
všech, věcí hlavní,a a vítězstvívás
nemine. B. Hendt.

Katolík v září.

těšeným pro nás pozemšťany
, svátkem začíná měsíc září,

.j svátkem totiž sv. andělů

Svátek tento připomíná nám ony blažené
duchy, které Bůh, Pán náš a starostlivý
Otec, nám lidem k ochraně přikázal po_
celý čas života našeho, od narození až“
ku smrti.

Ze Bůh anděle stvořil, dokazuje
Písmo sv. na mnohých místech (na př.
ll. kn. Mojž.kap. 14, 19. 23. atd., Tobiášova
3, 4. 5. 6., Žalmy 49, 11. 12.,Jan 5. 4.,
Sk. ap. 12, 7. 12., k Židům 1, 7. 14. atd.).
Ze pak v církvi katolické povždy cho
vala se víra v anděle strážné, dokazují

výroky sv. učitelův a spisovatelů církev
ních od nejstarších dob. Tak praví svatý
Hilarius: »Že nám andělé přikázání jsou,
jest zaručena a dokázaná pravda. Svatý
Basilius píše, »že jednomu každému věří
címu nápomocen jest anděl jako učitel,
pastýř a pořadatel života.a — »Veliká jest
hodnota duše,< píše sv. Jeroným, »neboť
každé poslán jest duch strážný od po
čátku jejího bytí.: A sv. Jan Zlatoústý
dokládá: »Každý věřící má svého anděla;
proto buďme tak uctivi, jako bychom byli
u přítomnosti svého učitele.< Sv. Ambrož
praví : »Mám u sebe anděla, jenž tělo
mé opatruje.< A sv. Bernard: »Anděl
strážný jest nerozlučitelným společníkem
naší duše; kolikrátkoli předvídáš buď



těžké pokušení nebo velikou útrapu,
vzývej svého opatrovníka, svého vůdce,
svého anděla. Naši andělé strážní jsou '
věrní, skromní, mocní; čeho jest nám
tedy se báti?c Že křesťané již od staro
dávna svaté andělé strážce uctívali a

vzývali, dokazuje výrok sv. Ambrože,
řkoucího: »Jsou-li andělé našimi strážci, 5
pak musíme hleděti modlitbou jejich po—
moci dosíci.c A svatý Augustin praví:
»Uctívame sv. andělé láskou, ne službou.a

Zvláštní svátek k úctě andělů stráž— ?

ných zaveden jest v církvi ovšem později.
Příčinou jest, že z počátku strážní tito
svatí duchové společně s jinými anděly
slavení byli 0 svátku sv. archanděla
Michaela. Svátek sv. andělů strážných
nařídil papež Pavel V. r. 1608.; papež
Klement X. ustanovil pak den 2. září za
svátek jejich.

Kéž bychom děkovali Pánu našemu
za péči a lásku jeho, “že tak mocné,
svaté, obezřelé a vytrvalé nám dal po—
mocníky! Kéž bychom však také vždy
toho pamětlivi byli, že neviditelný duch
anděla ustavičně s námi jest, a proto všeho
se varovali, co by jej uráželo a zarmu
covalo! Kéž bychom i poslouchali moudrá
a dobrá jeho napomenutí a vnuknutí,
tak bychom vždy podle vůle Boží jednali a
nebylo by hříchu v nás! Blažený křesťan,
jenž hoden jest ochrany andělské až do
smrti své, nebot“ dovede jej anděl jeho
bezpečně ke trůnu Božímu.

Že strážní duchové obzvláště opa
trují ty, kdož čistého jsou svědomí, do—
kazují nesčetné příklady' o zázračné za
chraně malých dítek u velikém nebezpečí.
Zesnulý papež Pius IX. blahé paměti sám
vypravovaval o zázračné události z mládí
svého. Jako hoch přisluhoval rád knězi
při mši sv. v domácí kapli. Jednou pře
padla jej při službě této nesmírná úzkost
a strach. ] pozvedl oči své k oltáři, a
hle, naproti stojí anděl a rychlým po
suňkem kyne mu, aby k němu přišel.

_?Ě_
' Hoch jest všecek pomaten, ale nehýbá se

s místa. Anděl kyne podruhé, ale hoch
pořád klečí, ale úzkost a nepokoj v srdci
jeho stoupá. Anděl smutně kyne mu po
třetí, hoch nejsa sebe již mocen vzchopí
se a běží na druhou stranu oltáře, kde

? anděl stál, a—v témž okamžiku řítí se
s oltáře veliká socha a padá právě na
místo, kde dříve hoch byl klečel. 'l'ak
vysvobodil anděl strážný mladého Mastai
Ferettiho buď od smrti nebo jistě od
veliké pohromy.

Jistá zbožná matka vypravuje: Mám
ve zvyku každého večera děti své ochraně
sv. anděla strážce odporoučeti. Jedné noci
probuzena jsem ze spaní zřetelným vo
láním: »Vstaňlv Ohlížim se, nikoho ne—
vidím. Myslíc, že jsem snila, ulehnu a
usnu zase, avšak volání »Vstaňlc mne
zase probouzí. ] vstanu, rozsvítím a jdu
se podívat na spící děti. Jak jsem se
však ulekla, ale zároveň jak děkovala
jsem andělu strážci, vidouc, že moje nej
menší dítko 11/2 roku staré z kolébky
vypadlo a se při tom tak do přikrývky
zapletlo, že co nejdříve by se'bylo za—
dusilo. Volati nemohlo, proto volal za ně
anděl strážný, a vysvobodil tak miláčka
mého od jisté smrti.

Proto jakým zločincem asi před
Bohem býti musí ten, kdo nevinným
dítkám nevinnost béře a jim pohoršení
dává, nebot“tak je záhy olupuje o ochranu
sv. anděla a vydává je ďáblu na pospas.
Proto volá Spasitel: »Běda tomu, skrze
něhož pohoršení přichází !:

1 dva slavné svátky Marianske sla—
víme v měsíci září, a sice dne 8. svátek
Narození a neděli potom svátek
Jména blah. Panny Marie. Svátek
první připomíná nám radostnou pro celý
svět událost, narození totiž Panny Marie,
budoucí to Matky VýkupiteIOVý. Ač nic
jistého o jednotlivých okolnostech této
radostné události nevíme, musíme přece
se sv. Anselmem za to míti, »že toto



narození zajisté veliká znamení božská
provázela. Jaká tato však byla, ví jediné
Ten, jenž Marii ještě před jejím na
rozením za svou Matku byl vyvolíl.:

Jaký význam narození blah. Panny
pro svět mělo, praví nám sv. Petr
Damianský : »Narození nejsvětější a nepo
skvrněné Rodičky Boží přináší právem

celému' lidstvu zvláštní výtečnou radost,
neboť z m' pošla spása celého ;světa.
Právem raduje. se a plesá veškeré křesťan—
stvo, právem prozpěvuje církev radostné
písně o narození blahosl. Panny. Proto
radujme se dnešního tak šťastného dne
a chvalme Boha z hlubokosti srdce

svého; neboť uctívajíce nyní Matku

Anděl chrání Tobiáše.

našeho Spasitele, slavíme počátek všech
ostatních svátků.c

Kdy pak ustanoven v církvi svátek
Narození Panny Marie, těžko dá se říci.
Někteří myslí, že pochází již z doby
obecného sněmu církevního v Efesu
r. 431. nebo v Chalcedoně r. 451. Jisto

.est, že- již za dob prastarýeh narození

Mariino slaveno jest slavností zvláštní,
jako narození Spasitelovo & narození
sv. Jana Křtitele. ' '

Svátek tento jest nám dle výroků
sv. Otců církevních jakoby dennící, která
zvěstovala světu,- že spása Bohem za—
slíbená již se blíží. S upřímnou-radostí
& dětinnou vděčností slavmeí my tento



veliký svátek Matky Boží a prosme jí,
aby pomohla nám dosíci onoho života
věčné spásy, kterého nám byl Syn její
Kristus Ježíš získal.

Na neděli po svátku Narození při—
padá slavnostJména Panny Marie.
První stopy svátku tohoto nalézáme ve
Španělích, kde roku 1513. ve chrámě
Cuenchském zbožnosti osadníků zaveden

jest., Roku 1683. pak nařízen jest svátek
tento papežem lnnocencem Xl. pro celou
církev, a sice na věčnou pamatku pře—
slavného vítězství. dobytého zbraněmi
křesťanskými nad ohromnou přesilou
tureckou u. města Vídně, kteréžto vítěz
ství jednomyslně mocné přímluvěRodiěky
Boží připisováno jest. '

Avšak tu by leckdo se tázati mohl:
»Či neuctívali křesťané Marii Pannu a

krásné jméno jeji již od počátku a bylo
potřebí takového zázraku, aby úcta Matky
Spasitelovy vzbuzena byla ?:, K_tomu od
povídáme: Ač z knih svatých dokonce
známo není, zdali blaženým rodičům
Mariiným Bohem přikázáno bylo, jaké
jméno dítku dáti mají, jakse stalo u
sv. Jana Křtitele a Spasitele našeho Ježíše
Krista, přece je toto i víře podobno.
Alespoň tak za to mají někteří učení a
zbožní muži, jako na př. sv. Antonín,
jenž píše: »Pří narození Panny svaté
dáno jí skrze zjevení andělské rodiči
jméno Maria.: A svatý Chrysostom de
Castro míní: »Zjevením Božím poučeni
jsouce, dali rodiče dítěti jméno Maria.
Ze starobylosti křesťanské jisto jest, že
v takové úctě bylo jméno Mar-ia, že
velice zřídka dovoleno bývalo novo—
rozeným dívkám toto jméno dávati.

Jak pak za dob svatého Bernarda,
Anselma, Bonaventury a jiných svatých
Otců jméno Maria něžně a dětinně uctí—
váno bylo, otom svědčí spisy a chvalo
řeěi mužů těchto- na počest Mariinu
sepsané.

Jméno Maria vykládají mnozí na
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význam >hvězda mořská.: O tom krásně
dí sv. Bernard: »Maria vším právem při
rovnána bývá hvězdě mořské, neboť jako
hvězda bez poskvrnění a oslabení svého
paprsky své vysýlá, tak Maria bez po
rušení čistoty panenské porodila Syna
Božího. Ona jest onou slavnou hvězdou,
jejíž paprsky celou zemi osvěcují, jejíž lesk
v nadzemských výšinách se stkví, všecky
hlubiny proniká, všecky temnoty světa
ozařuje, více ještě duchy nežli těla za
hřívá.“ atd.

Utíkejme se i my k Marii Panně! Její
přesvaté, sladké jméno mějme na mysli,
mějme na jazyku v časech šťastných i trud
ných, ondy s vděčností, tuto s prosbou.
Jako dítky tulí se k matce a od ní dou
fají pomoci ve všem, tak i my tulme se
k Matce naší nebeské,.Marii, ji vzývejme
v potřebách tělesných i duševních, ji
milujme, její ctnosti následujme a pak
poznáme, jak sladkým, mocným jménem
jest jméno Maria!

Mimo tyto svátky zasvěcené jest ještě
v-září více důležitých svátků kostelních,
z nichž připomínáme:

Svátek sv. Štěpán a, prvníhokrále
uherského (dne 2.). Světec. tento byl pa
novníkem, ale spolu také misionářem,
šířitelem viry Kristovy v národě svém,
Ústava, kterou lidu svému dal, spočívala
úplně na zásadách křesťanských. Za tuto
horlivost vyznamenán byl papežem Syl
vestrem ll. zlatou královskou korunou
a názvem »apoštolského Veličenstva,c
kterýžto název až posud našeho nej
jasnějšího císaře a krále zdobí. Po slav
ném na krále korunováni vydal Štěpán
listinu právní, v níž na věčné časy říši
svou pod ochranu Marie Panny staví,
již povždy dětinně byl uctíval. Proto se
vždy království Uherské »Marianským
královstvím: nazývalo. Štěpán vystavěl
60 kostelů, založil a nadal 300 klášterů,
10_biskupství a 12 kapitol. Po životě
činném &.velezáslužném vypustil radostně
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duši svou r. 1038. po Kr. Jakým to po— patronky království Českého (dne 16.).
žehnáním Božím je takový mocnař lidu ! Světice tato nekladla kadidlo na oltáře
svému a zemi své?!

Sv. Notburgy (dne 13.), pannya
služky, která řídíc se příkladem sv. Panny
Marie vynikala pokorou, pracovitosti,
čistotou srdce, která chudým netoliko
tělesnou, nýbrž i duchovní almužnu ráda
skytala a z lásky k Ježíši Kristu mnoho
zlého od pana svého nevinně trpěla.
Zemřela roku 1313. a patří mezi přední
ozdoby země tyrolské.

Povýšení sv. kříže (dne 14.).
Již v květnu vypravovali jsme, kterak
svatá Helena, matka císaře Konstantina,
r. 326. pravý kříž Kristův v Jerusalémě
nalezla. Část jeho odevzdala biskupu
Makariovi, aby ji v nově vystavěném
nádherném chrámě Božího Hrobu ve

řejnému uctění vystavil. Na památku
této události zaveden jest svátek tento
»Povýšení sv. kříže.c Když pak sveřepí
Peršané Jerusaléma dobyli, odnesli i_pře
svatý kříž Kristův s sebou. Ale císař
římský Heraklius porazil u vítězné bitvě
perského krále Chosroesa a přinutil jej,
že svatý kříž zase navrátil. Ve slavném
průvodu oděn jsa rouchem císařským
nesl Heraklius svatý kříž sám do chrámu,
ale přišed ku bráně jeho mocí nevi
ditelnou tak pevně zadržán, že se 5 místa
hnouti nemohl. l pravil k němu tehdejší
biskup jerusalémský: »Kristus nesl těžký
kříž svůj v pohané, bos, na celém těle
jsa zedrán; ty pak, císaři, oděn jsi vši
slávou světskou. Odlož roucho nádherné

a následuj Krista v pokoře, a budeš lehce
moci posvátný kříž k místu donésti.c
Císař uposlechl, a hle, beze vší překážky
mohl svatý kříž do chrámu vnésti a na
dřívější místo'k uctění postaviti. Událostí
touto zvýšena jest slavnost svátku po
výšení sv. kříže a zavedena vcelé církvi.
Uctívejme i my myslí pokornou a skrou
šenou kříž Kristův, znamení spásy naší!

Sv. Ludmily, báby sv. Václavaa

ďábelství, neobětovala bohům cizím, ale
oběť přinesla Bohu, Spasiteli svému.
V obět' příjemnou, bohumilou přinesla
život svůj, zdobený ctnostmi křesťanskými.
V útlé srdce vnuka svého Václava vsévala

zbožnost, v něm budila cit spravedlnosti.
lásku k národu, milosrdenství k chudině.
Jí máme děkovati za svatého panovníka
svého Václava, nebot“ona položila základ
k veliké jeho svatosti. 0 sv. Ludmile platí
slova písma sv., »že byla matkou chudých,
nohou chromých, okem slepých, sirotkův
a vdov těšitelkou.c Shromažďovala tak

poklady nehynoucí a posýlala si je před
sebou do vlasti nebeské, neboť praví Pan:
»Cokolivjste jednomu z nejmenších bratří
mých učinili, mně jste učinili.:

Konejme i my horlivě skutky lásky
k bližnímu a tak rozmnožujme v sobě
milost Boží!

Sv. Januaria, biskupa a muče
níka, jenž zemřel smrtí mučenickou
r. 305. Svaté ostatky jeho přeneseny do
Neapole. Při umučení jeho zachytila
zbožná žena něco z krve .lanuariovy do
dvou malých láhviček, a tyto až posud
se chovají u hrobu světcova v Neapoli.
Od nepamětných dob pak oslavuje Bůh
každoročně zázrakem sv. sluhu svého.

O svátku jeho hrne se lid u velikých
zástupech do chrámu, aby viděl, kterak

. suchá krev, přiblíží-li se k hlavě světcově,
pojednou vříti začíná jako krev živého
člověka. Neapol ctí sv. Januaria jako
svého patrona, nebot přímluvě jeho dě
kovati má přečasto zachránění své. Tak
trvá památka věrných sluhů Páně !.

Sv. Matouše, apoštola a evange
listy (dne 21.). Matouše uviděl Ježíš sedí
cího na celnici a povolal jej. Matouš hned
následoval Pána. O jak _mnoho z nás
vidí Pán seděti na" celně blízké příleži
tosti a nebezpečenství hříchu, kde ne
Bůh, ale ďábel: svět, tělo, clo zbožňování



vybírá! l nás volá Pán, poslechněme přece
hlasu jeho a naučme se od Matouše po—
hrdati věcmi pozemskými a nebeských
hledati! Sv. Matouš napsal první evan
gelium; avšak nikoliv toto sepsání, nýbrž
hlásání a následování evangelia zjednalo
mu slávu a odplatu evangelisty. My sice
nemůžeme evangelium spisovati, ale
možno nám jest evangelium slovem i
skutkem hlásati, nebot“ tak jednati ažíti
mame, dí sv. Jan Zlatoústý, aby život
nás s evangeliem se srovnával!

Sv. Kosmy a Damiana, bratři
'a mučeníků (dne 27.). Bratři tito byli
pro počestný a svatý život svůj jakož i
vědomosti lékařské, jimiž mnohým ne—
mocným pomáhali, i u pohanův u veliké
úctě a vážnosti. Za ukrutného císaře
Diokletiana však mučeni jsou spolu se
třemi staršími bratřími Anthimem, Leon
tiem a Euprepiem pro víru svou &skonali
smrtí mučenickou r. 287. po-Kr. Svatí
tito bratři jsou patrony země České a
starobylý kollegiatní. chrám v Staré
Boleslavi jest jim zasvěcen. U chrámu
toho skonal sv. Václav.

Sv. Kosmas a Damian byli lékaři
těla, ale také spolu duše. Rádi pomáhali
trpícím spojujíce péči o tělo s péčí o duši.
Zdaž nemůžeme i my takovými lékaři
býti? Navštěvovati nemocné, těšití je
ve sklíčenosti, povzbuzovati víru jejich a
naději — zdaž to není v moci naší?
»Když jsem byl nemocen, navštívili jste
mne,: řekne jednou Pan k těm, kdož
na pravici státi budou. Hied', abys i ty
k nim byl připočten.

Sv. Václava, patrona a dědice
země České (dne 28.), v Čechách za
svěcený svátek. »Kdo chce za mnou při
jíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a
následuj mne,cn pravil .,Spasitel „Kristus
Ježíš. Slova tato 'svatý kníže a dědic
zeměČeské a' mocný ochránce lidu na
šeho, Václav, choval v srdci svém. Zapřel
sám sebe. Nic tu při něm. knížecího, leč

Škola B. s. P. 1893.

ctnosti vpravdě knížecí. On netoliko sám
následoval Krista, ale i národ svůj k němu
vedl: to byla jeho výhradní péče pa
novnická, a tou lidu svému nejlépe po—
sloužil. Byl velikým ctitelem nejsvětější
Svatosti, mnohé noci vstal z lože svého
a spěchal do chrámu uctíti Krista skry
tého. Byl velikým ctitelem sv..andělů,
proto zachránili jej několikráte v ne—
bezpečí života a pomáhali mu v mo—
dlitbě, že jako Seraf v rozjímání po
hřížen býval. Lásku k Bohu pojil svatý
kníže s láskou k trpícím a chudým, sám
nosíval jim dříví do chatrčí. A pokoru
co největší daval na jevo, neboť ačkoli
knížetem byl, přece rád přisluhoval knězi
u oltáře a sám obětní chléb a víno při
pravoval! Ejhle horlivost“ pravou! Horlil
pro čest“ Boží, horlil pro dobro a spásu
svěřeného lidu. O jak jest nám zářným
příkladem svatý patron náš Václav, pří
kladem záslužného, činného života kře—
sťanského! Boha neměl jenom na jazyku,

_nýbrž v srdci i v mysli i v celém ko
nání. On ukazuje nam,- kterak křesťanství
lze v životě prakticky uskutečňovati. Aby
pak ještě více oslaven byl sluha Páně,
Václav, ozdobil jej Pán i korunou mu
čenickou a tak postavil mezi první
oslavence církve své, kteří života krev
obětovali za Krista, Pana svého. O kéž
vyprosí. nám mocný náš přímluvce u
Boha pevnost ve víře po něm zděděné,
lásku bratrskou, vytrvalost v dobrém!
Kéž vede lid náš cestou k Bohu, cestou
pravdy a'nedá zahynouti nám ani bu
doucím!

Sv. Michaela, archanděla(dne29.).
Co učinilo sv. Michaela, archanděla, v nebi
tak vznešeným a velikým? Jeho po
nížení se před Bohem, jeho Bohu pod—

-danosť, jeho k Bohu nezlomná věrnost.
Co zavrženého anděla Lucifera s nebe

svrhlo? Přepych, neposlušnost a k Bohu
nevěrnost. S odpadlými anděly válčil
Michael a válečné heslo jeho jest: »Kdo

18
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jest jako Bůh ?. O jaka to útěcha a proč ! písem sv. do latinského jazyka a mnohé
v těchto slovech se zavírá? Když nás důležité výzkumy. Skoro 35 let žil jako
svět vábí, tělo dráždí, ďábel pokouší, "
rccmež: »Kdož jest jako Bůh? Ničím

" jeho stravou. Ničeho se nebal, leč soudunení, co vy mně poskytujete, proti Bohu!:
Když kříž na nás vložen a soužení nas
tísní. rcemež: »Kdož jest jako Bůh?
Všecko mohu v 'I'om, jenž mne posiluje.: '

Sv. Michael jest mocným obrancem
církve sv. a patronem umírajících v po
sledním boji se satanášem. Vzývejme jej
upřímně, aby nám přispěl v poslední ho—
dince života, abychom nepodlehli'a ne
ztratili, čeho jsme za celý život dosíci
usilovali — Boha v životě věčném!

Sv. Jeronýma, učitelecírkevního
(dne BO.), jenž stejně vynikal jak svatosti
života, tak přísnosti mravův a učeností,
že jest jedním z předních ozdob staro
bylosti křesťanské. Jemu dekujeme překlad

poustevník v Betlémě při chrámě Na
rození Paně, suchý chléb a byliny byly

Božího, a vždy sly'chal troubu soudní.
Po záslužném, pilném a ctnostiplném
životě vysílcn prací a strádánim zesnul
v Betlémě dne 30. září 420.

co se postů týče, třeba věděti, že
v září jest podzimní Quatember čili pod
zimní suché dny, a sice připadá čtvrt—
letní tento půst vždy na středu, pátek
a sobotu po svátku Povýšení sv. kříže.
Platí o nich totéž, co'shora pověděno o
suchých dnech. Středa a pátek jsou přísní
dnové postní, sobota s prominutim cír

kevním jest dnem "újmy. .liných postů
mimo pátky není.

Boli. Handl.

Legenda o svaté Cecílií.
Napsal. Jarolím Stanislav Pavlík. (C. d.)

9.

adostný jas bratrům zářil z očí,
když je k .lovišovu chrámu vedli.
Jiní zajisté by na smrť zhlédli.

Kde se cesta na Kapitol točí,
Maximus, jenž vedl strážců četu,
písař Ahnachiův, velmi žasna,
zvolal, slze: „Dvojice ty krásná.
římských paniců jak v plném květu
vzácných lilijí dvě ratolesti!
ó vy bratři, také lásky žárem
milujete se a 11 tak jarém
nadšení se necháte dnes vésti

na smrť nectnou! \fy tak vytrvale
bohy povrhujcte a s plesem
kráčíte vstříc smrti, již vám nescm!
Vaší odvaze se divím stále.“

'l'iburtius-vystřídal jej slovy-.
„Ježto nový život na nás čeká,
proto křesťana smrť nepolekaft

„Jaký můž' to býti život nový?“

„Jako přikrývají tělo šaty,
přikrývá tak tělo duši zas,
a. když život v těle lidském zhas,
tělesný šat, jímž byl dosud spjatý,
dpch náš odloží, a lidská sehrána
v prach a popel obrátí se v hrobě;
v poslední však světa toho době
spojí se zas' s tělem, z mrtvých vstana.
Zatim duši, je—li prosta viny,
hvězdných nebes otevrou se dveře,
k věčným radostem se odebéře,
ona život započne žiť jiný.“

„Snad ija bych životem tím časným
povrhnouti mohl, kdybych věděl,
pravdu-li jsi jistou propověděl,
snad bych zaměnil jej s oním krásným“

Horlivosti pln, tu bratr druhý
ujistil jej: „Slibuji ti svatě,
Hospodin naš k sobě zavola tě
ve chvíli, kdy křesťanské své druhy
opustíce, spěchat? budem' k Bohu.
Věř nám, tu on otevře ti oči,
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radosti že ony také zoěí,
k nimž se béřem'. Ujistiť tě mohu,
že vše stane se, jak děl jsem právě.
Avšak tenkrát věřiť musíš v něho,
litovati poblouzení svého.“

„Blesk at po mojí hned sjede hlavě,
jednoho-li nevyznám já Boha,
po smrti jenž život věčný dá. nám,
k nebeským-li zavede mne branám,
kde i vaše brzo stane noha, |
uzřím-li, co slíbili jste mně.“ Í

Oba bratři. zemříť nechtějíce,
(lokavad by o ovečku více
nepřivedli k Panu, upřímně
pošeptali vůdci Maximovi:
„Do svého nás zaveď napřed domu;
po poslu my vzkážeme pak tomu,
jenž ti, co máš věřit, brzo poví,
jenž tě očistí — a ještě dnes
uzříě Boha s celou jeho slávou.“

Maximus jen v souhlas kývl hlavou,
a hned Cecilii zprávu nes
tajný posel, by vše opatřila.
Zatím “oba bratři řečí skvělou
Maximovi brzo duši celou
upoutali. Ba jim uvěřila
rodina ,i vojenský ten sbor.
A když noc svým křídlem zamávala,
na prahu již Cecilie stála.

Jako jitřenka když vzlétne z hor
na nebeský azur v lesku zlata
ptactva za zpěvu a zvonků hraní,
s jásotem jež bijí ku klekání: _
taký život Cecilie svatá i
vznesla do domu svým milým zjevem. i
1 sbor kněží měla ve průvodu. '
A když všichni v spasného křtu brodu ;
skoupali se, mocným chvalozpěvem
děkováno nebeskému Panu. '

Hvězdy pohasly a. světlo denní
v dali na horách se v uzardění

ukazalo — bylo hOduě k ránu ——
když tu u záchvatu Cecilie
zvolala: „Nuž, bojovníci Krista,
vzhůru k boji,-jenž se pro vás chystá.
věnec palmový se vám již vije.
Odvrhnouce skutky temnosti,
oblectc teď na sebe zbroj světla,
za víru, jež před chvílí vám zkvetla,
vzhůru v boj již k církve radosti!“

A již slunce na obloze stalo
v lesku ohnivém &.rudém plamu,
když se vzhůru k Jovišovu chrámu
vojsko Boží s plesem ubíralo.

Čekali je pohauští tam kněží,
v kaditelnici již uhlí tlelo,
našim bratřím však se nezachtělo
bohům vzdáti oběť. ,

Vánek svěží

zavanul sem mile od východu,
zlíbal mučeníky —- oui rázem,
přichystáni k ráně, klekli na zem,
toužíce již po nebeském hodu.

Netasila Maximova četa
meče na ně ——jin'í nabídli se.
Ostří mečů tasených již stkvi se -—-—
okamžik — a na hrdlo již sléta -—
a krev horká “smáčí tvář jich bledou...
A v té chvíli v Maximovém zraku

zablesklo se — vidí, letem ptáků
zařní andělé jak s nebe sjedou,
a jak duše mučenických bratří
nesou do nebe, jež s celou slávou
nad jeho se otevřelo hlavou —
s úžasem on do něho tam patří. ..

(Příště dále.)

Apoštolat Svatých Cyrilla a Methoda.
„Pamatujte na správce své, kteiíž vám mluvili slovo Boží a na konec

Ž* obcování jejich popatřujíc následujte víry jejich.“ . 13, 7.

Cg-ř\'atý Cyrill & Method! Jake city ovládají srdce naše při slovech těchto!Srdce naše rozníceno býva city nábožnýmí a mysl naše nadšena při
vzpomínce na ně. Ký div, že tomu tak bývá! Vždyťjména ta na paměť
nám uvadí poklad & klenot všech pokladův & klenotů nejvzácnější

víru svatou. Co by z nás bylo bez těchto po Bohu největších dobrodinců našich?
Celistvý národ nosili v srdci svém, rozdílu neznajíce; s křížem přinesli nam první

wr
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knihu, dali nám víru, osvětu a historií. »Jsou_tudíž,x dí sv. Otec Lev Xlll.
v přepamatné encyklice ,Grande munus, »zásluhy těchto mužův o všecken národ
slovanský tím větší, ježto jim národ slovanský děkuje nejen za křesťanskou víru,
nýbrž i za dobrodiní, že nabyli jimi světského vzdělání.: Netoliko nás, ale celou
čeleď slovanskou připojili k tajemnému Tělu Kristovu a shromáždili okolo skály
Petrovy. »Lodi Petíoyy se nespouštějte, kterou řídí ruka Kristova, v bouři do náručí

jeho spějte, pokyne Pán a vas zachová, . tak asi umírající sv. Methoděj napomínáčeleď svou.

Ale bouře rozptylíla čeleď Cyiillomethodějskou; avšak co Bůh spojil, toho
člověk neiozlučuj; »jeden ovčinec at národ spojí. : K tomu odnášely se snahy
sv. Otců. 'loho si přejeme, dí svatý náš Otec Lev Xlll. ve zmíněné encyklice, a toho
domáháme se všemi prostředky, aby národové slovanští větším počtem hiskupův
a kněží vyučování a zároveň posilnění jsouce u vyznání pravé víry a v upřímné
poslušnosti k církvi Ježíše Krista. zkušenostmi každodenními vždy více o tom se
přesvědčovali, jak blahodárné a utěšeně působí nauka církve katolické na domácí
život společný a na veškeré řízení státní. Také nepřejeme si ničeho tak vřele.
než abychom pečovali mohli o jich spokojenost a jejich zdar, a bychom je všechny
věčným poutem svornosti, kteráž je nejpevnější a nejlepší zárukou jejich blaha,
k sobě připoutatí mohli.

Za touž příčinou založen apoštolát svatého Cyrilla a Methoda, jak od
vrchnosti církevní tak i od světské stvrzený & schválený; jest to církevní spolek
pobožný í misijní, který za účel sobě klade katolickou víru mezi Slovany rozšiřovati,
hájiti a zvelebovati, následovně všecko podníkati a podporovati, co by k tomu
konci prospěšným se vidělo.

Nazván apoštolát sv. Cyrilla a Methoda, nebot: na jejich nebeskou podporu
spoléháme. '

Jest apoštolát pod ochranou blahosl. Panny Marie, nebot: svazek, kterýmžto
spojili nás bratry Slovany svatí bratří Cyrill a Method, je svazek společné úcty
k Rodičce Boží Marii Panně; pročež spoléháme na její přímluvu, že. u pravé víře"
sjednotí národ slovanský, jejž uvykli jsme nazývati národem Marianským.

Týž apoštolát slavil svou první valnou slavnostní schůzi na posvátném
Velehradě 31. července a 1. srpna, kteráž dle úsudků všech přese všechny překážky
počasí nepříhodného vpravdě důstojně odbývána. Radostí neobyčejnou naplňovalo
každého, když odpoledne 31. července při dešti viděl přichvatovati zástupy dam
z různých měst naší milé vlasti; mělaf.to býti zároveň pouť dámská. lvykazovány
jim a jiným poutníkům byty. o něž dle vlastního úsudku poutníc &poutníků měr0u
neočekávanou postaráno bylo přičiněním a laskavostí veldp. velehradského rektora
P. Ed. Vostalka a zařízujícího výboru. S nebe se jen lilo; když poněkud déšt'
ustal, zařízen společný příchod do velehradského chrámu. U Cyrillky seřaděn
průvod. Průvodu přišel naproti zástup družiček, vedený od učitelky velehradské
sl. Neugebauer.ové Družíčky na uvítanou každé poutníci a každému poutníku podaly
kytičku a pak písně, což všeobecně přemile překvapilo. Viděti bylo zde tabulky
se jmény různých města krajů, dle nichž průvod seřaděn býti měl, od čehož pro
nepohodu upuštěno býti muselo. Byly zde tabulky, jak dalece možná bylo pře—
hlédnouti, s nápisy: Brno Bzenec, Bučovice, Praha, Olomouc, Přerov, Vyškov,
Slavkov, Kroměříž, Mor. Ost ava Uh. Brod, Uh. Hradiště, Pr,ace Lysice, Litovel,
Šakvice Rousínov Nový, Rousínov Starý, Heraltice, Telč Kojetín, Opava,
Ivanovice, Ivančice, Zábřeh, Koryčany, Pozořice, Příbor, Val. Meziříčí atd. Průvodu
přišel naproti veldp. mons. Dr. J. Pospíšil, star. ústř. výboru apoštolátu, se ctihodnou
kollejí velehradskou, a nyní za velebného hlaholu zvonů, střelby a hudby za
řízení p. nadučitele velehradského, Jana Jok-líka, doprovázející píseň: »Ejhle, svatý
Velehrad již záříc ubíral se průvod do _svat—yněvelehradské. Byl to velebný
průvod, který-radostí naplňoval všechny; rázem zapomenuto na všechnu nepohodu.

Ve chrámě seřadil se průvod okolo kazatelny, na níž již očekával průvod
vldp. kanovník kroměřížský, J. Droběna, kterýž měl uvítací 'řeč. Slovy nadšenými
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vítal poutníky a členy a'poštolátu na místě třikráte svatém a s velikou zaníceností
všeobecně objasnil význam apoštolátu a dovodil jeho nutnost a potřebu. Po řečí
té vp. jednatel ustř. výboru, Ant. Stojan, poděkoval přítomným, že vyhověli prosbě
ústředního výboru a takovou oběť poutí svou přinesli. S nadšeností všeobecnou
přijat byl návrh podaný, aby zaslán byl sv. Otci telegram, projevující úctu &
dětinnou oddanost s připojenou prosbou o apoštolské požehnání. S týmž souhlasem
setkal se návrh, aby oběma nejdůstojnějším arcipastýřům moravským zaslán byl
podobný telegram. Na to oznámil jednatel pořádek a slovy přiměřenými přítomné
vyzval, aby přistoupili ku sv. svátostem, což měrou netušenou splněno. Postaráno
bylo o zpovědníky, vyslalyť kláštery moravské, hlavně: dominikánský v Olomouci,
augustiniánský ze Starého Brna, "premonstrátský ze Sv. KOpečka atd. řeholníky
na výpomoc.

Po té p. starosta ústř. výboru zapěl: »Veni sancte SpirituSc a udělil
sv. požehnání, načež byla sv. zpověď. Mezi touto poutní pobožností zazpívaly
krásné sbory na kůře chovanky přerovské a slavná Cyrillska jednota slavkovská,
kteráž celé slavnosti překrásnými a dojemnými zpěvy zvláštního dodala lesku.

Po osmé hodině d0provázeny hudbou damy ku společné večeři. po kteréž
p. dvorní lékárník z Kroměříže, J. Hai-na, zapálil ohňostroje a osvětlil kostel; té
chvíle pro vlhkost se nemohl ohňostroj vydařiti; druhého dne však překrásně
se podařil.

Po daném znamení výstřelem _vznesly se dvě rakety 150 metrů nad
svatyni velehradskou a ozářily věže velechrámu, kdežto bengálské ohně zářily
červeným světlem po celém nádvoří. Silné prskavky ve vzduchu poletující-v roz—
manitých barvách ohnivé koule ze sebe vydávaly, z kterých nesčíslné množství
jisker na vše strany se spouštělo jako déšt'. Překvapení nemalé způsobil směs
písmen J. H. S. uplostřed záře jako g101ie se stkvoucí, po delší dobu svítící,
k oslavě nejsladšího jména Ježíš a ku poctě otců sv. Ignáce, nynějších strážců
posvátného Velehradu. Po vypuštění velké rakety, která ve vzduchu vystřelením
v déšť hvězdiček se rozplynula, objevilo se jedno velké točící se slunce a s ne
obyčejnou rychlostí se točíc, nesčíslné množství hvězd ze sebe v zářícím objemu
8 metrů vydávalo. ] následovalo druhé, ještě větší obdiv působící a zaroven
objevila se ozářena v glorii písmena C. M. na počest věrověstů sv. Cyrilla a Methoda
a na památku slavnostního dne Cyrillo-Methodějského.

Ohnivé kytice, upevněné před lešením. vzdávaly hold sv. věrověstům. Rakety
a výstřely zakončeno na posvátném Velehradě dávno nevídané podobné oslavení.

Mezi tím zapěla zmíněná Cyrillská jednota kantátu ku poctě sv. Jana
Nep., jehožto jubileum úmrtní letos připadá, na zadostučinění za potupu tomuto
světci a patronu našemu způsobenou. — S city vděčnosti vyslechnuli poutníci
s neobyčejnou vroucnosti přednesenou kantátu, vykonali pak společně dojemným
způsobem večerní modlitbu, načež odebrali se k nočnímu odpočinku.

Dle ustanoveného pořádku r'ozezvučel se po půl 5. hod. velký zvon vele
hradský a zvěstoval probuzeným poutníkům ranní klekání. K velkému přidaly se
jiné zvony. V soulad krásný, velebný a povznášející mísila se hudba a střelba,
což vše bylo mocnou vzpružinou pro každého, aby dle návodu večer sděleného
opustil lože své, obětoval pohodlí, ve kterém ještě snad setrvati chtěl se vším
Pánu Bohu. S chutí a ochotou nevídanou bylo viděti, jak dámy pospíchají do
svatyně velehradské, kdež s vroucností nevšední vykonány modlitby ranní, přistu
pováno ke sv. zpovědi, aby opět dle návodu daného srdce každého očistěno a
ospravedlněno bylo, by pak modlitba ze srdce spravedlivého vycházející prorazila
nebesa, smilování a milosrdenství vymohla pro vše, což poutníci u vnítrném
sjednocení s Bohem Bohu Slitovníku přednášeli. Od €).—6. hodiny i později bez
přetržení slouženy mše sv. při bočních oltářích beze všeho zvonění, aby posvátný
klid při privátní poutní pobožnosti ničím rušen nebyl.

Několik minut před 6. hOdinou vyšel vdp. Jan Vychodil, assessor žele
chovský, s četnými duchovními k oltáři vzácně osvětlenému a družičkami ověn
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čenému a za ním mladík .lan Polách, rodák bratřejovský, kdež krásný chrám
zasvěcen sv. Cyrillu a Methoději, zrovna jako doklad, kam směřuje poslední cíl
apoštolátu, složit vyznání víry katolické. Veškerý lid přítomný byl povzbuzen
a mnohý snad poprvé viděl slavné skládání víry a tak mnohý a mnohá poprvé
v životě svém pocítil štěstí víry sv. katolické, v níž zrozen byl a vychován.
U svatém-zanícení pomodlili se společně Otčenáš, Zdrávas á Věřím za dar svaté
víry, a cíp. bohoslovci brněnští zapěli po té sbor »To den:, což vše mocný dojem
na přítomné mělo a mnohá slza zaleskla se v oku dojaté poutnice. Po významné
a s apoštolátem tak úzce spojené slavnosti vyšel sloužit pontifikální mši sv.
P. T. nejdůstojnější generál a velmistr řádu křižovnického z Prahy, Dr. Václav
Horák, jehož zevnější oděv a ještě více neunavná horlivost: ve zpovědnici, jakož
i nelíčená zbožnost při svatých úkonech pravý obdiv a povzbuzení působily. Při
mši sv. zpívána milá píseň velehradská »Ejhle oltář—r,při níž zapěli dojemné
vložky páni bohoslovci. Při posvátném a opravdu unášejícím okamžiku sv. při
jímání pronesl ku přistupujícim kestolu Páně vdp. jednatel několik povzbuzujících
myšlenek o účincích sv. přijímání a připomenul, v jakém hrobě odpočíval Kristus
Pan, vzbudil předsevzetí a touhu, aby srdce jednoho každého bylo též podobno
hrobu, v němž odpočíval Spasitel. I přistupovali vznešení i nízcí, bohatí i chudí,
urození i prostí, v šatu vzácném i jednoduchém k Tomu, jenž všechny volá slovy:
»Pojďie ke mně všichnic. Uchvatný posvátný tento výkon radostí naplnil srdce
přítomných a mnozí prolévali slzy radosti. V této posvátné chvíli vylévány prosby
nejvroucnějši ze srdcí od sebe tak vzdálených a-přece zas tak úzce spojených.

' Po vykonaných obvyklých modlitbách odebrali se všichni ke společnému
snídaní a zrovna jako jedna rodina vždy před jídlem společně konali všichni
modlitby, jakž to druhdy všeobecným 'u nás bývalo a chvála Bohu doposud na
mnoze zvykem jesti. — Po snídani ihned odebrali se účastníci k místu vhodné
a vkusně připravenému pro schůzi pod širým nebem péči a laskavostí P. T. pana
Trnky. ředitele velkostatku. Tentokráte nebe nám přálo. Vyjasnilo se úplně, a slunce,
bychom básnicky mluvili, na nás se usmívalo, jakoby jevilo radost z tak vzácného.
snad doposud na Velehradě nevídaného “shromáždění. Uprostřed stála upravená
tribuna a řečniště ozdobeno křížem a obrazem sv. Otce, císaře a krále. Na tribuně
zasedli vzácní hosté různých stavův &povolání a členové výborů apoštolátu. Vedle
tribuny hlavní stála tribuna pro zpěváky, na níž cthp. bohoslovci a Slavkovská
Cyrillská jednota opětné důkazy podali své umělecké dovednosti. Po dlouhé době
podařilo se nám opětně viděti staroslovanský náš zvyk, že všeliké veřejné jednání
započínati má písní »Hospodine, pomiluj nya, kteráž od přítomných zazpívána
byla. Po této písni .slavn'ostní zahájil schůzi předseda apoštolátu ss. Cyrilla a
Methoda, vdp. Dr. Jan Pospíšil, arcikněz bzenecký. Vdp. pan předseda uvítav a
pozdravív vzácné hosty a celé četné shromáždění různých stavů, projevil radost
nad tak velikým účastenstvím za nepříznivého počasí, & děkuje-přítomným za
skvělé osvědčení živé víry a lásky k sv. apoštolům našim slovanským a udělil slovo
prvnímu řečníku dp. assessorovi Janu Vychodilovi, faráři ze Želechovic, který
téměř dvě desítíletí chvalně na Velehradě ve prospěch idey Gyrillo-Methodějské
působil. Řečník vycházeje ze známých slov Sušilových »Hvězdy dvě se z východu
atd. mluvilo sv. Cyrillu a Methodovi. Oba byli veškerému světu slovanskému
»světlem spasné nauky Kristovy' (Dr. Matěj Procházka), »kometou zářící tichým
světlema všemu Slovanstvu (prof. Ant. Budilovič). '

' Stomilionový národ slovanský nazývá je svými apoštoly, apoštoly slovan
skými, Moravané, Čechové, Slezáci, Luž. Srbové, Slováci. Slovinci, Poláci, Bulhaři,
Rusíni, Chorváti. Srbové, Rusové nazývají je »svýmic apoštoly, apoštoly slovan
skými, jak z vlastních jejich slov poznati. Strossmayer dí: Všechen národ slo
vanský ctí a vzývá sv. Cyrilla a Methoda, o kterých se plným právem říci může,
že jsou slovanskému národu tím, čím jsou celému křesťanstvu ss. apoštolé Petr
a Pavel. Jim děkuje celý národ za dar sv. víry a zvelebení jazyka; tak to do
svědčují Slované katoličtí i pravoslavní. O kéž splní se:



Vzbuď již, Hospodine, lidu svému
stálých Cyrillův a Methodův,
at“jej vedou k Tobě jedinému;
jedna víra at'- nás všechny víže,
jedna laska vzplaniž v národu,
celý národ ať pojí spása kříže! (SoukOPJ

Tot“ ukol apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda, úkol naš! .lestilř účelem
apoštolatu sv. Cyrilla- a Methoda svatou katolickou víru mezi Slovany hájili a sice
v první řadě proti německému protestantismu (Valašsko naše). proti Němcům a
protestantům (Lužice) a podobně jinde (SIOVinci šolsko bralovščino sv. Cyrill in
Method). Strossmayer je pro 'edinstvo mezi Slovany, V. Solovjov podobně dí, že
Řím jest středem jednoty. Sjednocení žádají Poláci, Slovinci, Chorváti (Strossmayer),
zkrátka všichni, a Strossmayer dí, že to »Lahko je: — lehko docílili lze, protože

t ———a:;

l_____...__ ___.._. ..__.__.____ ___ ____.___„____

lze překlenouti propast“ mezi církví východní a západní. Kéž se"v apoštolů slavném
jménu sejdou bratří odštěpených kmenůc (Šťastný.)

Celá řeč těšila se napjaté pozornosti a často pochvalou a potleskem byla
odměněna. Druhý slavnostní řečník, pan Frant. Outrata, akademikfakulty filosofické.
rodem z Křižanova, měl pak chvalořeč na sv. Cyrilla a Methoda. Nadšeně a vroucně
vylíčil život sv. apoštolů našich, jejich ctnosti, učenosť a vzdělanost, jejich činnost?
ve prospěch Slovanstva, a oslavoval je nejenom jako věrověsty národů slovanských,
nýbrž i jako učitele a zakladatele osvěty a písemnictví, šlechtitele ducha a mravů,
otce Slovanstva, jichž jména zařiti budou jako dvě hvězdy jasné a spasné po
všechna nynější i budoucí pokolení. Na konec'p. řečník, jehož řeč opravdu citem
a vroucností, jakož i důkladnou -znalóstí . překvapovala a zaslouženě potleskem
i slovy chválena byla, vyslovil pevnou naději, že sv. Cyrill a Method dědictví
svého neopustí a v nebi mocně přimlouvati se budou, .aby národové slovanští



páskou víry a lásky vzájemné brzy sjednocení byli. Za tuto vzácnou řeč poděkoval
Jménem celého shromáždění vdp. předseda, poukazuje zvláště k tomu, že p. řečník,
„sa členem studentstva, tím více potěšil celé slavnostní shromáždění, čím méně,
bohužel, máme dnes studujících, kteří by věrně stáli k církvi i vlasti, a čím větší
měrou si žádáme, aby mládež, tato naděje církve i vlasti, neodcizovala se
sv. Cyrillu & Methodovi.

Na odůvodnění, proč zakladatelé apoštolát sv. Cyrilla a Methoda odpo—
ručili do ochrany Matky Boží, Panny Marie, promluvil místostarosta ústředního
výboru, vdp. Dr. Jan Schneider, děkan z Křižanovic. Řeč jeho zůstávila dojem
hluboký. Postup myšlenek v ní rozvinutých byl asi tento: Jako památku na jubilejní
_roky Cyrillo-Methodějské vedle jiných jmenovati třeba také apoštolát sv. Cyrilla
a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie. Spolek ten zároveň i ústavem má býti,
kdežto pocta sv. Cyrilla a Methoda pěstovati se má ve smyslu co možná úplném,
najmě tedy následováním ducha jejich apoštolského. To pak apoštolské ve spolku
a skrze spolek působení postaveno pod ochranu Matky Boží Panny Marie. Věno
vání toto třeba také prohlásiti veřejné a slavnostně, „aby takto své svaté Paní
spolek okázale vzdal povinný hold. Důvod- pro takové zasvěcení jest dvojí: aby
spolek zabezpečil sobě žádoucího zdaru a pak aby jevil se vpravdě jako apoštolát
sv. Cyrilla & Methoda. _

1. Církev Boží vždy potřebovala a potřebuje apoštólův; apoštolé pak vždy
potřebovati budou ochranyvbl. Panny Marie, z nížto také těšili se jak apoštolé první,
tak i jejich nástupci. Ale apoštolování v církvi Páně ku povýšení slávy Boží a ke spáse
duší v jisté míře povinností jest všech křesťanův obecnou, kteréž tedy pod ochranu
Matky Boží utíká se podobně. Pročež i apoštolát sv. Cyrilla a Methoda dokládá
se ochrany Matky Boží a jejího požehnání i aby jako spolek se povznesl, i
v účelech svých prospěl šťastně; účel spolku nejtěžší a nejlepší tehdy jen s nadějí
šťastnou se spojí, když ve spolku pocta Matky. Boží hojná se objeví.

2. Jako sv._ apoštolé Páně první, nejinak i naši sv. věrovésti především
kázali Krista ukřižovaného. Proto na Radhošti vzavše' lidu modlu jeho, vztyčili
tam sv. kříž. Přicházejíce pak- od východu a vědouce, co tam připravovalo se.
tím pevněji zavázali se i sami, že k Římu lnouti budou ivšecky k Římu přivinou,
které Kristu získají. Proto z nalezení ostatků sv. Klementa šťastni byli, jehož úctu
šířili, nýbrž i přísněji poctou sv. knížat apoštolských k oddanosti ke sv. apoštolské
Stolicí lid svůj věrně vodíli. Proto“ přední chrámy na Moravě v Olomouci a
v Brně oba sv. Petru a Pavlu zasvětili. _

Ve zvláštní však líbezností dílo sv. Cyrilla a Methoda jeví se; že jménem
nebes Královny tolik se zdobí. Podnes mysl něžná k Matce Boží, jížto svatí Cyrill
a Method lidu svému věrně svítili,lzrcadlí se na sv. Hostýně, v Tuřanech, ve Staré
Boleslavi, na posvátném Velehradě samém, kdež'i stoliční chrám svůj sv. Method
zbudoval, ale i hrob svůj zvoliv po'vší'práci u'Boží .Rodičky sobě odpočal.

Tuto vroucnosť oddanosti k Matce Boží po otcích svých i dítky sv. Cyrilla
a Methoda věrně dědily; a kdož v ctností vynikl, i vše ostatní úctou a láskou
k Matce Boží předstihl: sv. Ludmila isv. Václav, sv.„Vojtěch, sv. Jan Nepomucký,
bl. .Ian Sarkander i bl. Klement Maria Dvořák.

Pročež í'apoštolát sv. Cyrilla a Methoda, jenž v duchu jejiCh dílo svoje
provozovati má i chce, Matce Boží je obětuje a ochrany její se dokládá.

Prosbou, aby všichni přítomní apoštolát s láskou přijali á provázeli:
kněžstvo přítomné i členstvo zapsané, i všichni účastníci schůze; a prosbou ' ke
sv. apoštolům Cyrillu a Methodu a ke Královně apoštolů, Panně Marii, aby žehnati
ráčila všem přítomným, žehnati apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda, žehnati i vlastem
a všem národům slovanským, řeč dojemná skončena.

Nyní nastal pro přítomné zajisté překvapující okamžik, an na řečniště
vystoupil vlp. misionář ze severní Ameriky, J. Gajdušek, a slovy úchvatnými doličoval
ovoce, které nesou podobně spolky, jako náš apoštolát, v dalekých krajích amerických,
odkudž k nám, jak děl, přes »velkou kaluži: se dOStal. Řekl těž, že zdar apoštolátu



jest zajištěn také postavením jeho pod ochranu Rodičky Boží, Marie Panny. ! misie
americké pod ochranou neposkvrněné počaté Matky Boží během posledních 10 let
podivuhodné rozkvelly za vzorné obětavosti tamních. byt' i chudobných katolíků.

'Slova hosta z takove dálky přišlého neminula se účinkem u shromážděných. —
Pak zapěli bohoslovci novou píseň velehradskou: »Bože, cos ráčil.: Po všeobecném
potlesku uděleno slovo panu jednateli, který přečetl různé telegrafické pozdravy,
souhlasy a blahopřejně dopisy, z nichž budiž aspoň připomenuto telegramu Jednoty
sv. Methoděje z Vídně, důvěrníka spolku sv. Rafaela z Brem. Cyrillské jednoty
z Brna, benediktinů rajhradských. dopisu knížete Lubomirského z Krakova,
lantkraběnky Gabriely Fůrstenbergové. F.. hr. Belcrediho a z Říma s obzvláštní
pozorností vyslechnutého dopisu Dra. Al. Kolíska, dopisu dám chicagských. dopisu
z Jerusalema, různých dopisů omluvných o'd dám z různých měst atd. Za pravě
bouře potlesku čteny odpovědi telegrafické, zaslané od nejdůstojnějších arcipastýřů
moravských.

Vdp. jednatel podal nám krátce řečeno, posavadní dějiny o vzniku apoštolátu,
_připomenuv velkolepé pouti Slovanů katolíků do Říma na poděkování za památnou

pro Slovany encykliku »(xrande munus<<roku 1881..._při níž myšlenka ta utužena,
jakož i jubilejního roku 1885.. když uděleno počátkům apoštolátu od v Pánu
zesnulého ndp knížete-arcibiskupa Bedřicha z Fůrstenberku požehnání S vděčností
připomenul všech, kteří jakýmkoliv způsobem nápom0cni byli, aby apoštolát se
uskutečnil. Oznámil též hojné milosti, které na přímluvu J. M. knížete-arcibiskupa
olomouckého apoštolátu od sv. Stolice uděleny byly. Připomenul a několika slovy
dovodil, že netřeba se za víru styděti, ana v každém směru nesčetnými blaho
dárnými výsledky se vykazuje. Vyzýval přítomné, aby byli apoštoly apoštolátu, aby
věrně plnili, co víra káže. Příklady přivedl hlavně otce a matky přítomné k tomu,
že opravdově a nadšeně přislíbili děti své Bohu zachovati a věrně plnití, co
apoštolát vyžaduje. Byl to dle svědectví všech vpravdě uchvacující okamžik, kterýž
přítomným nikdy z paměti nevymizí. Ukončuje řeč svou svolával dp. jednatel rosu
Božího požehnání a mil0sti na dílo apoštolátu. V tom však začalo pršeti a déšť přerušil
další důstojnější ukončení při kterémž ještě různá díků\zdání učiněna býti měla.

Po dešti odebrali se účastníci ke společnému obědu, po němž nastalo
dojemné loučení s pomátným Velehradem. Účastníci odebrali se do chrámu vele
hradského, kdež uděleno sv požehnání a po němž na rozloučenou vykonána
pobožnost', při níž mnohá slza skropila prahy posvátného Velehradu. Ve společném
průvodu na rtech se slovy :S Bohem. Velehrade drahý, libám'e tvé svaté prahy:
odebrali se poutníci za pění dojemného sboru od zmíněné již Cyrillské jednoty
slavkovské ku Cyrillce. Tam líbalí ve svatém zanícení ostatky sv. Cyrilla na důkaz
lásky &vděčnosti k němu vzpomínajíce i svazku, který nás sr. Cyrillem s Kristem pojí.

Tím skončena významná“ slavnostní valná schůze. Kéž vyplní se. řekněme
proroctví mnohých, že déšt' zakončení schůze přerušivší jest znamením deště milostí,
které na apoštolát a účastníky jeho splynou. Kéž vyplní se prosba básníkova:

»Sv. Cyrille a Methoděii.
proste, ať již slavit smějí
s námi v církvi hostiny
Slovanů všech rodinyla

Zárukou toho jest nám požehnání sv. Otce, kteréž bylo sděleno následujícím
telegramem: »Svatý Otec velmi mile přijal projev vděčné oddanosti od spolku
»Apoštolátu sv. Cyrilla & Methodaa telegramem učiněné a žádané, a apoštolské
požehnání co nejlaskavějí uděluje. Kardinal Rampollanx

Na večer ]. srpna a pak 2. odbývána poutní schůze a akademie posluchačů
vysokých škol a jiných pánů hostí z různých stavův a povolání a z různých krajin,
při níž také účinné a velmi důmyslně promluveno o apoštolatě. Mile bylo patřiti,
kterak i tito účastníci s chutí dávali se zapsati za členy a dobrodince apoštolátu
za čestného předsednictví pana Karla hraběte Seillerna. Budiž Bohu chvála ve
svatém Cyrillu & Methodu!



Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(část: další.)

Malíři.

" tít: Ve stříbrném poli obraz
Panny Marie. Korouhev
žíhaná barvami duhovými.

.._Í- I.:)atron Sv. Lukas maluje
obraz. ——Sv. Lukáš, evangelista Páně,
narodil se v Antiochii Syrské. Byllěkarem ,
pišet' sv. Pavel Kološanům: »Pozdravuje
vás Lukáš, lékař nejmilejší- (Kol. 4, 14.).
V. téže epištoly vysvítá. že se narodil
pohanem, před svým však na víru
křesťanskou obrácením stal se z pohana
vyznavačem zakona Mojžíšova, Žídem.

Ve svém rodišti Antiochii, jež byla
středem křesťanů z pohanstva obrácených,
přijal svatý křest a spřátelil Se se svatým
Pavlem, jejž po té d0provazel na apoštol
ských cestách, sdíleje s ním slasti a
strasti, radost i zármutek, protivenstvíi
žalář. Po mučenicke smrti knížete apoštol
ského roku 67. apoštoloval sv. Lukáš
u rozličných národů: v Achají, v Bithýnií,
v Lybii a jinde. Podle svědectví sv. Isidora
Sévilského umučen sv. Lukáš jako stařec
osmdesátiletý -— v Achaji oběšen na
stromě olivovém. Císař Konstantin Veliký
přenesl ostatky sv. Lukáše. jakož i sv.
Ondřeje do Cařihradu a ve chrámě svatých
apoštolův uctivě pochoval.

Podle ústního podání byl sv. Lukáš
těž malířem a namaloval obraz blaho
slavené Panny Marie, kterouž znal, s níž
mluvíval. Obraz ten chová se u veliké

úctě v Římě ve velikém, předním chrámě
Rodičky Boží. Též Mariánský obraz
v Castochově a v augustiniánském klášteře
starobrněnském přípišují se štětci svatého
Lukáše.

Největší zásluhou sv. Lukáše jest,
že sepsal sv. evangelium a Skutky
apoštolské.

Malířem byl .i_sv. Lazar, mnich
cařitu-adský za císaře,Teotila (829 —842);

vymalovalt mnoho svatých a světic Božích.
Císař Teofil, jako někteří jeho před
chůdcove, ukrutný, tresty stíhal ctitele po
svátných obrazů; k rozkazu jeho páleny
sv. Lazaru ruce žhavým železem. Avšak
mocí Boží zahojily se svatému mnichu
poraněné ruce a malovaly opět svaté
obrazy, zejména když nelídský '.l'eoíilus
umřel.

Známotéž, že i náš sv. apoštol
Methoděj malířstvím se zabýval a že_
okolo roku 860. obrazem posledního
soudu bulharského krale Borisa šťastně
na víru křesťanskou obrátil.

Znamenitým malířem byl také sv.
Petr, metropolita kyjevský,jeden zčelných
patronů moskevských, jenž působil na
začátku XIV. století.

Měd'aři.

Štít: V modrém poli nádoba červ
cové barvy, střežená dvěma zlatýma
starcoma. K0 r o 11h e v modrá a červcová.

Patron: Sv. Eulogius, měděným kopím
usmrceny.

Svatý Eulogius, jáhen, umučen
se sv. Fruktuosem, biskupem a se svatým
Auguriem, jáhnem, 5. února roku 259.
v městě Taragoně v severovýchodním
Španělsku.

Mlynáři.
Štít: V modrém poli stříbrně

mlýnské kolo. Korouhev modrá a
stříbrná. Patronka: Svatá Kristiana,
shozená do vody s mlýnským kamenem
kolem krku a andělem vysvobozená.

Sv. Kristiana(Křišt'anka)mučena
v 3. století v řeckém městě Korintě.
S ní zároveň do moře uvrženi svatí

Kalist, Charisij, Leonides, svaté Gala,
Teodora, Lota, Tercia, Charisea, Nika,
Galena, Nunechia, Basilisa a Kala;
památka jejich slaví se 16. dubna.



Mlynářskou praci konal jistou dobu
i sv. Konstantin, bývalý král korn—
valský v Anglii. Postoupiv po smrti své
choti království synovi, odešel k sv. Davi
dovi, arcibiskupu menevskému, v jehož
klášteře kajicně žil a Bohu sloužil. Když
i sv. David zemřel, přeplavil se Konstantin
do Hibernie (nynějšího Irska), kdež jako
člověk neznámý sedm let ve mlýně
klášterním mlynařil. Byv poznán, po
svěcen jest knězem &poslán po čase do
Skotska do kláštera. Stal se tam opatem.
Konečně 11. března 576 umučen.

Mydláři.
Ští [: V modrém poli libra stříbrných

svíček. K 0 r o u b e v modrá & stříbrná.

P a tr o n k a : Sv. Maria di Monte (z Hory).

Nožíři.

Štít: v červeném poli tří stříbrné
dýky, vbodnuté křížem do zlaté koruny.
Korouhev červenáa žlutá. Patron:
Sv. Mořic, vojín thebánský, mučeník.

Když ukrutný Dioklecian panoval
ve východní části říše římské, panoval
na západě neméně ukrutný Maximian.
Tento měl ve svém vojsku i památný
pluk, zvaný legie thebánska. protože byl
sehrán v egyptské Thebaidě. Jako jiných
pluků, chtěl i tohoto užiti císař ku slídění
po křest'anech a k pronásledování jich.
Avšak legie thebánská se zdráhala, ježto
záležela ze samých křesťanů; tábořila
tenkráte ve Švýcařích, v nynějším kantonu
valiském u města Agaunu (nyníSv. Mořic).
Císař odepřením služby všecek rozlícen,
poručil, abywkaždý desátý muž té legie
byl usmrcen. Stalo se. Než ani potom
nesvolili pozůstalí pronásledovati svých
souvěrců. Plukovník Mořic, cvičitel
vojska ExuperiUs a plukovni soudce
Kandidus povzbuzovali své podřízence,
aby statečně setrvali ve víře křesťanské.

Byl tedy podruhé každý desátý muž
popraven. Ostatní vzkázali císaři: ».lsme
sice tvoji poddaní, ale spolu také
služebníci Boží! Chceme svědomitě tebe

poslouchali, kdykoli se tvůj rozkaz nebude
příčiti vůli Boží: neboť dříve jsme pří—
sahali svou víru a potom teprve věrností
tvému praporu. Užij ramen našich proti
každému nepříteli, avšak prolévání krve
nevinných jest zločinem. Vyznáváme, že
jsouce křesťany, nemůžeme křesťanů
pronásledovati.c

Ještě více hněvem rozkácen, poručil
surový Maximian všecky povražditi. A
tak položilo 6600 křesťanských vojínů
život svůj pro Krále slávy věčné, Ježíše
Krista ——22. září roku 303.

Optikové.
8 t í t: Ve stříbrném poli skleněná

čočka zápalná a modré brejle. Koro u b e v
zelená a stříbrná. P a t r o n : Sv. Fridolin,

_ jenž prý první brejle“ nosil.
Sv. Frid olin pocházelze slavného

šlechtického rodu irského. Stav se knězem

a působiv blahodárně několik let v Irsku,
odešel do Galie (nynější Francie), aby i
tam slovo Boží zvěst0val. Z té duše

toužil znova zbudovati rozbořený klášter
sv. Hilaria v městě Poitiersu & vyzdvi
hnouti ze ssutin ostatky světcovy. Pomocí
tehdejšího biskupa poitierského i krále
Chlodvíka I. (481—511) podařilo se mu
dílo to. Stal se opatem kláštera znova
zbudovaného.

Vyzván ve snách od sv. Hilaría,
vybral se s některými ostatky jeho svatého
těla do Švýcar, na ostrov řekou Rýnem
utvořený (mezi městy Basileji a Zur
zachem), vystavěl tam chrám ke cti sv.
Hilaria, zbudoval panenský klášter a
proslavil se při svém apoštolském úřadě
mnohými zázraky. 6. března roku 538.

(Prim dále.)
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Miloda-ry božského S1dr

_ Z Kuřima. Vzdávám nejsrdečnější
diky božskému Srdci Páně a nepo
skvrněnému Srdci P. Marie za vyslyšení
prosby a pomoc při zkoušce. F.

l

Z Vychové jedna tercíářka vzdává i
tímto vroucí díky božskému Srdci Páně
za vyslyšení prosby. Zároveň děkuje
srdečně všem. kdož v apoštolátu modlitby
se nalézají. A. R.

Z Vídně. Poštavenjsa ve velké nouzi
pr0sil jsem o pomoc nejsv. Srdce Pána
Ježíše nejbl. Pannu Marii a sv. Josefa.
učiniv slib jestli budu vyslyšen, že to
oznámím ve »Škole B. S. P.c Nyní díky
vzdávaié plním slib můj. J. S.

Z Tvrdonic, Vroucí díky vzdávám
božskému Srdci Páně, Panně Marii Svato
hostýnské a sv. Janu Nepom. za vyslyšení
v jisté potřebě. Pevně věřím, že nejsv.
Srdce “Ježíšovo každému pomůže, kdo
se k němu utíká. V. W.

Od Českého Brodu. Pokorné a ne
sčíslné díky vzdávám tímto přelaskavému
Srdci Páně, blah. Panně Marii za udra
vení milého otce z těžké nemoci.

W. A. R. M

Též i jájako otec z povinné vděčnosti
vyslovují tuto nejvroucnější díky bož
skému Srdci Páně, vždy neposkvrněné
Panně Marii, jakož i sv. Josefu za
uzdravení své. V. M.

2 farnosti Tvaroženské. Nejvrouc
nější díky vzdávám božskému Srdci
Páně & neposkvrněnému Srdci Panny
Marie, sv. Josefa a sv. Antonínu Pad.
za nalezení odcizené věci. J. H., te?-diář.

Z Lysé nad Labem. Tisíceré díky
vzdávám nejsv. Srdci Páně, Panně Marii
Svatohorské, sv. Josefu a sv. Antonínu
Pad. za vyslyšení a vyprošení darů
Ducha sv. a potřebných milostí vrodin
ných záležitosteéh. J. K.

Od Olomouce. Byla jsemu velikých
uzkostech o bratra svého. [ utekla jsem
se k'-božskému Srdci Páně & Panně
Marii, konala jsem devítidenní pobožnosti
& slibila, že v případu vyslyšení to
uverejním ke cti a chvále Boží. Byvši
vyslyšena vzdávám tuto veřejně díky
Pánu Bohu & Marii, Matce Boží. R.

Páně.

Z farnosti Klimkovské. Jistá osoba
plní svůj slib a vzdává dík-y božskému

* Srdci Páně a Panně Marii sedmibolestné
za udravení své matky a za vyslyšení
v důležité Záležitosti. F.

Ze Dřevnovic. 'l'isíceré díky nejsv.
Srdci Páně a Srdci Panny Marie. sv.
Josefovi. sv. Antonínu a sv. Filomeně
za vyslyšení prosby. Čtenářka „Škaly.“

Z farnosti Pozořitské. Již po několik
roků neduh můj poutá mě na lůžko.
'l'ohoto roku však neduh můj sklíčil mě
tak. že jsem každou chvíli očekávala —
smrt. V nemoci své vybídla mě přítelkyně
moje, že bude se mnou konati devítidenní
pobožnost' k nejsvětějšímu Srdci Pána
Ježíše, by se mně bolesti zmírnily, nebude-li
to proti vůli Boží. Po vykonané pobožnosti
nejen že se ulevilo, nýbrž mohla jsem
vyjití ohráti se na teplé jarní slunce.
Netrvalo to dlouho, když opět ulehnouti
nadobro jsem musila; neboť nemoc
moje více jěště ze zhoršila než před tím
Jsouc v tak smutném stavu, umínila
jsem si opakovati devítidenní pobožnosť,
ve které jsem již neprosila, by se mně
bolesti zmírnily, nýbrž o dosažení
zvláštní milosti Boží. Dřive však než
jsem každého dne své nedostatečné
modlitby k nejsvětějšímu Srdci Pána
Ježíše konati počala, v pevné důvěře
brala jsem útočiště k Panně Marii, aby
mně svou mocnou přímluvou vyžádala
u nejsvětějšiho Srdce Pána Ježíše tu
milost!, za kterou prosím. Nyní se
mně dostalo milostí i uzdravení, začež
tisíceré díky vzdávám nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježíše a Marie Panny. Veřejně pak
tímto dokazují, že nejsvětější Srdce
Pána Ježíše jest nevystižitelně moře
milosrdenství a sídlo lásky. Protož
z plna útrob svých nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježíše volám: »O lásko, “lásko
neskonalála K Marii Panně pak chci se
vždy ve svých prosbách utíkáti, Ji za
pomoc a přímluvu žádati. Také zde
v řádcích těchto osměluji se prositi těch,
kdož po čas nemoce mé vroucí modlitby
za mě vysýlali, by těž díky vzdali nej
světějšímu Srdci Pána Ježíše a Panně
Marii za dosažení tak veliké, jakéž jsem
já nehodná obdržela. A. V.
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Z farnosti Neplachovské. Ja níže—
psaný vzdávám tisiceré díky božskému
Srdci Páně a nejčistšímu Srdci P. Marie
za uzdravení z nemoci. J. P.

Od Třeště. Díky vroucně za částečné
uzdravení dítka buďtež božskému Srdci ,

'; nejsv.
Z Brumova na Moravě. Byl jsem | Panny Marie.

Páně ! M.

stížen rozličnými nehodami, tak že i
strach to ve mně vzbuzovalo. ] modlil
jsem se k božskému Srdci Páně a ne
poskvrněnému Srdci Panny Marie, a byl
jsem vyslyšen. A proto volám z hloubi
duše své: Buďtež pozdraveny a velebeny

Srdce Pána Ježíše & přebl'ah.
K. H.

Prósba
Buďte milosrdni!

Tak stojí na domech našich milo
srdných sester sv. Vincence z Pauly,
drahý čtenáři; takto to sice nestoji u nás
ve Strážnici na jejich klášteře, ale co
není jim na odiv, tooni chovají v srdcích
svých a láskou splácejí tak mnohýnevděk,
jenž proti nim ze světa jen tak často
splývá do zátiší, o němž by mnohý řekl,
že tam 11tak dobrých srdcí ani přístupu
nevděk nemá. Ale mýlí se každý velmi!
— Ale nechť má nebo nemá, ubohé
sestry snášejí tyto útisky mužně a vy
měňují za ně jen lásku a dobrotivost' a
milostivost'. Řekl jsem »ubobé sestry,c
ba »ubohé sestryh Nemají se však ony
za ubohé snad pro ty nátisky a pro tu
vymýšlivost' a zkaženost světa, nýbrž pro
něco jiného. A toto, proč čypravdě je
jmenuji nebohými a proč ony sebe samy
za nebohé mají, jest, že nemají — ne
mají — svého Ježíška, jehož ony, ach,
tak vroucně, přehoroucně milují. A jak
by je to nebolelo, jak nermoutilo, jak
nestaralo, když často, ba přečasto-říkají:
»Snad nejsme hodny, snad nás Ježíšek
nemiluje, když ani s námi pod jednou
střechou bydleli nechce !. ——Proto dokaž,
drahá duše křesťanská, že nejsou nehodny,
ale hodny! — Jsou u nás ve Strážnici
sice dva kostely, jak do jednoho tak i
do druhého je jen asi dvě nebo tři sta
krukův, ale pomyslete si na jejich lásku
k Ježíši, k jejich ženichu, jehož ony
tak nesmírně milují, že není je od něho
nic s to rozloučiti, pomyslete si jejich
touhu, jež žene je k němu nejen jednou
denně, nýbrž takořka cele a napořád pře
bývati poblíž jemu, pomněte jejich
proseb, jež v těchto řádcích k vám
vysýlají, slyšte jejich hlasy: »Bud'te
milosrdni, abychom i my mohly milo—
srdnými býtilc Nemůže se nezachvěti
srdce, drahá dušičko, když slyšíš jen

s trochu laskavým srdcem slova bohu
milých sester milosrdných, nemůžeš se
nepohnouti, když slyšíš ty prosby těch
malounkých dětiček, jež _u nich bydlí,
jež též prosí vás o smilováni, abyste
přispěli nějakým milodárkem, nějakým
zbytečkem z vašich poklarlniček na ka
pličku pro »ubohé- sestry. Vyslyšte
prosby alespoň těch malých dítek, učiňte
radost“ jim i Ježíškovi, jenž by se tak
velmi radoval, že i u nás je mu dopřáno
dlíti uprostřed nich a sesylati jim milost?
s trůnu svého na oltáři. Vás, drazí kněží,
již nejlepší _srdce pro Ježíška máte a
pro jeho miláčky, vás ani pobízeti nechci,
předvídaje dobrotu, lásku a dobré srdce
vaše! I na vás, drazí rodičové, myslím,
jež dítky máte a třeba i nedlíte u nás
ve Strážnici, přece smilujte se nad našimi
ctěnými sestrami! Není třeba mnoho,
Máte-li mnoho, dejte mnoho, máte-li málo,
i z toho mala rádi udělte! — A co
myslím tím »mnoho'h — Kdo máš více,
dej více; kdož nemůže dáti více, dej
zla-tku, nemáš-li zlatky nazbyt., dej
osmdesát. ne-li osmdesát, dej padesát;
ba není-li ani tolik možno, dej dvacet;
buď vícekráte nebo jednou pro vždy, a
ten, jenž na srdce hledí, odmění vám
— Pán. Vyslyšte prosby »ubohýchc sester,
buďte milosrdni, abyste milosrdenství

'došli, a ony vás budou vezdy za lásku
vaši pamětlivi. Vy pak vězte, že modlitba
spravedlivého proniká nebesa. Dejte dary
za sebe nebo za jiné„ navádějte i. jiné
k dobrým skutkům lásky křesťanské, .a
Pán Bůh & Ježíš Kristus, pro nějž. já
vás tuto prosím a jemuž z lásky to
učiníte, odplatí vám tou lepší vlastí,
královstvím nebeským, o němž sv. apoštol
národů praví: »Ani oko nevidělo, ani
ucho neslyšelo, anina srdce nevstoupilo,
co Bůh připravil těm, již ho miluju —
Buďte milosrdni! —
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Rim a Italie. Sv. Otec rozvínuje

činnost čím dále tim rozsáhlejší; sotva
vyjde na světlo jedna encyklika, již
uvádějí se její myšlenky ve skutek a
mezi tím píše sv. Otec zase druhou.
'l'ak činí již propaganda přípravy ke;
zřízení dvou kněžských
východní Indii, vyplňujíc takto přání
sv. Otce. Mezinárodní výbor, který se
byl ustavil za tou příčinou, aby nauky
sv. Otce v encyklice dělnické otázky se
týkající »Rerum novarumc vysloveně
také prakticky prováděny byly, zvolil
za svého předsedu zasloužilého kardinála
Parocchího, jehož řízením se zajisté
dodělá tento výbor úspěchů znamenitých.
Ve výboru tomto zasedají také znalci
z našeho mocnářství. Nejdříve míní svatý
Otec vydati encykliku o svém biskupském
jubileu, V níž vyloží prý své názory
nábožensko-politické. Dále lze co nejdříve
očekávati encykliku o mezinárodním
hospodářství, novou encykliku o kře
sťanském socialismu jakožto dodatek
k encyklice »Rerum novarumc a
encykliku o příštím konkláve, jež obsaho
vati bude pokyny vzhledem k nástupci
sv. Otce. Bude vydána ve všech čelnějších
jazycích a poslána všem biskupům celého
křesťansko- katolického světa.
dopisovatel do novoyorské »Pall Mall
Gazettec podává o domnělém jejím
obsahu zprávu. Sv. Otec prý v ní
prohlásí: Majetek jest svatý a neporu
šitelný. Chudí však mají právo žádati
pomoc na boháčích. Tato pomoc nesmí
však býti dávána ve způsobě almužny,
nýbrž musí o užitečné zaměstnání chudých
býti postaráno, Sociální otázka musí se
opříti o náboženský podklad, má-li se
dosíci praktického a filosofickéhorozřešení
jejího. Sv. Otec prohlašuje křest'anské
náboženství za jedinou baštu sociálního
pořádku. Na to obrací pozornost? na
veliké sociální hnutí, které se jeví v lůně
evropských států. Dále podotýká, že
stávky nic dobrého nepřinesou.
se zříditi instituce vhodné pro chudé,
nemocné a starce. Zákony k ochraně
žen a dítek v továrnách musí lépe býti
uspořádány. Mimo tyto encykliky míní
prý sv. Otec vydati ještě encykliku 0 mezi—
národním zákonodárství továrním. Nej

seminářů ve '

Římský =

Musí _

Íprostředko vala.

vroucnějším přáním sv. Otce jest také
jednota křesťanství, a proto snaží se při
každé příležitosti, aby odpadlíky s církví
katolickou sblížil. Snahy tyto daří se
mu obzvláště v poslední době; tak zřízena
byla při Vatikáně ruská agentura, která
by mezi rozkolnickou Rusi a sv. Stolicí

_ Také za pobytu je
rusalémského patriarchy msgra. Piaviho
v Římě bylo mezi tímto a sv. Otcem
cile vyjednáváno o unii církve východní
se západní. Dále chce sv. Otec povznésti
také duchovní řády k té výši, kterou
dříve zaujímaly. Péče jeho týká se
obzvláště řádu benediktinského, jemuž
již od roku 1888. svou pozornost věnuje.
Dílo toto dovršil tyto dny ustanovením
primasa veškerého řádu a zároveň opata
koleje sv. Anselma v Římě. Volba jeho
padla na opata Hildebranda de Hemp
tinne v Maredsousu. Rektorem české
koleje v Římě na místě msgra. Lorenzelliho
ustanoven byl Dr. Pavel Leva, muž
úřadu toho v každém ohledu hodný.
Zástupcem papežovým při katolickém
kongresu v Chicagu bude msgr. Satolli,
apoštolský delegát ve Spojených státech,
jenž si v poslední době veliké zásluhy
o církev katolickou zjednal a celou
Unii procestoval. Dne 26. července měla
kongregace obřadů sezení, při němž byl
zkoumán informační proces ku blaho
slavení Jana de 'l'roira,' kněze řádu
Menších bratří, jenž byl v Číně muče
nickou smrť podstoupil. V Argentině
budou svatým Otcem zřízena dvě nová
biskupství. Právě vyšla »(žerarchia catho
lica-, z níž dovídáme se, že za dobu
své činnosti Lev X[ll. zřídil 1 patriarchát,
27 arcibiskupství a 77 biskupství. Kromě
toho 47 apoštolských vikariátů, _18'apo
štolských prefektur, 90 nových diecésí,
a sice 19 v Evropě, 25 v Asii, 2 v Africe.
36 v Americe a 8 v Australii, 1 ve Skotsku,
Rumunsku a Bosně. V Japonsku zaří
zeno l arcibiskupství a 3 biskupství,
v Mexiku 3 arcibiskuptví. Apoštolské
vikariáty zavedl do Kodaně a Christianie;
v Asii 16, v Číně-10; 2 v Mongolsku,
3 v Indii, 1 na vysočinách Pamitských.
Taktéž i ve střední Africe, na Congu 4
a na jezerech Victoria Nyanza. Sahaře.
Kamerunu, v Togu a Dores Laloamu. -—
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Neblahý konflikt vypukl mezi Vatikánem í utváří, záleží jen na tom, svolí-li císař
a králem italským, jenž má patronátní ku předložení nábožensko-politických
právopřiobsazovániněkterých biskupství, zákonů sněmovnám čili nic. Sv. Otec
mezi nimiž jest také patriarchát benátský si přeje,. aby se ukázal povolným:
aarcibiskupstvíboloňské. Papež jmenoval avšak sám prý na povinný občanský
patriarchou benátským mantovského šnatek nikdy nepřistoupí. Mohl by prý
kardinála Sartá, který oznámil jmenování , povoliti toliko formu neapolskou, při které
své ministru kultu, aby obdržel od vlády ' se uzavírání sňatku díti musí před
potvrzení. 'l'ato však mu je odepřela, , úřadem duchovnímiobčanským. Přijetím
poněvadžprýnevyplnil obvyklých formalit. povinného občanského šnatku vypukl by
Jak poměry italské známe, nejedná se v Uhrách tuhý kulturní boj, který by
asi vládě o ty fonnality, nýbrž o to, byl na škodu jen zemi samé. Sv. Otec.
aby mohla učiniti sv. Otci příkoří. —__ má prý záruku, že císař nikdy nepřipustí,
K oněm městům, která se své šíje střásla aby z jeho mocnářství vypukl boj proti
Otrocké jho liberálů, řadí se důstojně sv. Stolicí. Kátolíci v Uhrách konají
také Brescia. Kandidáti, které navrhl časté schůze za příčinou demonstrace
katolický list »ll Cittadino-, byli zvoleni proti vládním předlohám; pociťují však
až na jednoho. %nedostatek dobrých katolických časopisů.

Rakousko. K nejdůležitějším udá— Kněžstvo uherské stojí pevně při sv Otci
lostem náleží zrušení řecko-katolických a bude prý si lázně vésti kdyby vypukl
seminářů rusínských ve Vídni a Lvově. boj proti Římu. Také komora magnátů
Za důvod udává se od jedněch vzdálenost“ se statné drží, neustupujíc ani o krok
chovancův od vlasti a vyplývající z ní od své oposice. Pomýšlí se na utvoření
neznalost“ domácího lidu, od druhých ryze katolického středu po způsobustředu
náklonnost některých z nich k Rusku a , německého; papež sám prý dal k tomu
pravoslaví. Nyní zřídí se semináře %podnět. Někteří přejí si však spíše
v diecésích haličských a jednotliví křestansko-konservativni stranu pro
biskupové budou nad nimi vykonávati značnou menšinu protestantů. Z Pešti se
dohlídku. Rozpuštění těchto učelišt'bylobez oznamuje, že církevně-politické předlohy
pochyby umluveno za návštěvy rusínských císaři dosud podány nebyly; ministerská
biskupů v Římě. Ale upříti se nedá, rada uherská požádala prý ministra
že měli chovanci na těchtě seminářích zemské obrany barona Fejervaryho, který
mnohem více příležitosti důkladně se jest u císaře oblíben, aby mu je předložil;
vzdělati než ji budou míti budoucně. ; on však se čestného tohoto poslání zřekl.
Rozumí se samo sebou, že se rusofílské i Jak viděti, mají páni zednáři sami strach,
časopiseetvo radostně chopilo této vítané ! jak to s nimi dopadne. Proto dopouštějí
příležitosti a rusínské, Římu oddané :“se takových nesrovnalostí. Ministrzemské
biskupy důkladně potupilo. obrany a — náboženské záležitosti! Jak

Uhry. Jak se uherské záležitosti se to rýmuje?

„___—,..-__.__

Církev v Italii.
' zajímavá, jak důležitá to země, staroslavná ltalie. 'lam knížata

apoštolská hlásali učení Krista Pána. 7 věčného Říma řídil sv. Petr
ostatni křesťany. ltalie posvěcena krví nesčíslných mučeníků, zejména

si“ sv. apoštolů Petra a Pavla. Tam také jsou dosud hroby prvních
křestanův a chrámy honosí se četnými ostatky svatých. Italie zvolena

Prozřetelností Boží státi se bydlištěm náměstka Kíistova a přece dí sv. Otec
Lev XIII. v listu k biskupům a národu italskému, a přece zdá se býti pravdě—
podobným, že tato Italie ztratí víru Ona víc a více odvrací se od .Boha a jeho
sv. učení, což jest ovocem bezbožnosti, která pracuje jen ku zkáze království Božího
na zemi. K tomu cíli má trůn papežský sbořen býti, a proto okradli sv. Otce
o všecko, 0 Řím. o území papežské, o svobodu &učinili jej vězněm v jeho vlastním
paláci. Ačkoliv nepřátele dobře uznávají, že papežovi třeba sVobody a církevního
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majetku jakožto nejvyššímu knížeti církve, nicméně pobrali všecko a s jásotem
pekelným vydobyli sobě Řím 20. září 1870. A nyní začali řáditi zednáři. Ruku
v ruce s hříchy proti sv. Stolicí kráčela vláda zednářská nové Italie a utiskovala
všelikým způsobem církev. Rády církevní vyzdviženy, řeholníci a řeholnice z klá
šterů vyhnáni, majetek, byl-li jaký, skontiskován, nábožné nadace pobrány, dorostu
kněžskému překáženo zákonem vojenským, veřejný život oloupen o křesťanství;
škola, vyučování, vychování všude sesvětačeno a církvi zabránén všeliký vliv. Jako
druhdy ltalie národům křesťanským vévodila, tak nyní je vůdkyní bezbožnosti,
čehož důkazem patrným bylo odhalení pomníku Giordana Brunona, rouhače a od
padlíka od víry. Učelem Italie jest papeže kde možno potupiti, aby se myslelo,
že již veta jest po víře katolické a že vládne jen svoboda bádání, svoboda mysle,
svoboda svědomí.

Aby takovým ďábelským záměrům zabráněno bylo, musíme se modliti za
lid italský, který po většině zůstal ještě věren víře otců svých; za odpadlíky, za
panující, za zaslepené, kteří nerozumnou láskou k vlasti celé neštěstí zavinili.
Každého národa časné a pozemské štěstí má jediné trvající základ v bázni Boží.
Platí-li to o národech vůbec, tím více tedy () Italii, čím více od Boha byla vy
znamenána. Italie moc a síla jest katolická víra a papežství. A proto třeba jest
katolické Italie. Co by bylo z této země, kdyby tak sv. Otec někam jinam se
přesídlil? Mohou býti rádi, že tam sídlo své má, kde jsou hroby sv. knížat apo—
štolských. Poslechněme sv. Otce, který napomíná k modlitbě vroucí za obrácení
Italie k víře katolické a za obnovení života křesťanského jak v soukromí tak
u veřejnosti. Za prostředníci u Boha mějmež nejbl. Pannu, Královnu sv. růžence,
která tak velikou moc má nad pekelnými mocnostmi, a která ukáže mateřskou
lásku svou zemi italské. Prosme též'sv. apoštoly Petra a Pavla. kteří tuto zemi
víře sv. získali, pracemi 'p0světili, krví svou zharvili, aby nedali zahynouti víře
v lidu italském.

Obětování úmyslu denního.
. 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 skonaní světa obětují 'lobě po celý dnešní
den ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvuněné 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. n.) “

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu., za
blaho cííkve vltalii, 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 naši česko-moravskou!
0 sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, -modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876 .)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv losefe, příteli nejsv. Srdce, oroduj za nás! (Odpustky100 dní jednou za den.

Pius IX. 1874.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, nrodujte za nás!

_,FHf—l—s

Úmysl v říjnu: Církev v Belgii &Holandsku.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v “Brně.
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Poslední loučení.

)Slož ruce své — již dosti práce, Jdi, křesťanská ty duše věrná!slož hlavu svou — již trudů dosť! V tvém srdci Bůh plá — lilijc;
Už na tč čeká věčný Vládce, a temní-li tě skvrnka černá.,
by kamny své dal ti skvost. Pán krví svou ji umyje!

.
Jdi, dušička, jdi v kraje dálué,
tam jediný jc domov tvůj —
a. na nás, kdož jsme v poušti žalné,
před trůnem Božím pamatuj!

D. I/utinov.%—
Božské Srdce Páně jest nejsvětější a. neskonalě lášky

plně, ale zneuznaně.
III. Srdce Ježíšovo zneuznané.

' _ ž dosavádc jsi, milý čtenáři,

Š;se mnou uvažoval, jak svaté
%.a lásky plné jest božské Srdce

_ Páně, &tudíž bys snad myslil,
že bývá pro tyto krásné vlastnosti ctěno
a milováno. Avšak íozebereš- li sobě

poněkud lidi, kteří jsou povinni je milo
vati, žel Bohu, shledáš, že tomu tak není.
Na zemi bydlí více než 1400 milionů lidí,
z těch jest asi 600 milionů pohanů, kteří
Pána a Spasitele svého dokonce neznají.
Oni nevědí, že v nejsvětější Svátosti oltářní
pro ně žije. že z lásky k'nim zemřel,'
aby je od věčné smrti zachránil. Z té
příčiny neprokazují svému největšímu

dobrodinci žádných díků, žádné úcty &
lásky, nýbrž často jím opovrhují a činí
mu největší křivdu, klanějice se tvorům.

Asi 200 milionů jest kacířův &
rozkolníků. Tito sice znají Pána a
Spasitele svého, avšak nechtějí v něho
věříti, jak náleží. Přemnozí z nich zapírají
jeho přítomnost ve velebné Svátosti
oltářní, ano i jeho božství. A jak se v mi—
nulosti k němu chovali, () tom svědčí
dějiny církevní: znesvětili chrámy, zbořili
oltáře, usmrtili kněze; metali svaté hostie
na zemi, šlapali po nich a jiné potupně
věci činili. A to by nemělo boleti božské
Srdce Páně? Každý nevděk působí do
brodinci bolest; větší pak jest bolest.,

19
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je-li nevděk spojen s opovržením; ale
největší jest, zapirá-li se dobrodiní pro
kázané. Takovým nevděkem odplatili a
dosud splácejí lásku božského Srdce
kacíři, opovrhujíce a zapírajíce velebnou
Svatost oltářní !

Konečnějest asi 200 milionů katolíků,
kteří jsou mnohonásobným způsobem
Kristu Panu díkem zavázáni. A jak tito
zacházejí s ním? »Od většiny dostává se
mi za odměnu za mou lasku jen nevděku,
opovržení, zneuctění, svatokrádeží a chlad
ností; praví Spasitel bl. Markétce Ala
coque. A vskutku, nevděk katolíků jest
veliký.
_ Uvaž jen. milý čtenáři, jak Spasitel
jest od nich až ku podivu zapomenut a
zanedbán. tak že by mohl se žalmistou
Páně volati:

»V zapomenutí jsem dán
jako mrtvý ze srdce(vyšel jsem).e
Církev slaví rok jak rok ve svátcích
tajemství jeho svatého života a utrpení;
ale kolik pak jest těch, kteří s vděčným
srdcem je uvažují? Velmi málo. Církev
připomíná den jak den trojím zvoněním
jeho vtělení, největší důkaz jeho lásky
k nám. Ale kolik jest těch, kteří na to
pamatují? Pramálo. Mnohýani nesmekne
klobouk, když slyší zvoniti, a nemodlí se
»Anděl Páně.: — Tajemství vykoupení
nemělo by nikdy z paměti naší mizeti.
Za pobožných dob, katolíci, chtějíce je
míti v ustavičné paměti, postavili všude
znamení jeho, svatý kříž. Nyní však
často slyšíme, že katolíci vyhazují kříže.
Dále uvaž, milý čtenáři, jak lhostejně
katolíci zacházejí s Kristem Pánem ve
velebné Svátosti oltářní přítomným. On
chtěl jako dobrý Otec, přítel a těšitel ve
svatostánku jako na milostném trůnu
mezi námi ustavičně přebývati, a ve všech
potřebách nám pomáhati ; avšak jak málo
je těch, kteří ho navštěvují! Chtěl býti
ve svatém přijímání naším pokrmem, ale
jak málo je těch, kteří ho požívají!

Chtěl, abychom účastni byli hojného
ovoce mše svaté, ale jak málo je těch,
kteří ji obcují! A když jí obcují, jak se
často nedůstojně chovají: sotva na jednom
kolenu klečí, zvědavě se ohlížejí, očima
na vše strany točí, v srdci chovají hříšné
myšlenky a žádosti; mimojdoucí ženské
poklonu činí, jen ne Kristu Pánu v nej—
světější Svátosti přítomnému. Celý den
běhají sem a tam, starajíce se o všecko
jiné, jen ne o Ježíše; Tak málo naň
myslívají, jako by ho ani nebylo. Pro
všecko možné dovedou se nadchnouti a

rozhorliti: koně, psy a p., jen ne pro
Ježíše; pročež se žalmistou Páně běduje:
»Cizím učiněn jsem bratřím
svýmx Katolíci jsou moji duchovní
bratří, ale já jsem mezi nimi jako ne
známý, jako cizinec, tak málo si mne
všímají. "

Vzpomeň si také, milý čtenáři, jak
velice mnohý kostel, oltář a svatostánek
zanedbán bývá. Vše, co na něm vidíš,
jest tak chudičké a chatrné, že by se
mnohá služka styděla, kdyby to na sobě
nositi měla. Všude vidí-š špínu, kdežto
by se mělo vše čistotou a nádherou
lesknouti.

Konečně vzpomeň sobě, milý čtenáři.
na všecka vlažná a nepobožná přijímaní.
která se Kristu Pánu spíše hnusí, než
by mu radost způsobila. A co máme
teprve říciosvatokrádežných přijímáních ?
Kdo tak tělo Páně přijímá, takořka nutí
Krista Pána, aby se satanem v jednom
srdci přebýval,_anebo znova ho mezi

' dvěma lotry křižuje. To a takové chování
nemělo by urážeti božské Srdce Páně?
Pohané jsou jeho nepřátelé, křivověrcí
a rozkolníci jsou také jeho nepřátelé;
a kdo by od nepřátel úcty a lásky
očekával? Ale katolíci jsou jeho přátelé
a bratři, kterým zvláštní milosti udělil,
tedy “mohl by si od nich očekávali
zvláštních projevů lásky, avšak právě
tito špatně s ním zacházejí. A to ho



291

nejvíce bolí. Mohl by sobě slovy žalmisty
Páněstěžovati:»Kdyby nepřítelmůj
zlořečil mi, snesl bych to ovšem.
Akdybyten, který mne nenáviděl,
proti mně se byl pozdvihl, byl
bych se snad skryl před ním. Ale
ty, člověče, jednomyslný vůdče
můj a známý- můj, kterýs spolu
se mnou sladkých požíval krmí,
v domě Božímjednomyslnějsme
cho dívali.< Tuto vidíš vyplněnou
pravdu, kterou prorok lsaiáš () Spasiteli
byl předpověděl,nazývaje ho »pohrdaným
a nejposlednějším z mužů: a »mužem
bolesti.:

Není divu, že Kristus Pán sám
v zahradě Getsemanské, předvídaje všecku
tuto potupu, v srdci svém tak se za
rmoutil. že krví se potil. A blahosl.
Markétce Alacoque si stěžoval : »Nej více
mne bolí, že i duše mi zvláště
zasvěcené tak zle se mnou na—
k lá d a j i. &

Snad se ti zdá, milý čtenáři, že
křivdy božskému Srdci učiněné byly
příliš smutnými barvami líčeny. Snad
věřící nejsou tak necitelní k němu ?
Dejž Bůh, aby tomu tak nebylo! Ale
ohlédni se toliko po osobách, které
v tvém nejbližším okolí žijí, i shledáš,
že nebylo přeháněno. Ano, popatř třeba
jen na sebe, najdeš dosti, nad čím máš
plakati. Kdyby nějaký služebník byl pře
trpěl jen tisícatý díl toho, co Ježíš za tebe
přetrpěl, zajisté bys k němu nebyl tak
necitelným & neuznalým.

Ty bys s ním měl soustrast, ty bys
ho miloval. Proč pak nechceš milovati
Ježíše, který nekonečně více pro tebe
učinil než kterýkoli člověk? Odhodlej se
a začni ho milovati, volaje se žalmistou
Páně: »Milovati budu tebe, Ho
spodine, sílo mála Alejakou láskou
máš milovati božské Srdce? Láskou

skroušenou, která totiž želí všech křivd,
jež se božskému Srdci ve velebné Svátosti

e, .

denně, ano každou hodinu činí. A lasku
tuto osvědč hlavně měsíčním odprošením
a smírným přijímáním. V první pátek
nebo neděli každého měsíce, jak toho
žádal Kristus Pán na-blahosl. Markétce,
odprošuj božské Srdce za všecken nevděk,
svatokrádeže a všecky křivdy, které
nejvíce ve velebné Svatosti zakoušeti
musi; obětuj mu za náhradu všecky mše
svaté, modlitby a dobré skutky celé
katolické církve; konečně připovídej, že
je budeš oslavovati a že lasku mu
zachováš až do smrti. Zejména přistupuj
často a dobře připraven ke stolu Páně.
Nebo nic tak netěší božské Srdce. jako
hodné sv. přijímání. Proto pravil Spasitel
k blahosl. Markétce, ukázav jí srdce své:
»Přijímej tělo mé tolikráte, kolikráte po
slušnost dovoluje, byt' jsi proto měla
býti umrtvena a pokořena. Mimo to máš
každý první pátek v měsíci přistupovali
k mému stolu.c

Jsi-li členem spolku ustavičného a
smírnéhopřijímání, nemusím tebe zvláště
vyzývati, abys hodným a častým svatým
přijímáním smířil božské Srdce pro urážky
mu učiněné. Nebo beztoho obětuješ týdně
jedno sv. přijímání na zmíněný úmysl.
Neboť spolek ten vysyla každý den jednu
duši k božskému Srdci na stráž, aby
svatým přijímáním nahradila a odčinila
křivdy, které lidé, jakoby šípy po něm
házeli, mu činí. Pakliže nejsi členem
spolku toho, aspoň ob čas obětuj v ná
hradu za všecky urážky mu činěné.

Krásný příklad častějšího svatého
přijímaní jest Guarcia Moreno, president
republiky Ekvadorské, zvláštní ctitel
božského Srdce Páně. Nemíním tobě vy
pravovati celý životopis jeho, a co jako
president činil pro zvelebení obchodu,
financí, vojska, vyučování, umění a věd;
neboť, co se toho týče, stačí poukázati _
na titul, jehož se mu od zemského zastupi
telstva dostalo: »Slavný obnovitel repu
bliky a mučeník katolického náboženství. .

19*
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Také nemíním líčiti, jak poslušně se
choval k náměstku Kristovu Piu IX.,
když s ním uzavřel konkordat (úmluvu);
jak prohlášení o neomylnosti papežské
za článek víry dal po celé zemi veřejně
slaviti; jak před celým světem protestoval
(odporoval) králi Viktoru Emanuelovi, když
svatému Otci pobral dědictví Petrovo;
jak zemské zastupitelstvo k tomu přiměl,
aby sv. Otci ročně se zasýlal halíř svato
petrský z příjmů státních, a jak dobrý
příklad svým poddaným dával, což všecko
svědčí o tom, jaký vliv pobožnost'
k božskému Srdci na něj měla. Vytknu
jen zkratka, co přímo činil, aby božskému
Srdci lásku svou osvědčil.

Předně neostýchal se býti členem
bratrstva božského Srdce Páně. Chodil

pilně na mši svatou a na svém letohrádku 
sám knězi při oltáři přisluhoval. Se zvláštní
radostí a úctou doprovázíval nejsvětější
Svátost, když ve'slavných průvodech
nesena byla. Na velký pátek přicházíval
se svými ministry do kathedrálního
chrámu Páně líbat ran Kristových. Přijímal
často, obzvláště v první pátek měsíční
tělo Páně, v posledních letech každý
týden dvakráte. Nejradostnější byl mu
den 25. března 1874, kdy jeho snahou
celá země slavně zasvěcena byla nejsv.
Srdci l'áně. Podle úmyslů biskupů
slavnost měla míti ráz pouze církevní,
avšak Guarcia Moreno. jsa členem
bratrstva božského Srdce Páně, nebyl

s tím spokojen. Jeho návrhem bylo
v komoře usneseno, že onen den má býti
národním svátkem pro celou zemi. Jako
příprava na slavnost tu konala se ve všech
kostelích hlavního města KVitoduchovní

cvičení pro všecky stavy. Dne 25. března
arcibiskup u přítomnosti presidenta a
všech státních- hodnostářů zasvětil celou
zemi božskému Srdci Páně.

Což divu, že božské Srdce Páně, kteréž
nenechá žádné služby bez odplaty, se
mu stkvěle odměnílo, udělíc mu korunu
mučenickou. Bylo to 6. srpna r. 1875.,
právě v první pátek měsíční, kdy ještě
ráno dle zvyku svého přijal tělo Páně,
an byl návodem svobodných zednařů
pro své náboženské smýšlení od zákeřníků
přepaden a usmrcen.

Milý čtenáři, co o tomto ctiteli Srdce
Páně soudíš? Není-li to překvapující
příklad pobožnosti, jakých za naší bez
božné doby jest málo? Kdo pak z těch
vysokých pánů si všímá mše svaté,
svatého přijímání a bratrstva božského
Srdce Páně? Zřídka kdo. Guarcia Moreno,
vida, jak Srdce Páně od lidí bývá zne
uznáno, opovrženo a zapomenuto, miloval
je láskou želící a hleděl mu častějším
přijímáním náhradu činiti. TakOva at?jest
i tvá láska k božskému Srdci. Neohlížej
se na lidské úsudky a děj se jak on
zapsati do bratrstva božského Srdce,
přijímej často tělo Páně a takto smiř
uraženě a zneuznané božské Srdce.

(Příštědále.)

v..
O pravém pojmu svatého prijímání.

Podle Msgr. Segura podává. P. M. Vojáček0. S. B. (Č. d.)

Častější přijímáni u mládeže.“
';" —ajíce na mysli lehkomyslnosť

dítek, mohli bychom se snad
domnívati že se častější při

_ jímání pro ně nehodí, a že
píed—pisycírkve toho se týkající vztahují
se jen na dospělé. Alo tak tomu není;

mínění podobné náleží mezi ony ne
utěšené předsudky, které zaviňnjí záhubu
nesčetného množství mladých duší vy
dávajíce je beze zbraně hrozným útokům
náruživostí. Dítky mohou a mají často
přijímati právě tak dobře jako dospělí._
Pán Ježíš nežádá na nich více než mu
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dáti mohou, zná jejich lehkou mysl lépe
nežli my, avšak ví také, a sice lépe nás,
že nevinnost jest nejvzácnějším pokladem,
jehož hledí jim ďábel záhy vyrvati, &že
jediné svaté přijímání jest s to, aby je
uchránilo před nástrahami pekelného ne
přítele.

Nepřijímáme nikdy příliš často při
jímajíce dobře, &bychom přijímali dobře,
k tomu dostačuje, abychom přijímali
Spasitele s upřímnou, dobrou vůlí. Zá
sada tato platí jak pro dítky tak pro
dospělé, a zkušenost dosvědčuje, ženení"
nic upřímnějšího nad dobrou vůli dítka
přistupujícího poprvé ku sv. přijímání.
Miluje Ježíše, touží po něm ; proč bychom
mu ho neposkytli? Často jest hodnější
přijati jej než my, kteří jeho nábožnosť
málo ceníme. »Nechtež dítek přijíti ke
mně, a nebraňte jim,c volák nám božský
Mistr, »nebot jejich jest království ne
beské.: (Mar. 10, 14.) Království nebeské
na zemi jest nejsv. Svátost“ oltářní.

»Dčti jsou lehkomyslny,a na
mitáš. Máš pravdu; ale právě proto mu—
sime je připustiti ke svatému přijímání,
milují-li a chtějí-li Boha milovati. Lehká
mysl jest tenkráte překážkou svatého
přijímání, je—lidobrovolná. U dítka jest
tyden tolik, jako u dospělého měsíc; ve
věku mladistvém následují dojmy živé
a rychle za sebou; musíme tedy dojmy
křesťanské často opakovati chtíce pro
budoucnost vypěstovati pevných vyzna
vačů naší svaté víry. »Dítky jsou lehko—
myslny,< — jest pravda, avšak jsou také
dobry a srdečny, a proto musíme jejich
potřebě vyhovovati, pravé potravy jim
poskytnouti, musíme se přičiňovati, aby
milovaly Ježíše, a za tou příčinou mu
síme je často uváděti v nejužší s ním
spojení. Jejich chyby, pokud jsou chy
bami skutečnými, mají ještě málo pevnosti,
a právě nábožnosť zabrání, aby nevy
spěly v nepravosti.

Křesťanské dítko má prvním svatým

přijímáním počínajíc pravidelně po všecky
neděle a- svátky přistupovali ke stolu
Páně, leč by duchovní správce, rodiče
nebo učitel znamenali na něm patrny
nedostatek dobré vůle. Ale i za této

okolnosti mělo by mus velikou opatrností
účastenství na nebeské hOStině odepřeno
býti; neboť nebezpečí zkázy mravův
okamžikem přikvapuje, nebezpečí, jež
naplňuje srdce matčino hrůzou, a jež
toliko nejsv. Svátosti účinně bývá po—
tíráno. Chceš zachovati svému dítku ne
vinnost, čistotu? Nabádej je k častému
sv. přijímání, zejména nebi-an mu, přeje-li
si toho duchovní správce. Jak mnozí
otcové a matky nesprávnou svou horli
vostí bývají první příčinou zkázy vlastních
dítek, ač o tom nevědí ani věděti chtějí!
Jak mnohé jsem znal, již byli nejbližší a
nešťastnou příčinou oné zkázy, které se
velice obávali! Není'se ti báti častějšího
sv. přijímání při svém dítku, nýbrž na
opak jeho nedbalosti ve sv. přijímání,
jeho malé horlivosti k nejsv. Svátosti.
Všeho jest se obávati při dítku, jež se
vzdaluje Pána Boha.

»Ale my se bojíme o bu—
doucnost; lépe jest z počátku
jíti měně rychle, neboť vždycky
jest na pováženou kráčeti na—
zpět.: A proč by měli kráčeti nazpět?
proč by měly tyto dobré a nábožné
dítky přestati Boha milovati? Nejlepší
zárukou _nábožného, křesťanského života
v budoucnosti jest horlivé, nábožné
mládí. Přeješ-lisi, aby tvé dítko později
bylo silno proti zlu, tož nechej je již
nyní hojně bráti z pramene vší síly,
nechej je spojovati se něžně s pramenem
vší věrnosti; jeho nynější nábožnost
bude zárukou zbožnosti jeho budoucí,
a zachovaná nevinnOSt' bude jako pro
tebe tak pro dítko milou jitřenkou
čistotné mladosti.

A stává-li se často, že dítky přes
sv. přijímání nemohou se všech hříchův
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uvarovati, jak se jim má vésti, nedo
stává-li se jim chleba »plodícího pannyc?1)
Málo jest dítek, kterým by měsíční při
jímání dostačovalo, a není téměř žádného
dítka, jemuž by nebylo týdenní přijímání
k velikému prospěchu; ano, posledni
pokládám za nutné právě pro ty, u
nichž se ukazuje náklonnost ke smyslným
náruživostem. Nicméně připouštím, že
málokteré dítky před čtrnáctým nebo
patnáctým rokem žijí dostatečně ná
božně, aby mohly téhodně vícekráte než
jednou ke stolu Páně přistupovati; ale
všecky, jež Pána Boha upřímně milují,

1) „óbilí vyvolených a víno plodící panny“
(Zach. 9, 17) obraz nejsv. Svátosti.

Katolík
lavností 'sv. růžence počíná
se letos měsíc říjen, který
sv. Otec Lev Xlll. na všecky
časy této krásné marianské

pobožnosti zasvětil. Svátek tento má také
název: »Panny Marie Vítězné,<
neboť toho dne dobyli křesťané slavného
vítězství nad daleko silnějším nepřítelem,
Turkem. a sice jen na mocnou přímluvu
Rodičky Boží. Stalo pak se to následovně:
Roku 1571. stálo proti sobě u Lepanta
loďstvo křesťanské pod vedením Jana
Rakouského, a loďstvo turecké, které
mělo ohromnou přesilu. Musilo dojíti
k námořní bitvě, která rozhodnouti měla,
zdali moc turecká dále se smí na západ
i po moři roztahovati, nebo zda záplavě
této přítrž učiněna bude. Vědouce
křesťané, že by víra i lid křesťanský
na západě převelikou škodu utrpěl, kdyby
„nyní bitvu prohráli, a vidouce nedosta
tečnost svou, obrátili se ku pomocnicí
křesťanů, Matce Boží, s prosbou za pomoc
s hůry. Všude odbývali členové svatého
růžence veřejná procesí, vzývajíce Krá
lovnu nebeskou a uctívajíce ji svatým

pečlivě nad sebou bdí, a žádného hříchu
se nedopouští s předsevzetím a uvá
žením, mohou s velikým prospěchem
dvakráte nebo třikráte téhodně přijímati.

V prvních stoletích byly připouštěny
dítky jako dospěli k dennímu sv. přijí
mání, a hle, z nejsv. Svátosti ssály onu
sílící šťávu křesťanského života, onoho
ducha víry, modlitby a horlivosti, jenž
daroval církvi desíti-, dvanacti- a patnácti
leté světce a mučeníky. Rámě Páně není
zkráceno; tytéž prostředky vyvodí i za
našich časů takové účinky; poskytneme-li
mladistvému věku sv. přijímaní, v síle
tohoto nebeského pokrmu zplodí zajisté
i nyní ještě svaté. (Příště dále.)

v říjnu.
růžencem. V Římě súčastnil se průvodu
takého sám papež. Když pak první
neděli v měsíci říjnu k bitvě došlo
(tehdy 7. října), zvítězili křesťané tak
slavně nad přemocným nepřítelem, že
moc jeho na dlouhý čas zlomena jest.
Vítězství toto jednomyslně přičítáno po
moci Boží, a sice na přímluvu blahosl.
Panny Marie, a na památku zaveden

svátek Panny Marie Vítězné čili slavnost
sv. růžence, nejprve pro Španěly, později
papežem Klementem X1. roku 1716. pro
celou církev. V bulle své praví dotčený
papež, že »slavnost tato všeobecně slaviti
se má, aby srdce věřících tím více
k úctě přeslavně a svaté Panny rozohnila
a proto také aby památka k povinnému
díkůčinění za obdrženou tehdy pomoc
s hůry nikdy nevyhasla.: ——Růženec
jest nejlepší modlitební knihou
pro zbožné ctitele marianské; má!: v sobě
nejkrásnější všech modliteb, modlitbu
Páně, pozdrav andělský a snešení apoštol
ské. Nedejme se nepřátely sv. růžence
másti a mýliti! Kde modlitba tato mizí,_
tu obyčejně mizí i kázeň a pořádek, tu



vzmahá se vlažnosťv nábožnosti, a vlažnosť
otvírá dveře všem hříchům a nepravostem.
Avšak modlitba sv. růžence má se díti

důstojně a zbožně. Růže modliteb maji
býti plné, vonné a čerstvé, a ne plne
trní a bez libovůně, t. j. ze Zdrávasů
plných roztržitosti a bez horlivosti Matce
Boží špatný věnec uviješ. Každým Zdrá
vasem má vzrůstati naše nábožnosť a

horlivost, jinak lépe jest modliti se jeden
»ZdrávaSc pobožně nežli deset špatně..

Dobré'avhodné jest zavedení »živého
růžencea — 15 členů totiž modlí se

denně po jednom desátku s příslušným
tajemstvím, které se měsíčně střídá. Tím
uctíváme Bodičku Boží růžencem celým
při poměrně malé práci, zachováváme
lepší svornost' a zbožnost, a jsme vespolek
spojeni páskou sv. modlitby. Kéž by se
tento způsob všude ujal, kéž by se
v každé osadě alespoň 15 ctitelů Marian
ských našlo, kteří by pozorně a nábožně
denně růžencem nejsv. Pannu uctívali!
Pak by po celé zemi zněla chvála
Marie Panny, pak by hojnost milostí
na Bohu vyprosila'dítkám svým Matka
nebeská. Alespoň v měsíci tomto modlete
se v rodinách společně sv. růženec denně
na úmysl sv. Otce, neboť i za dob našich
stojí proti nám nepřítel silný, chtěje
zahubiti vše křesťanské, nepřítel víry a
mravů křesťanských, nevěra a bezbožnosť.
Proto třeba, abychom utíkali se k Matce
nebeské, Panně vítězné, aby v boji proti
mocnostem temnoty podala nám po—
mocnou ruku svou a uvedla nás k vítězství !

Sv. Františka Serafinského
(dne 4.), zakladatele rozšířeného řádu
františkánského, minoritského a kapucín—
ského. Ač z rodu bohatého, vynikal
František již záhy ctnostmi vpravdě
křesťanskými, zejména láskou k chudobě,
k trpícímu Spasiteli a k sebezapírání.
Zřeknuv' se všeho jmění nasto'upil Fran—
tisek dráhu dobrovolné chudoby, aby, “jsa
všeho prost, tím větším úsilím sloužiti

mohl Kristu. A Kristus Pán již zde
odměnil se věrnému sluhovi. Když jednou
na vrchu Alvernském na modlitbách dlel,
zjevil se mu ukřižovaný Spasitel a vtiskl
mu svých svatých 5 ran tak v tělo, že
v rukách a nohách i hřeby z masa
utvořené znáti bylo. František byl první,
který k názornému vylíčení milostného
narození Spasitelova jesličky postavil.
Roku 1226. dokončil svatý a neunavný
život svůj a tělo jeho odpočívá v nád
herném chrámě v Asissi. Již roku 1228.

byl papežem Řehořem IX. za svatého
prohlášen, a hrob jeho oslaven jest od
Boha mnohými zázraky.

. Sv. Brunona, opata (dne 6.).
Již jako mladík, jsa vzácnými dary ducha
nadán, poslán jest Bruno do školy sv.
Kuniberta. Později odešel do Remeše,
chtěje se vzdělati v básnictvíjlibomudrctví
a bohosloví. Tam stal se také učitelem a

kanovníkem. Jelikož se mu hnusil tehdejší
rozmařilý a rozpustilý život, opustil
Bruno ještě se 6 muži stejně smýšlejícími
společnost lidskou a uchýlil se do pouště
zvané Kartouzy, kde vystavěl kostelík a
chýže k obývání. Noví tito poustevníci
vedli život velice tuhý a přísný, po—
vzbuzující ku pokání. Do kostela scházeli
se k hodinkám církevním ráno a k večeru,
jen v neděli jídali pospolu a zachovávali
ustavičně mlčení. Postili se neustále,
neboť masa nejedli, jen byli-li nemocní.
Praci jejich byla modlitba, práce ruční a
zejména opisování knih. Tak vzal původ
přísný řád kartusianský, jenž až posud
ve Francii a Italii trvá a jehož zakla—
datelem byl sv. Bruno. Nabízeno světci
tomuto hodností nejvyšších, ano i kar
dinálem jej chtěl papež Urban Il. jmeno
vati, ale Bruno ničeho nepřijal. V téže
přísnosti, v níž žil, umřel Bruno r. 1101.
v klášteře La 'l'orre v Kalabrii, který
byl sám založil.

Slavnost posvěcení chrámů
Páně (dne 22.). Slavnost tato jest každo—
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roční památkou na onen slavný den, kdy
chram Páně v osadě způsobem slavnost
ním službě,Boží zasvěcen byl. Původně
ovšem slavila každá obec výroční den
posvěcení chrámu svého, kdy pravě
padl; poněvadž však mnohé zlořády se
vloudily, ustanovila později církev, aby

v každé diecési slavnost posvícenská
jednoho a téhož dne všude se slavila.
Pro země rakouské zavedl císař Josef ll.

neděli po sv. Havlu.
Sv. Augustin dí: »Kdykoli slavnost

posvěcení chrámu Páně koname, sami
na sobě učiniti máme, co druhdy s po

svěceným chrámem se stalo. Jako zajisté
posvěcením dům zděný, chram, domem
Božím se stává, podobně stal se i křesťan
skrze svatý křest chrámem Páně. po
svěceným a požehnaným,. do něhož Bůh
zavítal a příbytek “vněm si učinil. Chrám
Boží svatý jest, dí apoštol Pavel, a
chrámem tímto jste vy. Co z toho jde?

Poněvadž tedy z milosti Boží chrámy
Božími jsme, tudíž s milostí Boží mame
a chceme usilovati, abychom tak živi
byli, by Pan v nás, chrámu svém, ničeho
nenalezl, co by oko božské velebnosti
jeho uraželo.< Jak důtkliva jsou to slova,
jaké to napomenutí pro nas, abychom
duši i tělo čistými zachovali!
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Každý posvěcený kostel jest nám místem ! chrámu Páně? Ne 3 myslí hrdou jak
modlitby a milosti. Modlitba vzestupuje
ze srdce našeho ke trůnu Božímu a za to

sestupuje k nám milosrdenství Boží.

onen fariseus, nýbrž pokornou, kající, jak
onen celník, a pak dojdeme i my v chrámě
ospravedlnění. O kterak málo váží si

Ve chrámě vše nabádá k pobožnosti, ! mnozí chrámu svého! Ktr-rak zapomínají
vše volá k nám: »Klaň se a modli sehr | na milosti v něm obdržené! Kterak ani
S jakou tedy myslí máme vstupovati do i

1 na mysl jim nepřipadá, že tam i za ně

\\\//

obětuje se oběť nejsvětější a že tam za ně ' svátcích, tu zajisté o pravé zbožnosti a
modlitby se. konají! Vlažnost v návštěvě
chrámu a bohoslužby jest také jednou

víře nemůže býti řečí. Vyhledávejme
rádi a často Spasitele našeho v chrámě

příčinou úpadku mravův a víry za našich : přítomného v nejsv. Svátosti oltářní, aby
dob. Kostel iest jistým adobrým měřítkem
zbožnosti lidu, je-li hojně navštěvován,
možno říci, tu ještě víra a zbožnost
panuje, bývá-li prázdný i o nedělích a

!

pomoc a milosť jeho nás doprovázela
i do příbytků našich!

Sv.Františka Borgiáše(dne10.).
Z kruhů nejvyšších utekl se světec tento



do kláštera, poznav pomíjejícnosťamar
nivosť vší slávy a krásy světské. Byl
rodu knížecího a vychován jest na dvoře
císaře Karla V. Smrť císařovny lsabelly,
která tehdy platila za vzor krasy ženské,
učinila naň hluboký dojem. František
provázel mrtvolu do královské hrobky
v Granadě. Dříve nežli mrtvolu pohřbili,
byla rakev ještě jednou otevřena, ale
tvář dříve tak krásné císařovny byla tak
zohavena, že ji ani poznati nemohli. Tu
zvolal František: »Jsi ty to, překrásná
císařovno?! 'l'akový jest tedy konec vší
slávy. a krásy zemské? ] rozjímal &
plakal po celou noc a slíbil, přečká-li
choť svou, že vstoupí do kláštera. Když
pak po čase choť jeho zemřela, uchýlil se
František k jesuitům a byl tak přísným
v kajicnosti, že sám sv. Ignác mu v tom
brániti musil. Stav se knězem, oddal se
s celou horlivostí povolání misionář
skému. I za generála řádu, ač se vzpouzel,
zvolen jest, kterýžto úřad po sedm let
vzorně zastával. Podpisoval se z pokory:
»František, hříšník.< Zesnul svatě r. 1572.

Ejhle, kterak zahanbuje světec tento
mnohé křesťany, kteří o tělo a krásu
jeho všemožně pečlivi jsou, ač tato po—
mine, ——o krásu a čistotu duše se však
nestarají. Kéž bychom se drželi toho,
co nepomíjí a platnost? podržuje i _ve
věčnosú!

Sv. Eduarda, krále (dne l3.).
Kral tento byl vnukem sv. krále a spolu
mučeníka Eduarda, spravoval zemi svou
anglickou s moudrosti a láskou, žil
v panickém manželství s chotí svou
Edithou a byl obzvláštním přítelem a
dobrodincem chudiny. Často říkával tento
svatý král: »Nejlepším prostředkem říši
šťastnou učiniti jest snaha, aby bázeň
Boží a služba Boží v zemi platily, po
něvadž blahobyt říše se stavem ná
boženství a církve úzce souvisí.: Zlatá
to slova z úst světského vladaře! Něžně

uctíval svatý Eduard také Královnu nebes

a sv. Jana, miláčka Páně, který mu také
den smrti zjevil. Pln jsa zásluh o zemi
a lid svůj, zesnul v Pánu r, 1066.

Sv. Teresie, panny (dne 15).
K jak vysokému stupni dokonalosti kře
sťanské může křesťan se povznésti, do
kazuje tato slabá panna. Po smrti matky
oddala se sice na čas marnosti světské,
libujíc si ve čtení světském a strojíc se
marnivé. Jakmile však dána jest otcem
do kláštera Augustinek a poznala život
řeholnic, vzplála takovou láskou k životu
řeholnímu, že sama po čase do kláštera
Karmelitek v Abule vstoupila. Bůh na
vštívil ji sice těžkou nemocí, ale k veli
kému užitku jejímu, nebot? tu počala
Teresie rozjímati o ceně utrpení, a ačkoli
trpěla veliké bolesti, přece volávala:
»Bud' trpěti nebo umřítilc Kristus Pán
zjevil se jí několikráte a Seraf zranil
srdce její ostrým šípem na znamení
plamenné lásky její k Bohu. Slabá tato
panna obnovila celý řád karmelitský,
vystavěla mnoho klášterů, byla velkou
pomocnicí chudých a milovala zejména
ty, kdož jí ubližovali Přísně se kala,
těl'o své mrskala, chtíc takto sebe za
oběť dáti na spásu hříšníků. Tato veliká
světice před smrtí se přece chvěla, plna
strachu byla, že na věky zahyne. O kterak
tak mnohý křesťan lehkomyslně na smrt
zapomíná a hříchy na hříchy hromadí!
Jak asi takovému bude v hodince smrti?
Sv. Teresie zemřela roku 1582. Její ne
porušené tělo chová se v nádherném ná
hrobku kláštera karmelitského v Avíle.
Na sv. Teresii ukázal Pán, že jako zlato
v ohni tak musí ctnosť na pánvici útra—
pami a souženími zkoumána a tříbena
býti. Blaze tomu, kdo ve zkoušce této
obstojí!

Sv. Havla, opata(dne16.). Na
rodiv se v polovici 6. století v Irsku,
opustil Havel vlasť svou, aby se stal
misionářem. Pracoval po 40 let blaho- '
dárně ve Francii, až od bezbožného krále :g—w
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Theodoricha vyhnán jest. Havel putoval
po zemích hlásaje slovo Boží; konečně
usadil se v lese při řece Stainachu ve
Švýcarsku, kdež vystavěl kostel a klášter.
Pak stal se zakladatelem slavného kláštera
svato-Havelského, a pln jsa zásluh o
rozšíření víry Kristovy, zemřel roku 646.
Hrob jeho oslaven jestmnohými zázraky.

Sv. Lukáše, evangelisty (dne
18.).- Po smrti sv. Pavla kázal Lukáš
svaté evangelium v Italii, Macedonii a
v Řecku, a sepsal na žádost sv. apoštola
Pavla své evangelium. Mimo to sepsal
i knihu skutkův apoštolských, v níž vy—
ličuje, co a'kde sv. apoštolé kázali, jaké
zázraky konali a co pro Krista Pána
trpěli. Sv. Lukáš byl lékařem, kterážto
věda mu při hlásání slova Božího velice
prospěšnou byla. Staré podání praví o
něm, že také maloval první obraz Rodiěky
Boží. V městě Patrasu dokonal život

svůj smrtí mučenickou. Kéž by i jeden—
každý z nás byl lékařem duší — duše
své i duší bližních! K tomu netřeba

dlouhých studií, jen dobré vůle, jazyka
a vlastního dobrého příkladu!

Sv. Voršily a spoludružek,
mucenic (dne 21.). Voršila, stkvějícíse
krásou tělesnou, poslána jest ještě s množ
stvím družek otcem svým, knížetem
kornvalským, do krajiny bretaňské ve
Francii, tamnímu knížeti Konánovi a
velmožům za manželky. Bouře však za—
hnala loď jejich až k ústí Rýnu,í musily
tedy po Rýně nahoru plouti. Nedaleko
města Kolína upadly panny v ruce hun

_ ských bojovníků, kteří o čest“ je připravili
chtěli. Ale Voršila i ostatní panny raději

smrti si přály, nežli by čistotu panenskou ?
byly poskvrnily. l dosáhly koruny mu
čenické a těla jejich pohřbena jsou
v Kolíně nad Rýnem. Hle, jak krásnýEg »

příklad křesťanské statečnosti daly tyto
panny! Odolaly pokušení a za to obdržely
palmu vítězství! Kéž i my tak statečně
bojujeme pod praporem sv. kříže, jen
smrť necht vyrve nám jej z rukou!

Sv. apoštolů Šimona a Judy
(dne 28.). Apoštolé tito kázali slovo Boží
v Arábii, Syrii & v Persii, kde se jim
poštěstilo i krále země víře křesťanské
získati. Sv. apoštol Šimon obdržel příjmí
Zelotes, t. j. horlivec. O kdybychom měli
jen částeěku té horlivosti apoštolské,
nebyli bychom dojista tak vlažni ve
službě Boží. nýbrž každé příležitosti se
chápajíce, čest Boží bychom rozmnožo
vali a spásy své i bližního pilni byli!
Sv. Judas Thadeáš opustil ženu, dítky
ipříbuzné své a šel za Ježíšem, pro
Ježíše pracoval, za Ježíše život položil,
byl totiž sekerou stat, kdežto Šimon byl
pilou rozřezán. O hled'me i my za Ježíšem
jíti, pro něho pracovali, aby nás ve
smrti k sobě přijmouti ráčil!

Sv. Volfganga, biskupa (dne
31.). Byl synem hraběcím, oddal se však
stavu kněžskému a kázal zprvu slovo
Boží v Uhrách i v Čechách. Konečně

stal se biskupem v Řezně; jemu patřily
i Čechy v pravomoc biskupskou, až
s povolením jeho v Praze biskupství za
loženo jest (973) Proto ctěn jest í ná—
rodem naším jako patron země. Zemřel
r. 994. po 21letém horlivém biskupování.

Jak krásný věnec svátků zdobí měsíc
říjen, svátků svatých a světic Božích,
kteří krásným jsou příkladem pro nás
všecky bez rozdílu stavu a pohlaví!
Kéž bychom svaté netoliko ctili, ale
také ve ctnostech následovali!

Postů zvláštních mimo pátky a ujmu
ve svatvecer Všech svatých (dne 31.)
v říjnu není. Boh.Hendl.
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Rím za Nerona.
Historické obrazy od J. ]. Kraszewakéko. Přeložil P. Š. Senický. (0. d.)

XXV.

lulius Flavius KajoviMakrovizdravi.
' *“Lo dlouhém odmlčení se, kdy

i ty snad už o životě mém jsi
\ “_pochyboval, posýlámti, Kaje

_ /=w drahý ne list a pozdravem,
ale skoro celou knihu. Pamět má zmu

čená událostmi, jež jsem přežil, sotva
může posbírati všechny vzpomínky, nevím
tedy, jak je dovede uspořádati. Zdá se
mi, že jsem ti v první dny po odhalení
spiknutí Pisonova poslal dopis, líčc ti
v něm stav Říma a nešťastné naše po
stavení. Co jsme očekávali a čeho se
domýšleli, uskutečnilo se, jako se vůbec
vždy uskutečňuje předtucha zlého; roz
kázáno umříti všem, kterých život byl
komu protivným. Ti, jichž ctnostj'chránila
před zhoubou, přetrvali až do konce;
ale počet jejich jest malý. Už k vám asi
doletěla pověst“ a zpravila vás o neza
pomenutelných okamžicích skonu velkých
mužů. Ztratil jsem přítele a příbuzného
ve Fulviu Flaviovi, tribunovi čety tělesné
stráže, který samojediný z mnohých snad
měl odvahu vrhnouti Neronovi nahou
pravdu do očí.

Sám Caesar ho vyslýchal, sám mu
vytýkal, jak mohl svatou přísahu věrnosti
zrušili?

»Nenáviděl jsem tě,< odvětil Flavius.
»Neměl jsi věrnějšího žoldnéře nade mne,
dokud jsi lásky zasluhoval; začal jsem
tě však nenávidět, když jsi se stal matko
vrahem. vrahem své ženy a žhářem.:

Jevil více udatnosti tváří v tvář

smrti, než sám popravčí jeho, jenž ho
stínal; třásla se ruka katovi a několikrát
seknouti musil, než hlavu od krku od—
dělil. Obětí spočítati nelze, bylo jich
mnoho, nejméně vinných, ale více uplně
nevinných vypovězena z Italie do vyprahlé
Afriky, nebo na výspy bezlidně, aby tam

pomalu zhynuli. Mezi nimi i ženy a dítky
dokonce. Těm zbyla aspoň ještě naděje.

Přestali jsme ty hodiny strachu,
tužíce se, denně s někým se loučíce.
VítěZstvíNeronovo zarmoutilo srdce všech
pochců.

Stále těž bylo obnovováno prona—
sledování křesťanů, “jež ve mně od po
čátku budilo stálou obavu o život Sabinin.

Marně jsem ji prosil, přemlouval,
zaklínal, aby do 'l'usknla, nebo na jiný
svůj nebo můj statek, na- venek se
uchýlila; nechtěla se vzdáliti z Říma od
svých spoluvěrců.

Najednou dokonce i pojala úmysl
svůj dům _naPalatině aEskvilině po
vznésti z rozvalin; a zatím obývala,
dokud by nebyla stavba skončena, ve
hrobce Marciů. Leč ani mně, ani jí ne

dovoleno ssutin těch vzkřísiti; Nero po
třeboval ještě místa na rožšíření zahrad
svých a paláců, jež na místě shořelých
začal stavěti Celer. Ovšem vykázána za
staveniště ta malicherna náhrada, ale
hlasiti se o ni nikdo se neosmělil, neboť

i za pouhou podobnou žádostí snadno by
mohl člověk přivésti si smrť nebo vy
hnanství.

Já svou insulu nezhroucenou úplně
dovedl jsem uchovati &přistaviv podloubí
dle předpisu od Nerona pro všechny vy
daného, znova jsem ji učinil ohytelnou.
Sabina však nechtěla jí ode mne přijati. Ko
nečně přestěhovala se „domalého domku
koupeného mezi _apijskou a ostijsko'u
branou. Chapal jsem dobře, co ji v tu
stranu vábilo; sousedství katakomb, jež
horlivě navštěvovala, už se tim ani ne
tajíc. Proto také-musil jsem stále býti
ve strachu o ni, že tak přílišné se vy
dávala vnebezpečenství. Zena ta, kdysi
uvykla pohodlnému a klidnému životu,
nyní v praci, nedostatku a strachu dlouhé
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dni trávila. Pohled na to vše rozdíral
mi srdce, leč rady jsem si nevěděl —
neboť mne poslechnouti nechtěla.

Neuplynulo dne, abychom o novém
nějakém nedoslechli mučenictví. Křesťané
ctíce umrlě, kteří ve víře své setrvali do
konce, 0 těla a jejich krev prolitou úzkost
livě pečovali, sbírali je jako drahocenné
pamatky. Nejednou z večera krví po
třísněné náměstí v noci hubkami a šátky
očisteno, tak že nazejtří na nich ani
sledu po spáchaných ukrutnostech nebylo.

Ale musili se ukrývali před strážemi,
podpláceti je, nocí plížiti se nepozorovaně,
aby jen mohli dostati své pobožně po
vinnosti. Sabina spolu s jinými ženami,
Pomponií Graecinou, dvěma dcerami
Pudensovými, Praksedou a Pudencianou
téměř co noc vycházely, nesouce si ná
doby na _krev, vodu a houby, vracely se
s pokrvavenými šátky, skrývajíce často
pod šaty svými ufaté hlavy, které na
zejtří spolu s těly složeny uctivě ve
hrobkách. Někdy přinesly pouze hrstku
popela a trochu kostí. Několika muče
níkům nedobitým střelami a dýchajícím
ještě. ale pohozeným jako mrtvoly na
ulici, podařilo se tak zachovati život.

Já, ačkoliv neúplný křesťan. nebot“
jsem náležel pouze k neofytům (nově
ohráceným), rad jsem pomoci poskytoval
při milosrdných skutcích; bylo nám ne
jednou těžko vyhnouti se strážím, utíkati
před stíhajícími nás, a mrtvoly i těžce
raněné pečlivě ukrývali, abychom ony
před zneuctěním a tyto před jistou za
chránili smrtí. Ne, Kaje drahý, kdybych
ti i plně dovedl vymalovati ten život
nepokoje, práce a nebezpečenství, v němž
nebylo ani chvíle odpočinku a oddechu
-— neuvěřil bys slovům mým. A přece
slabé ženy dovedly setrvati v tomto ži
votě, dovedly mu zvyknouti, tisice mrtvol
jich rukama pohřbeno. Nejednou při
hodilo se, že vyslané stráže polapily
nešťastné oběti při jejich pobožné praci,

která počítána jim byla za zločin, a
zrána postavili je před oltář Jovišův,
aby mu vzdaly čest, a vzpírající se
trestáni smrti na tomže místě, kdež byli
polapeni. Třetího dne o jejich mrtvoly
už noví starali se bratří. nezastrašeni

jejich osudem. '
Lucius a já jsme chodili se Babinou,

s Rutou a několika jinými soudruhy,
abychom v případě nebezpečí ji bránili.
Jeho právě jako mne pojala touha po
znati tu nauku, která činila takové divy,
vlévala sílu a vysmívala se smrtí.

Ba předešel mě s obrácením onen
zženštilý hejsek Neronův, a podivem mě
naplňoval. Neboť zcela jinak já aon šli
jsme za světlem. On se zápalem mla—
distvým, s opravdovou horoucností žen—
ského srdce, já s jakýmsi strachem a
nesmělostí. Po tak nešťastně odkrytém
spiknutí Pisonové, Lucius předstiraje
chorobu, úplně se vzdálil ode dvora
matkovražedníkova. Tigellinus, ač se asi
něčeho domyslil, nemaje ho za nebez
pečného, nestíhal jeho kroků. Tehdy
Lucius jsa svoboden, všecek se oddal
poznání víry křesťanské. A co já, roz
važuje na každém kroku, pokračoval jsem
s obavou a rozvahou, on s opravdovou
vášnivostí běžel, jakoby ho pouze novota
ona byla okouzlila.

Převlečeneho hejska nikdo by už
pak byl nepoznal, tak vážnou .vzal na
sebe tvářnost, tak prosté šaty, tak se
zanedbával a spustil. Celé dny strávil
ve hrobkách arenarií, na modlitbách a
naslouchaje naukám nové víry, posluhuje
starším, podnímaje se nejtěžších prací.
Divil jsem se mu, záviděl jsem mu. Jak
dlouho tomu bylo, co jsem ho nemohl
vystát & hnusil jsem si ho, nyní jsem
musil se mu kořiti. Sabina však, jejíž
dílem to vše bylo, všude se mu vy
hýbala, aby se přesvědčila, že nevede ho
pouze světská vášeň, pouhá touha sblížiti
se s ní. '
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Tak uplynul nám nějaký čas ve
strachu &nejistotě. Mněposkytoval útulku
zázrakem zachráněný Celsus, když v insuli
nerad jsem obýval; tu aspoň byl jsem
blíže ostijské brány a Sabiny, častější
jsem měl o ní zprávy. Také časem jsem
ji navštívil, ačkoli vždy jsem u ní nalezl
jakéhosi šedivého křesťana, a nerozmlou
vali jsme o ničem jiném, jak o víře, již
jsem si tím způsobem stále více osvojoval.

Lehkovážným jsem nebyl a nejsem,
Kaje milý, ani takjako Lucius dojímavým
a prudkým, aniž obrazivosti své přílišné
vlády nad sebou povolují; spíše skeptikem
a příliš opatrným život mě učinil. Chla
dným rozumem více jako srdcem zkoumal
jsem novou nauku, jako pohan ještě
chtěl jsem ji poznati, než bych se jí
všecek oddal. Věříš mi, když ti řeknu,
že jsem ji shledal ocelé nebe vyšší než
to, co u nás filosofie i náboženství po—
spolu v sobě chová? Jako ze všeliké
jiné nauky tak i z ní ovšem mysl
úskočná, vládychtivosť, záležitosti a touhy
lidské, sebeláskaa falešná moudrost“
mohou učiniti to, čím u zřídla svého
nikterak nebyla; ale sáhni k'prameni
samému, načerpáš nápoje opravdu bož
ského. Ve zdravých srdcích a hlavách
nauka ta bude živou vodou obrození;
ve zhnilých a zkažených, což by se ne
stalo jedem?

Leč vrátím se k vlastní řečí své,
již jsem bez potřeby přerušil. Mučenictví
neustávalo, křesťané zbaveni veškeré
ochrany právní, vydáni na milost“ niž
šímu úřednictvu, do rukou katůbez
srdce, naplňovali všecka vězení, sloužili
luze za divadlo. Nejednáno s nimi dů
sledně, slepý osud rozhodoval o životu,
smrti, mukách, způsobu smrti a mučení.
Záviselo často ode dne, od člověka, pře
často od nálady luzy, co se s nimi má
státi... Jedni dání v opatrování lidem
méně krutým, dovedli je svým příkladem
obrátití a dokonce i svobody nabýtí,

druzí mučeni ukrutně s ďábelským dů
vtipem. Často divokost? katova urychlila
poslední hodinku, a za to liknavosť anebo
slitování ulehěovaly vyváznutí z vězení.

Nedivím se, že mnoho Římanův už
samo pobouření nad tímto ukrutenstvím
k nové nauce přivábilo. Neboť neušetřeno
nikoho, kdo jen jméno křesťana nosil,
ani šedin staroby, ani slabého věku
dětského. 

Dívky vrhány v doupata lupanarů 1)
na pastvu zhovadilému žoldáctvu, dítky
z rukou matek vyrvány hynuly pod
kopyty koní, s hlavičkami o kameny
roztříštěnými. A kdož vylíčí nadávky,
posměchy, žerty tropené z muk a utrpení,
nestydaté, nelidské? — Srdce poněkud
šlechetná při tom pohledu se otřásala,
mysli ušlechtilé se bouřily proti tomu.
Možná to věc, že každá takova podívaná,
k níž se luza hrnula, tolik křesťanů
zplodila, kolik jich při tom zhynulo.

Neboť křesťané s podivuhodným
klidem a mírností kráčeli na smrt, jak
ona rodina, kterou jsme jednou spolu
se Sabinou viděli, když bylapředhozena
divé zvěři k rozsápání. Nepoměrně malý
počet jich podlehl strachu a zachránití
chtěje život svůj, poskvrnil jej.

Nejednou píseň křesťanů, zpívaná
za švihání katova meče, ztlumila křik
luzy & hluchým strachem naplnila lid,
na jehož tvářích bylo zříti chmurné za
rážení . . . _

Oběti ty kráčely jako k hostině
vítězné s rukama sepjatýma, otroctvím
sice vyhublé, ztlučené, bledé, ale přece
veselé a zářící.

Zdálo se, že ukrutnosť katů dříve
bude vyčerpána. než svatá trpělivost“
mučeníkův. Ale ne, kdykoliv ustávala
rozsápanost, chladla vzteklost', znova
cosi tajemného ji podněcovalo.

S bázní pohlížel jsem -na Sabinu,
domnívaje se, že tento stav nejistoty a

1) líci-ejné domy hanby.
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strachu uškodí jejímu zdraví, pevnosť
její zlomí; leč viděl jsem ji co den smě
lejší a sebe jistější. Nevyhýbala se ni
kterak případům, které jí samé mohly
se státi nebezpečnými. Póněvadž vchod
do podzemního pohřebiště ze zahrady
Pomponiiny byl trochu vzdálen a ko

-' nečně i sama Pomponia obžalovana. že
přijala křesťanství, skoro jako ve vězení
svou rodinou držána byla, když byl život
její ze zvláštní milosti rodině darován;
Sabina ustanovila se na tom prokopati ,
od ostijského domku podzemní chodbu
do nejbližšího pohřebiště. Věc nebyla tak
lehkou, jak se zdálo, a sice za příčinou
služebníkův a otroků, jimž nebylo radno
důvěřovati. Značná častí jich sice pomalu
rovněž se obrátila, ale mnoho se jich
rozpakovalo a obávalo ještě, jiných ani
se zbýti ani jich osvítiti nezdálo se
možným.

Sabina přála si míti zprvu vchod
z peristylu nebo ze zahrady pouze deskou
mramorovou pokrytý; leč musila svoliti
a umístiti jej méně nápadně v zádi za—
hrady, kde započata práce se záminkou,
jakoby studně se kopala.

Křesťanští fo s s o r o v é,1) obeznalí
v té práci, vykopali napřed podzemní
vchod, a potom už mohli pracovati dále.
jsouce v něm skrytí a hlínu vyvážejíce
tajně v noci.

Vystavěn ozdobný puteal, po způ
sobu těch, jež se zovou sigillatař)
aby se vchod zabezpečil a práce uvnitř
zůstala utajená. Lucius a já pod do

- zorem fossora často jsme celé hodiny
pracovali v té podzemní skrýší.

*) Fossor byl zručný „průkopník“ v prvních
dobách církve, kdy takových lidí bylo třeba, aby
v cas pronásledování křesťané své obřady ná
bo'ženské v podzemních skrýších a hrobkách mohli
tajně vykonávati.

a) Puteal sloulo víko na studni, čili ná
stavek, který se v různých podobách nad otvorem
studně stavíval. Sloul „malovaný,“ „vyřezávaný“
čili sigillatus, byl-li ozdobný a výstavný.

i

i

!

Konečně, díky zručnosti starého
Dionysia fossora, vedoucího prokopávání,
chodba spojena se sítí chodeb starších.
S velikou radostí přijalaSabina tu zprávu,
chodba vysvěcena, a Lucius poradil, aby
pro případ zazdění nebo zasypání krypt,
což se nejednou stávalo při vzmáhaiicím
se pronásledování, nová chodba tak se
od nich oddělila, aby vchod do ní zůstal
nepozorován. Vystavěna tedy pohyblivá
zeď, kterou bylo těžko rozeznati.

V památném pro mne dni, když
=jsem i já spolu sjinými novoobrácenci se

stoupil do krypt k náboženským obřadům:
odbývalat' se právě oběť večerní a »hody
láskyc (agapy), když Dionysius fossor
vpadl se zvěstí, že zástup lidu se žoldnéři
hlavnější vchody do krypt osadil a hlínou
je a kamením zasypává. Z počátku pudem
lidským vzchopili se všichni, jakoby chtěli
běžeti a utíkati, leč jediné slovo kněze
zadrželo je. Tváře zbledlv, ale modlitba
nepřerušena . . . nebezpečenství skutečně
trvalo jen dotud,'dokud zástupy stály u
vchodův, a ty tam přece dlouho zůstati
nemohly. Neboťmnožství skrytých chodeb
vedlo na různé strany. Zdáli dolétal k nám
šustot sypané hlíny a divoké, stlumené
hlasy germanských žoldnéřů. S vrchu
několika otvory, zvanými luminare
(= světlíky), jež útočníci objevili, sypala
se na nás hlína a házeny veliké balvany
kamení, ale těm jsme se snadno mohli
vyhnouti, a že by tak celé chodby byly
zasypány, nebylo se co báti.

Útok byl strašný, ale vpravdě nebyl
nebezpečný; po odbytých obřadech lid
se podle rozkazu »starších: a fossorů
rozdělil na hloučky a tajnými chodbami
jal se rozcházeti. Úsilí pronásledovatelů
bylo marné, nikoho se nezmocnili, leč
několika polapených při neobezřetném
vycházení.

Docela v pokoji blížili jsme se
k putealu Sabininy zahrady, když tu
při vystoupení z chodby uzřel jsem dům
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její ze vzdali otočený stráží, osazený
cizími lidmi, pobíhajícími s pochodněmi
po peristylu a cubiculich,1) jakoby
někoho hledali. Spatřiv to, jal jsem se ji
zaklínati, aby utekla, anebo aby se vrátila
do podzemní chodby, ale ona mě lehce
odstrčila a řekla klidně: »Dala jsem ti
v ochranu mého Paula, jediné dítě, celý
svůj poklad na zemi, ty musíš žíti pro
něho. já však tuším, že má hodina už
odbila. Mnohokrát už minulo mne mu—

čenictví, dnes jsem na ně připravena.: ,
»Toužíš-li po něm,: řekl jsem, »ne—

zdržuj mne od něho, dovol mi jíti s tebou,
neudělám sobě ani křesťanům hanby, ač
jsem novoobraceným teprv . . .

Sabina sepjavši ruce, poklekla přede
mnou.

»Přijediném velikém Bohu,c zvolala,
»zaklínám tě, .lulie, ty's ochráncem mého
dítěte, spas se útěkemic

»Ty jsi jeho matkou,: odvětil jsem,
»žadný ochránce mu tebe nenahradí,
dovol mi tedy jíti_ s tebou anebo utecme
spolu . . .:

oAle kamže utečeme,< zeptala se,
muž jest na zemi místečka, kde by se
bylo možna ukrýti před mečem Caesara
římského? Nejsou mu poddany všecky
národy a země všecky? Uvaž, že, našli—li
můj dům, já už jsem obžalována, vinna,
odsouzena, už vědí, že jsem křestankou,
nač tedy odkladati hodinu svého vítěz
ství? Julie, já. už jsem určena, a o tobě
nikdo neví, proč bys se dopouštěl sebe
vraždy a dítě moje zbavoval jediné
ochrany?<

»Zhyňme tedy spolu,: řekl jsem,
»ja utéci nemohu, nechci, nesluší se to.
Tvého Paula otěem i ochráncem bude
Bůh, já půjdu s tebou.c

') Peristyl nejvnitřnější čásť římského domu,
pro denní život rodiny samé určená, kam už se
ani hosté nevpouštěli; „knbikula“ byly ložnice
a malé tmavě komůrky pro všelijaké potřeby
domácí určené, po stranách peristylu.

Tehdy u_sedši na obrubě studně
dala se do pláče a pláč její rozdíral mi
srdce, jala se mě prosit a zaklínat. Řekni
mi, co bys byl v té chvíli učinil? Co
jsem já. měl učinit, abych dostál povin
nosti? Dnes ještě mysle na to, nevím,
co jest šlechetnějším, co bylo hodnějšim
římského občana i křesťana. zda jíti
spolu s ní na smrt?, nebo zůstati. Vím
jenom, že bolelo mě to, že jsem musil
zůstati, více než strach před smrtí

»Julie,c pravila vstávajíc, »vidís, že
jsem jim udána jako křesťanka, opakuji
ti, hledají mě, osud můj jest nevyhnutelný.
Bůh nechce ani slabosti, ani oběti bez
užitečné, rovnající se sebevraždě. Tebe
tu třeba, a dnes ještě můžeš se zachraniti.
Neradím ti špatně; přijde-li slavnostní
hodina, ve kterou i tebe povolají, abys
vydal svědectví pravdě, postav se mužně,
neuhýbej se, vyznej Boha a umři za
něho, — ale dnes, ve jménu téhož Boha,
rozkazuji ti, zachraň se pro moje dítě.:

Přemožen, ničeho už neříkaje. klesl
jsem k zemi.

»Bratře můj,: zvolala Sabina, »po
římském obyčeji, když umírá blízký pří
buzný, klade na ústa jeho nejdražší 'mu
z rodiny poslední polibek, jakoby duši
jeho chtěl zachytiti . . . duši svou oddávám
Bohu, ale polibkem bratrským s tebou
se loučím... jehož jediného na zemi
jsem milovala . . .c _

Slova ta pronesla hlasem slabším,
ale ihned zmužilosť jeji se vrátila, po
ložila mi ruce své na rameno, ústy dotekla
se mých rtův a přehodíc zavoj, smělým
a rychlým krokem pustila se k domu,
davajíc mi rukou rozkaz-, abych zůstal.

»Paulusic bylo posledním slovem
jejím.

Běžel jsem za ní k oknům domu,
hlučící zástup, žoldnéři & otroci jacísi
rozložení byli v peristylu, jímž se míhaly
jejich pochodně . .. Poslové Caesarovi vy
slýchali sluhy Sabininy, z nichž slabsi
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podlehli strachu před mukami a smitíf , mohou doma zůstati, ale nechtěly opustiti
Jediná Ruta stála tu nepohnuta, mlčící
,s rukama na prsou složenýma.

Úhlavní pronásledovník křesťanů,
známý tím, že sám je dobrovolné stíhal
a na trest vydával, ošumělý kněz po
hanský Quirinalis a propuštěnec jménem

Qdeme sdíleti osud -.je_jí.
[ nám slabost naší,.chceme umiíti!

Bupas vedli tento útok na tichý dům ?
Sabinin. Spatřivše ji, když vážně stanula *
ve dveřích strachu nejevíc, zprvu oné-*
měli, potom pohlédli na sebe a Rupas
přiblížilí'se k Marcii.

»Ty jsi to Sabina Marcia, vdova
po Treboniovi?c

»Ty jsi řekl . . _. odpověděla.
»Pravdou-li to, že's přijala hanebnou

víru cizí? jsi křestankou?. . .c
»Jsem . . .a hlasitě a zřetelně pro

nesla.

»A neodřikáš se toho, Sabino Tieboniová?c

»Nikdy se toho nezřeknu . . ,.
Její zmužilost' jaksi zarazila Rupasa,

zůstal stati směje se rozpačitě.
»A myslíš, že jméno _tě zachrání?

_nebo rod ?. zvolal.
»Bůh mě zachrání,
dovedu umříti.

»Slyšeli jste, rouhá sele vzkřikl
Rupas, »přiznává se klohavnosti své!

»Mlč,- přerušila jej opovržlivě, »a
doprovod mne, kam“ máš rozkázáno,
máš-li vůbec rozkaz jaký.<

To promluvivši, spočinula zrakem
na svých služebnícich a post0npila o
několik kroků, hodlajíc odejíti. Ruta

,

bude-li chtíti,
ne-li,

ihned šla v patách za ní a ještě několik _?
otrokyň.

Ty, které na hrozbu—Flamina
„Quirinala byly přinesly pohanské oběti,
f'staly v k0utě skrývajíce se. Sabina po

hlédla na ně jenom. Jedna z nich vzcho- _ “_
pila se, roztrhla šat 'svůj a ihned běžela
za ní; jiné rozpakujíce se chvíli, učinily

je jejím při ladě.
Flamen Quirinalis na ně kýval, ž

Škola B. s. P. 1893

.změniti.

bude to možno učiniti.

Sabinu a plačíce šly za ní.
»Tak přec jdete_?a zeptal se Rupas

»I my jsme křestanky',q řekly »bu—
._ Bůh odpustí

cheeme
umřítilc jaly se volati s pláčem.

Kněz pohanský a Rupas i strážníci
znova se zarazili, se zachmuřenými tvá
řemi vyšli strkajíce jimi. a šlehajice je
beze slova.. Sabina zmizela ve dveřích;'.

„Zůstali „po ní' otroci její ; .plaěíce
vrhli sebou-na zemi. Tehdy vida,—-že "
stráže se vždaluji,'vzpomněl jsem sina
Paula, jehož svěřila dol'mef ochrany:
vetřel jsem _se'-do domufavěda, kde
spává, vzal jsem dítě- z postýlky a old-—
nesl je v náruči.

Sotva jsem je plačící dóvedl utišit-i?
a zanesl k_Celsovi, "a tu krátkou tou"
cestou mi napadlo, že on může pomoci,"
Našli jsme _hona štěstí doma; několika
slovy vypověděl jsem 'mu 'o celém ne;—“__"
bezpečenství, zaklínáje ho, aby pomocí.

_přátel a styků svých přičinil se zachiániti '-'
Sabinu. Nedávný případ s ._.Pomponií
Graecinou dodával mi naděj_;e_vždyt: tu-_

. z ohledu na senatmský původ její ode-zí
vzdali ne do rukou katům ale na soud
“vlastnímu příbuzenstvu. _Život byl za- '
chráněn a budoucnost se mohlaúplně

Doufal'jsem, že' .i pro ni Cmi
*Celsus ihned

vyšel na zvědy, já ve hroznem. strachu
„“jako zdřevěnělý, těše dítě, jsem zůstal.
" Za krátko objevil se 1_.Lucius postiašen,

který jinou—chodbou unikl, chtěje "_sedo—

.věděti. něčeho o celé udalosti. Vypravov'al
jsem. mu všecko.

»Buď tedy sBohem, & pravil, _:to
jest mi znamením,. žei má hodina “odsí“
bila,.— půjdu a_; vydám se jim “sám do
rukóu. Kdožíýí, snad se mi podaří svalitif
vinu na sebe; a ji. zbaviti'obžalobyl: "

Nemohl jsem ho' dele zadržeti', vy
běhl, a já přivázán k dítěti, musil jsem

20
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zůstati samotenStyděl jsem se za svůj
závazek u kolébky, ale musil jsem mu
dostati.. Celsus nevrátil se brzy, a co
hůře, přinesl Zprávy neblahé Rostoucí
počet křesťanů,; jejich odvaha polekaly
Caesar;a_:byly-“vydány ukrutně iozkazy,
všechno vydano na milost a nemilost
takových lidí jako Rupas, od- nich to
záleželo darovan život, nebo trestati,
jak se jim dal'lbllo iozhodovati o_statku

Rupas zamknul Sabinu _vesklepě
svého domu a p_bstavivstráž, opatrování
jeji své žene svěřijl bylo z tóho zřejmo,
jakou kladl-_váhu na zajatou

Začal,jsem se tedy vyptávati na
.,B'upasa,nebylo-liby ho m0žná pod
Šýplat-iti “g_do'vě'děl_.jsem se, že byl ne
_:davnýmpropuštencem Caesarovým, ne

známého původu _veliké krutosáti a di
vokQSU

Nezdál se náchylným ani penize
přijati,ani dát se uprositi. Pravilo se, že
jakási nenávist? proti židům, kteří víru
'křestanskou do Říma přinesli jeho skutky
řídil-'a,a' pýcha prepuštěnce jitřila ho
pioti římskému rytířstvu. Zvláště milým
inu'hylo lidi "senátorského '_'arytířského

lOdU ponižovati a. stíhati,-. bezpochyby
že mstil se- nad nimi za nějaké staré
křivdy. Lehčeji, jak tvrdil Celsus, bylo
dostati“z jeho rukou deset'otroků, než
jednoho člověka rodu vznešenějšího. Žena

_jeho Rutilia i on shodovali se v této své

nenávisti a krutosti, jež známa už byla po
_všemŘímě.-V době spiknutí Pisonova ode
vzdáno mu úmyslně několik spiklencův,

“aby tak vytlpěli tim hledanější muka.

Ba _ipřístup do domu Rupasova byl
velmitěžkým.

-_R—upas,nedůvěřuje nikomu, zvykl
si své vězně zamykati ve vlastním domě.

a sám byl jejich strážcem-, či lépe katem.
Dveře byly zai-nčeny,_dům obklíčen

dokola stráží egyptských otrokův, on a
Rutilia sami; zastávali úřad kličnikův.

. V domě prý bylo několik temnic s otvory
poúže nahoře, jimiž vinníky spouštěli, a
nevytahovali jich, leč až měli jíti na smrt.

Všecko "to první mi Celsus'povi'dal,
jiní to potvrdili, nebot divoký Rupas znam
byl všeobiecwn'ěNoc prošla nám beze
spánku; ráno dav dítě do ochrany Celsovi,
sam uinínil jsem si jíti k propuštěnci.
Soudě, že nejlépe učiním, když mu objevím
stav svůj i vážhOsť, vzal jsem nejpěknějši
nosítka, n'ejverstlejší a pěkně oděné
otroky, sám šaty též Oblekl jsem nej
drahOcennější. Bylo ještě záhy, když
jsem zastavil před jeho domem; sotva
jsem se dokle'pal na dveře.

Ne'ostiari'us (= vrátný),ale on
sám mně konečně otevřel, špatně, špi
navě 'avskutku po otrocku oblečen. Po-.
otevřenými dveřmi pohleděl červenýma
Očima svýma na nosítka na mé lidi,
potom změřil mě pohledem ovaržení a
nenávisti plným, chtěl už opět dveřmi
prás'knouti, 'když'tu já jsem ho, co jsem
mohl nejvlí'dněji, pozdravil 'a zadržel,
prose o "několik "Slov rozmluvy.

»Tak mluvme tu na prahu,c řekl
poSměšně, »neměl bych, na Mithru, kde
přijati tak vznešeného hosta, a také
nemám času na marné řeči.:

»Ja js'em,< pronesl jsem, »Julius
Flavius, ' bratranec Sabiny Marcie..

»Ahlc'ZaSmál se kat... »to snad i
Flavia Scevina'a Fulvia Flavia...c

Ob'a, "jak víš, zaplatili životem
spikn'utí' Pisonovo. R'upas mi to vyčetl

' úmyslně do očí. ,
»Nejsem jejich bratrem, ale byl jsem

s nimi spříbuzněn,< pravil jsem. »Víte
zajisté, že Caesar káže na rod patricijský
jistý ohled bráti; přicházím žádati vás,
abyste...c

“Tu mne, syče, přerušil.
»Co vy mi -tu povídate' o krvi, o

rodu patricijském. .. A kde pak jsou ne
přátelé božského Caesara, otce vlasti,
ne-li ve vašich rodech & krvi?... Kdo



osnuje spiknutí proti němu? Kdo se
osměluje odporovati jeho vůli? Ne lid
od něho krmený, jenž ho 'zbožňuje a
poslouchá . .. ale vy! Mluvíte mi tu o
ohledech k patricijskému rodu vašemu,
ale za krátko ho'ani senátu nebude...
Caesar jen a my. .. Proč jste se stali
hanobiteli a buřiči říše ?: zvolal vysokým f

žádných pro vas ]hlasem. »Ne! ne!

ohledů! My jsme ted' patriciové, my,
včerejší otroci, propuštěnci, zítra snad
už senátoři, rozkáže-li Caesar, hotoví
poslouchati na pokyn jeho a dáti za
něho života

Vyslechli jsem slova ta s poníže
ností, přes pobouřenosť, kterou ve mně
vyvolala. Rupas se divoce smál a slintal.

»Prosím vás za Sabinu; řekl jsem
uče se pokoře; »považte, že jest ženou;
nikdy žádný z Caesarů římské matrony
potupiti nedovolil.:

Rupas dal se ještě do většího smíchu,
až mu zuby klapaly... podobal se roz
jedovanébestii

»Vaše matrony'! matronylx zvolal;
»kažete jich si vážit a jsou ony té
vážnosti hodny? Kde pak- jest více sou
ložnic gladiatorův a milostnic otroků
jako mezi nimi? Kde pak jsou ty vaše

__._—_>—__—___—_____„__„„

univiry?1) A kdo osnuje spiknutí a
podněcuje, Epicharis, Flacilla, Kadicia,
Milla... kdo nejprvnější přijal bezbožné
obřady od otroků... vaše to Pomponie
a Praksedyllc

I vysmíval se a urážel; ja jsem se
třásl a na prach jej rozdrtiti jsem nesměl!

»Vaše krev, vaše matronyl<< zvolal,
»my to všecko vyvlečeme na gemonie,2)
&Caesar pouze s lidem zůstane... není
nam třeba senátu, patriciův'ani rytířstva. a

Zuřivosť a skutečný vztek se ve mně
bouřil, ale musil jsem se zdržeti. »Pouze
vlastní rodina má právo souditi provinilou
matronu římskou,a pravil jsem, »vždyť
tak sám Caesar nařídil o Graecinělc

Rupas zat'al ústa. oči se mu za
blýskaly, ukazal mi cernou pěst“zaťatou.

»Tak jdi k Caesarovi a ne ke mně la
rozkřikl se zavřev bouchnutím dveře.

Tak vypadl první můj nešťastný
krok na zachráněni Sabiny podniknutý;
téhož dne užili jsme všemožných pro
středkův, abychom ji vyrvali z rukou
Rupasových ——marně! (Příště dále.)

1) Univira : žena jednoho muže,
2) Gemoniae scalae : schody vzdechův,

ubohé — byly srázné schody na svahu Kapitolina,
mezi vězením Tulliovým & chrámem Svornosti,
po nichž odsouzení hákem dolů stahování byli.

Před svatostánkem.
(Část: další.)

ll.
Pán Ježiš ve velebně svátosti — náš Učitel.

„Chvalte ústa. předůstojnou
svátost! Těla v závodu,
chvalte krev, již láskou hojnou
pro člověka svobodu
ráčil v oběť bohakojnou
vyliť Král všech národů.“

Pange lingua.

fw“ %touce svaté evandělium,shle
' ' ___. davame, že Pan Ježíš pře—

*\ často v něm jmenován Rabbi,
&

přáteli nepřátel, od lidu i apoštolů.

»Mistře, dobře jest nám tuto býti.<x(Mark.
9, 6.) — »Mistře, aj fík, kterému jsi
zlořečil, uschl.: (Mark. 11,21.) — »Mistře,
Ty jsi Syn Boží, Ty jsi král israelský.<<
(Jan 1,'49.) — »Místře, pojez.< (Jan 4,31.)
— »Zdrav buď, Mistřelc (Mark. 14,45)
Pan Ježíš miloval tento název, osobil si ho,
ba varoval své apoštoly : »Vy nechtějte býti
nazýváni rabbi; nebojeden jest Mistr váš. .
(Mat. 23. B.) Rabbi znamená Mistr, Učitel;
a jest věru Pán Ježíš zvláštním
Mistrem, zvláštním Učitelem.

20*



Pán Ježíš sám neměl učitele.
Přísloví praví, že žádný učený s nebe
nespadl. Každý učitel byl napřed žákem.
Svatý Pavel, jenž svou učeností jest
téměř divem světa, praví o sobě zřejmé,
že jako žák sedával u nohou slavného
učitele Gamaliela. Plato, největší filosof
starého věku, byl nejučelivějšim žákem
Sokratovým. Bohonadšený kazatel sv. Jan
Zlatoústý čerpal svou svatou výmluvnosť
nejen ze studia svatých knih, z rozjí
mání a modlitby, nýbrž i z přednášek
slovutného Libessia. '

Ach, co se za našich časů člověk
nasluduje, kolika učitelů naposlouchá,
do kolika. škol nachodí, než se sám stane
učitelem. Zcela jinak bylo u Pána Ježíše.
Že neměl učitele, věděl kde kdo. Slyše
božské kázání Kristovo, pravil lid pln
úžasu: »Zdaliž tento není syn Josefův ?
(Luk. 4, 22.) — mínili: vVíme přece, že

otec jeho jest tesař Josef, že domu
otcova neopustil, že nebyl nikde ve
školách, že s otcem tesařil; odkud tedy
jeho moudrost?a

PánJežíšužjako dvanáctileté
pachole vzbudil podiv a úžas ve svých
posluchačích. Přišelt' tenkráte poprvé se
svými rodiči do Jerusaléma na slavnost
velikonoční. S radostí vydal se z Naza
reta na dalekou _tu cestu, radostí plálo
srdce jeho, když spatřil svaté město,
a což teprve, když vešel do velebného
chrámu! Když se dokonala slavnost?
osmidenní, vraceli se Maria a Josef domů;
pachole Ježíš však zůstalo v Jerusalémě,
aniž toho rodiče věděli; domnívali se
z počátku, že je v ostatním zástupě.
[ ušli den cesty a hledali ho večer mezi
příbuznými a známými. Ale kterak se
ulekli, nenalezše ho! V úzkosti své vrá
tili se do Jerusaléma a hledali ho tam.
Konečně třetího dne nalezli ho ve chrámě,
an sedí mezi zákonníky a učiteli, poslou
chaje & otazuje se jich & odpovídaje
jim; všichni se divili rozumu a odpo

' večeři
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věděm jeho, všichni — a byla to nej
vyšší intelligence, byli to předáci národa
židovského — byli unešeni moudrostí
dvanáctiletého pacholete, jež jim svými
otázkami a odpovědmi otvíralo světy
neznámé, zvěstovalo pravdy věčné.

Pán Ježíš neučil jako Plato, jenž
do své školy nikoho nepustil, kdo napřed
už nestudoval geometrie (zeměměřictvi);
Plato jenom několika málo smrtelníkům
dopřál své moudrosti, všichni ostatní
stáli jen zdaleka a bylo se jim spokojiti,
že jimi slavný filosof pohrdl. Pán Ježíš
byl učitelem všeho lidu; síní,v níž
učil, byla celá Boží příroda, hory a údolí,
města a vesnice, pevnina i moře, chrám
i sbornice; na štítě školy Kristovy nápis:
»Pojďte ke mně všicknilc (Mat, 11, 28.)

Pán Ježíš učil s mocí. Stává se
nezřídka, že veliká učenosť ukrádá srdci
něžnosti a lásky, a tak se přihází, že
slavní učenci málokoho nadchnou pro
svou nauku, zejména když zachovávání
nauky té těžko jest a obtížno. O Panu
Ježíši však máme zaznamenáno u sva

tého Matouše: >l_stalo se, když dokonal
Ježíš řeči tyto, divili se zá-stupové učení
jeho. Nebo učil je jako maje moc, a ne
jako zákonníci jejich & fariseové.: (Mat.
7, 28, 29.) Slovo Páně dotýkalo se útroby
lidské jako dvojsečný meč, přesto však
bylo sladko jako med. Jak dosvědčují
tisícové, kteří se Krista Pána drželi,
toužíce po svatém evanděliu, zapomínajíce
na jídlo, nedbajíce ani hladu, ani žízně.

Učitelem nejlepším, nejslavnějším
zůstalP.Ježíši ve velebné Svátosti.
Dobrý věru „učitel nauku svou nejen
přednáší, nýbrž také skutkem-osvědčuje,
v životě zachovává. Tak si vede Pán
Ježíš; jeho učení ve velebné'Svátosti
jest vůbec více příkladem než slovem;
platí zde božské slovo jeho při poslední

pronesené: »Přiklad zajisté dal
jsem vám, abyste jakož jsem já učinil
vám, tak i vy činili.c (Jan 13, 15)
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Božský Spasitel ve velebné Svatosti
učí nas pokoře. Tato ctn0stf jest za
kladem života náboženského. .Iestiť sice

víra první nadpřirozena ctnost', avšak
už přirozená pokora jest podmínkou nad
přirozené víry; nevěří, kdo nechce svého
rozumu před velebností Boží pokořiti.

O jak neskonale pokořil se, snížil
se jednorozený Syn Boží! První stupeň
snížení onoho jest už stvoření světa.
při němž velebnOst' Boží takořka vyšla
ze své noskončené blaženosti a zabývala
se tvory všemi, i nami, kteří jsme ne
skončeně nižší Boha. Druhý stupeň
dobrovolného snížení se velebnosti Boží

jest přezazračné vtělení Slova věčného,
druhé osoby božské. Aj, tu vidíme Boha
jako chudičké, opuštěné, slabě dítě, jež
podrobeno veškerým strastem života
lidského; vidíme Boha od nevděčných
lidí tupeného, pronásledovaného, zbičo—
vaného, trním korunovaného, ukřižova
ného. Jaka to pokora! Žasl svatý prorok
lsaiáš, vida už téměř osm set let napřed
toto ponížení Páně; žasl & volal: »Viděli
jsme ho, a nebylo vzezření, a nežádali
jsme ho: pohrdaněho a nejposlednějšího
z mužů, muže bolestí a znajícího nemoc;

a jako skrytý byl obličej jeho a potu
pený, pročež jsme ho sobě ani nevážili.
V pravdě neduhy naše on nesl, bolesti
naše on snášel; a my jsme ho počtli
jako malomocného a ubitého od Boha
a sníženého. On pak raněn jest pro
nepravosti naše, kázeň pokoje našeho leží
na něm, a zsinalostí jeho uzdravení jsmec
(ls. 53, 2—5) Svatý pak Pavel divě se
pokoře Ježíšově, praví: »Ježíš jsa ve způ
sobě Boží, nepoložil sobě toho za loupež,
t.j. nevynašel se tím nad jiné, jako vítěz
nějakou kořistí, že jest rovný Bohu; ale
sebe samého zmařil, přijav způsobu slu
žebníka, k podobenství lidí učiněn a ve
způsobě'nalezen jako člověk.Ponížilt' sebe
samého, učiněn jsa poslušným až k smrti,
a to k smrti kříže.< (Filip. 2, 6—8.)

Avšak, milí přátelé, stvoření a vy
koupení jest takořka teprv jenom za—
čátkem, předehrou nejhlubšího pokoření
velebnosti Boží v nejsvětější Svátosti
oltářní. Zde už nejeví se Syn Boží ve
způsobě lidské, nýbrž skrývá. se pod
způsobami chleba. Na kříži byl Pán
Ježíš velice zubožen, ale přesto zřejma
byla"jeho přirozenost lidska, ba i božská
přirozenost jeho tehdy zářila ze slov,
jež s kříže mluvil, ze zázraků, jež smrt?
jeho provázely; víme, jak se slunce za
tmělo, jak se opona chrámová roztrhla,
jak se země třásla, skály pukaly. hro
bové se otvíraly. Ve velebné Svatosti
však jen chudinké způsoby chleba jsou
viditelným zjevem Syna Božího.

A tak učí nás Pan Ježíš ve svato

stánku, abychom netoužili přílišně, ne
zřízeně po světské slavě a nepohrdali
lidem obyčejným, jenž slávy takové nemá;
učí nás, abychom se nevynašeli učeností
a vědomostmi a nepohrdali lidem méně

vzdělaným; učí nas, a_bychom nebažili
nesmírně po statcích pozemských, pe—
něžních a majetku, a nepohrdali lidem
chudým; učí nás mlčelivosti, trpělivosti.

Božský Spasitel ve velebné Svatosti
učí nás vedle pokory i poslušnosti.
Poslušnost jest ctnost nejvseobecnější;
každý hřích jest neposlušnost a v každé
ctnosti jest poslušnost, vědomí, že jsme

závislí na Bohu, odevzdanosf do nej
světější vůle Boží, jež jest pravidlem
našeho smýšlení, žadaní, jednání.

0 jak velika byla poslušnost: Pana
Ježíše! Poslouchal především svého ne—
beského Otce; sam praví : »Co libého
Otci jest, to já činím vždyckyn (Jan 8,
29.) — »Můj pokrm jest. abych činil
vůli toho, kterýž mne poslal. abych do
konal dílo jeho.a (Jan 4, 34.) Kdo pak
z nás může žíti bez pokrmu ? kdo hladov
netouží po pokrmu? A ejhle, čím nam
pokrm, tím byla Synu Božímu poslušnost:
k Otci nebeskému. Víme a zmínili jsme



už svrchu, že učiněn Pán Ježíš poslušen
až k smrti, a to k smrti kříže, ježto
tomu chtěl Bůh Otec.

] pozemské vrchnosti poslouchal
Pán Ježíš. Poslouchal Panny Marie, po—
slouchal sv. Josefa; ne nadarmo napsal
sv. Lukáš: »l sestoupil 's 'nimi a přišel
do Nazareta a byl jim poddán.: (Luk.
2,51.) O veru, nebylo a nebude na
světě tak poslušného dítka, jako byl
Pán Ježíš. Ve své poslušnosti podrobil

se _Pán Ježíš i rozsudku Pilátovu, ač
nespravedlivému.

Než co jest toto všecko proti po
slušnosti Páně ve velebné Svatosti! Zde
ustavičně a na celém světě platí slovo
jeho u proroka Isaiáše zaznamenané:
»Já pak neodmlouvám.< (is. 50, 5.) —
Kolik kněží na širém světě, tolik otcův
a matek Pána Ježíše, jichž on pokorně
poslouchá; sotva že pronesou konsekrační
slova při "mši svaté při pozdvihování,
sestupuje Spasitel s výšin nebeských
na oltář; kněz láme svatou hostii, a Pán
Ježíš jest pod každou částečkou celý pří
tomen; kněz vezme do rukou monstranci
nebo ciborium, žehná, a Pán Ježíš po
žehnání to potvrzuje; kněz podává sv. pří
jímání, jde k nemocnému s Pánem Bohem,
a Pán Ježíš neodmlouvá, ale poslouchá.

Jaký to vzácný příklad poslušnosti
dítkám, poddaným, všem křesťanům!

Božský Spasitel ve velebné Svátosti
učí nás čistotě srdce. Bílá barva
jest barva nevinnosti. Kněží starozákonní

sloužíce Hošpodinu ve svatyni, zahalovali
se v roucho bílé na znamení, že s čistým
srdcem stojí před tváří Boží. Andělé
na zemi se zjevivší oděni byli rouchcm
bílým. Roucho Páně při proměnění na
hoře Táboře učiněno jest bílé jako sníh.
Kněz novozákonní odívá se taktéž
v dlouhé bílé roucho, řízu,' maje službu
svatou konati. Vizme dítka nevinná,
děvčátka poprvé k stolu Páně přistupu
jící, šatyr bělostnými odděná; vizme
() svatbě pannu nevinnou v bílý háv
zahalenou. A v jaké pak barvě jeví se
nám velebná Svátost? Taktéž v barvě

bílé, pod čistými způsobami bílého chleba
pšeničného. Aj toť znamení nejčistšího,
nejnevinnějšího Srdce Ježíšova; tot“nám
naučení, abychom i my z té duše této
překrásné ctnosti pileli a jednou doznali,
jak pravdiva jsou slova Páně: »Blaho
slavení čistého srdce; neboť oni Boha
viděti budou.c (Mat. 5, 8.)

Z'toho všeho vidno, že až dosud
platí, co řekl kdysi sv. Petr Pánu Ježíši:
»Pane, ke komu půjdeme? Tyt' maš
slova života věčného, &my jsme uvěřili
a poznali, 'žejsi Ty Krištus, Syn Božílc
(Jan 6, 69. 70.) Pán Ježíš i nyní a až
do skonání světa nejlepší učitel, a to
zejména ve svatostánku, ve velebné
Svátosti. Nuže držme se učení Páně jako
sv. Petr a ostatní svatí apoštolé, a pro
spívejme tudíž zejména v pokoře, po—
slušnosti a čistotě srdce. Kyrie eleison —
Pane, smiluj se nad námi!

(Příště dále.)

Sen svatého Jana.
Katalánská báseň Jacinta Verdaguera, kněze. —_Studie a překlady P. Sigímnunda 301131534,0. S. B.

*, velikou radostí četljsemvsrp- '

G_,ř novém čísle tohoto časopisu, l
mně zvláště milého, článek ]

Boh. Hendla o básníku bož- '9 ského Srdce Páně: Jacintu
!

Verdaguerovi. Těší mne, že katolíci naši

(Věnuji čtenářům „Školy Božského Srdce Páně.“)

počínají si konečně všímati tohoto veli
kána mezi básníky nynějšími a mezi
básníky světovými vůbec. básníka tak
výlučně katolického a takého genia, že

, bych ho nejraději nazval »Dantem XIX.
století. <



Kdyz básník náš J Vrchlický pře
ložil a vydal 1. 1891. báseň Veidaguerovu
»Atlantis, a nevšíml si u nás tohoto zna
menitého překladu snad témeřnikdo;
katolické listy báseň tu ignorovaly všecky
(až na »Obzort). Tato netečnosl. mne
velice bolela. Kněz a veliký básník
Verdaguer zasloužil si vetší pozorností
od nás, než jaké se mu dostalo při
jeho prvém uvedení do češké literatury!

Vida tu netečnosť (poněkud omlu
vitelnou těžkou formou _iobsahem básně

Atlantis), umínil Jsem si české čtenářstva
seznámili s náboženskými, hlavně my—

,stickými skladbami Verdaguerovými &
v různých časopisech jsem je otiskoval.
Vytkl jsem si za švou životní úlohu nej—
lepší věci z tohoto básníka do naší
drahe mateřštiny přeložiti, aby “tak pří—
stupny byly všem čtenářům českým, a
činím počátek s básní »Sen sv. Jana, a
která brzy vyjde ve »Sborníku české

akademie. < Bude to místo pro ni zcela
důstojné a zasloužené.

Měl jsem v úmyslu báseň tu uve
řejniti celou v listě tomto, ale pro na—
hodilé překážky se tak v čas nestalo
a tudíž nebyla by se báseň ta pak vešla
do tohoto ročníku. Dokončiv tedy překlad
básně té, na níž jSem pračoval' s radostí
největší pln obdivu a svaté účty, před
kládám tuto milým svým čtenářům rozbor

. celé básně s případnými Ukázkami svého
__nesmělého překladu

*

Ve zmíněném *článku tthto listu
čtu slova: »V básni této uložena jest
celá zbožnost, nadšená láska k Ježíši
Kristu,
svatého, jakýmž _bez odporu Jacinto
Vérdaguer jest. . Těmto slovům důšťQj
ného mého pana předchůdce dávám
zcela za pravdu. Znám Verdaguera
z jeho přátělšky mně zasýlaných listů,
znám jej z listů jeho Bratra Narci'ssa,
redaktora katalánského časopisu lrdového
»Hlas Katalonie, .“ znám jej z řečí jeho"
příbuzných, kteří. vloni v Praze byli,
a znám jej hlavně z jeho' všech bá—
Snických děl, — a usudek můj o něm
není jiný. Verdaguer ješt kněz světec,
který žije přísný život askety, mrtvě
tělo své pošty a __důtkarni,aby duch tím
více žil v Kristu a jeho presvatém Srdci.
D0pisy jeho jsou mi nade vše vzácné

'slávu,
“bližního

kterou plno jest srdče básníka

a drahé. Jsou označeny vrohu _obrazem
neJSv,Sidce Páně jakož závěrka
obálek.-;Jsou psany-slohem sv. Pavla
stou nejvetší skromnosti jakou jsem
kdy poznal! Jeho oblibeným heslem jest:
»Soli Deo honor e_tgloria, mihi autem
confusiolc' (Pouze Bohit-čest' a sláva,
mne však zahanbenrl) Jeho laskavostí
dostalo se mi dar em vsechJeho _báSnických
děl, z.nichž mnohá dočkala, _se_již ně
kolikerého vydání. Jeho zbožná mysl
jeví se: i v těch několika slovech věno—
vání, jimiž mi knihy své připsal 'lak
na, překrásný obraz trtanr v knize »Sen
sv. Jana, a predstávUJrcrsv Jana na pršou
Páně sprcrho připsal slova. -_._.I'_._'__'.f.přeje
sen sv;- Jana na pršou bpamtele jeho
přítel Jáčinto Verdaguerg-kněz Na .Ze—
lený Čtvrtek 1892.-. (Gbyčejným jeho
podpisem jest: J. V. kILGZ) _Auebna
knize básní »Bethlemc_:-j_-'í_..-„ .pOSýlá
tato stébla ze stáje Betlemske, jeho.
přítel Jacinto, kněz: a_td

Moravské čtenáře snadgjbude zají
_rnati,že J. Verdaguerfv žádném listě
svém nezapomene pozdravovatr svého
přítele spolupoutníka ze“s_v.země (r 1885)
P. Methoděje Halabaluý českého bene
diktina rajhradského. .K_u_překladu všech
svých děl do češtiny :milerá'd Svolil

dont-aje,že snad tím_úcta knejsv Srdci

silněna bude. Jemu nejedriáse o vlastní

jen o slávu Boží; a __PIOSPěch

Krásný příběhvypravr se z jeho
“života! Verdaguer měl mezi 'svými přá
_tely velice nadaného, mladého básnika,
jménem JQaquim Mai—i-aBartrina, který
“bohužel byl na smrt nemocen, a Co......
'guer navštívil jej ležícíhQ na smrtelné
_postelr, aby jej jako kněz potěšil a jeho
duši zachránil. (Zemřel'r;':1-_8__.80)Verda
_“guerprávě chystal _se odjelžr do svého
'rodiště, a tu mu umírající básnik __přednesl
svoji prosbu: »Mámlátkukballadě, která,_
jak myslím, by učinilaveliký iožruch;
-__ále"Jsem“-již tak sláb že" vidím již,
*_žemusím umřít, aniž bych báseň tu“nasal__ . .c Verdaguer chtěje _ho potěšiti,
vysléchljátku té básně a nabídnuv se,
že “ji “sám napíše, odejel do, Svého rodiště
VichuýNa cestě ve vagohě železničním
jeda sk_rz_hory své vlasti, báseň tu
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napsal a hned druhý den svému příteli
poslal. Podávám zde překlad básně te,
Ovšem volný, ježto- Originálu jsem se
nikde dOpíditi nemohl, .maje po ruce
pouze slovný překlad francouzský v prose

\ A bez smyslu jest jeho duše děsná

a pák básnický překlad veršovaný, též „_ A barbar “Chopil J'i Zákeřnicky
\

l

\

a domů hned se řítí šílenec,
kde matka, leží, v ruce růženec,
a. usmívá. se ještě na. něj ze ma.

francouzský, pořízený básníkem Goyr- * Tomm “45 matky. ňadra V Půl
donem'). Jest to báseň překrásná, nazvaná & živé Brdce z mch J1 vtrhnul,

Láska mateřská ' to srdce, které pro něj tluče vždycky!
' _Sýn nelidšk-ý kdys k zvrhlé dívce pravil:

„T_ys nejkrásnější hvězdou,-na nebi, nes ještě teplé, ještě tlukoucí,
ici, čeho jest. ti. ještě potřebí? & běže, lásky hříšné žádoucí,
Chceš bohatství, bych._otceo ně zbavil? pad na. prah domu, kde měl milku klatou.

Je v pravé ruce jako lampu zlatou

J_á přines bych ti klenoty své matky,
chceš?- půjdu, tobě nahrnufje v klínl“ i Tu z. toho srdce, jak by žal je tížil,

Cb'řekl' žárlivý ret milenčin? [

!

zdá„vychůzet se sladký, něžný hlas
a. ptá. se láskyplně v tentýž čas:"i ' ' ' ' ' - ' i“ ,

_„J_dr. srdce matky sve mi přines zpatky. , „Mé dítě, snad jsi sobě neublížil?“

_Ž ') Viz o tom více: A. Savine, „L'Atlantide._“ _'

_Paris 1887,_ (Příště dále.)_ ___—___

Ze života a-splsu blahosl. Markéty Marie Alacoque.
(Část další )

_ rostoucím věkem množily se této milé sestře i boje; neboť ďábel, aby
AŠAji odr'Íadil cd jejího slibu čistoty, způsobil, že se několik ženichův o ni

neházelo, žádajíce ji za družku života. Její příbuzní a hlavně její
_ matka ji vybízeli, aby se jen provdala; doufalat matka její tímto způsobem

;? se dostati ztoho bídného stavu, ve kterém se nalézala, chtějíc pak žíti
se “svoumilou dcerou; Z jedné strany chtěl ji Bůh úplně míti pro sebe,

, zaujav tak živě její srdce, že neměla ani chvilku pokoje, ježto její slib
'_.- .? jí stál ustavičně před očima, tak že myslila, kdyby ten zrušila, že by
byla na věky ztracena.; Z druhé strany viděla ustavičně slzy své matky. Pouhá
inýšlenka že by se nemohla státi jeptiškou, způsobovala jí smrtelný strach. Vše
to-ji způsob0valo neuvěřitelnou a nevylíěitelnou utrapu, ježto milovala matku něžně
-.a_od ní byla také milována, tak že jedna bez druhé těžko mohla žíti. A přece
touha státi se jeptiškou a ošklivost před _spojeníse světem jí působily nevypsatelná
muka Ona še rozplývala v slzách, nemajíc nikoho komu by se svěřila se svým
bolem a nevědouc, co, má činiti. Konečně též laskav osti její matky nabyly vrchu
-v jejím srdci. Znepokojována těmi rozličnými myšlenkami, myslila si, že jsouc jen
jedine dítě, móhla by toho"slibu snadno sproštěna býti, protože když slib ten činila,
.:“heiozuměla vlastně, co činí. Mimo to bála se. že by ztratila svou svobodu a že by
"se“nemohla již podle vůle .tužiti v postech a sebezapírání, čemuž tak velice již
uvykla. ,Její nepřítel _jí-_napověděl, že život klášterní vyžaduje tak veliké svědomitosti
a svatosti,- které ona nikdy nenabyla, tak že by musila spěti věčnému zahynutí

-vstříc. Jeji duChnerozhodnut počal se pak kloniti více tomuto světu a jim se zabývati,
tak že pomýšlela na strůji, aby se světu líbila a podle možnosti bavila.
- Ale Bůh, který sain- byl svědkem velikého jejího duševního boje a velikého
jejího utrpění, které ona ve svém srdci cítila af kterému by byla podlehla bez
přispění..Jeho milosrdně dobrotivbsti, měl s ní umysly docela jiné, než které si
ona předsevzala. Nyní jí dal poznati, jako již častěji, že jí bude velice obtížno
a těžko odolati mocně jeho lásce, které ona nadarmo se protiví. Neboť když byla
ve spolecnosti v nejlepší zábaVě, vzbudil pojednou Pán v ní tak mocnou lásku
k sobě, že byla jí všecka zaujata a zdála se býti poděšena. »Ale to nebylo ještě
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dosti,“ pravi ona, »pro srdce tak nevděčné, jako jest moje, aby mne odvrátilo
od těch marných zábav. Zdálo se, jakoby mi byl připoután a nyní chtěje se moci
a nutně odtrhnouli, přece mne volal, abych Ho následovala, tak že jsem spěchala
namísta ukrylá,1) kdež mi můj božský Pán činil trpké výčitky, že jest žárliv
na mé bídně srdce.c 

Když Ho prosila za odpuštění, kála se za svou nevěru s tváří skleněnou
až k zemi velice dlouho. Pak se již nedala svésti k marnostem jako dříve. Sama
pak se o svých bojích vyjádřila následovně: »Večer, když jsem se dala do služby
zlořečeněho satanáše (chci totiž mluviti omarnem strojeni se), můj nebeský Pán
se mi představil, jak byl při bičování, všecek znetvořen, čině mi výčitky, že moje
marnivost ho přivedla do toho stavu; že jsem zlratila tak drahocenný čas, z něhož
musím v hodině smrti počet klásti; že ho trápím i vzdor všem důkazům jeho
lásky. To vše se'mne mocně dotklo a bolestné rány v mém srdci způsobilo. že
jsem až hořce plakala. Bylo by mi velice těžko vyjádřiti se, co jsem vytrpěla
a co se ve mně dělo. Nevědouc ještě ničeho o životě duchovním, protože mne
nikdo o ničem nepoučil, znala jsem jen to, o čem mne můj božský Mistr poučil
& co mi dal činiti svou milostnou moci. Abych se pomstila na sobě za to, že
jsem mu takové bezpráví učinila &bych se mu připodobnila, chtěla jsem nějakým
způsobem jeho bolesti cítiti, uvázala jsem si na tělo šňůru plnou uzlův a přitáhla
jsem si ji na tělo, tak že jsem sotva dýchati a _jísti mohla. Nosila jsem ji tak
dlouho, že se mi až do těla zařezávala; proto jsem ji nemohla vytrhnouti leč
prudce a s krutými bolestmi, právě jako malý železný řetízek, kterým jsem svá
ramena přitáhla. Spála jsem na prkně nebo na holích, které byly plny suků; ty

"byly mým odpočívadlem; to vše jsem činila, abych nalezla prostředků proti bojům,
které jsem ve svém nitru musila podstoupiti, jakož i proti těm, které by mohly

občerstvení proti mým vnitřním útrapám. Přemáhala jsem se velice mnoho, abych
nikomu o tom ničeho neřekla a by zůstaly skryty, právě jak mne tomu můj božský
Mistr byl naučil, aby z těch všech bojů nic nebylo zjevno, leč že jsem se trochu
přepadla. Strach, že jsem Boha urazila, mne ustavičně trápil; měla jsem vždy
hříchy'své před očima, zdály pak se mi tak veliké, že jsem se obávala, aby mne
peklo nepohltilo. Chtěla jsem se zpovídati každý den a přece nemohla jsem tak často.
Ctila jsem ony svaté, kteří činili ustavičně pokání, kdežto já jsem neměla ani,
komu bych své chyby žalovala. Tak strávila jsem více let bez jakékoliv jiné
útěchy, než kterou mi Pán poskytl. který byl mým učitelem a vůdcem.:

Až potud slova naší mile sestry, která napsala na rozkaz svého zpovědníka.
Touha státi se jeptiškou vzňala se mocně v jejím srdci, tak že se rozhodla

vstoupiti do'kláštera za každou cenu. Uplynulo více let, aniž by své zbožné přání
mohla vyplnitií V tom čase její boje a útrapy se zdvojily a ona, poučena byvši
od svého božského Mistra, zdvojila své pokání. On změnil jeji způsob života
kjejímu prospěchu, dávaje jí poznati krasu ctnosti, hlavně pak tří slibů: chudoby,
čistoty a poslušnosti a že ve vykonávání těch slibů nejsnáze se dojde ke svatosti.

Ona nečetla téměř žádné jiné knihy než životy svatých a říkala: »Ja musím
hledati svatou, kterou bych mohla snadno následovati, abych se stala svatou.:
A co ji velice zarmoutilo, bylo, že svatí Boha tak neuráželi, jak ona, nebo že
své hříchy napravili velikým pokáním; následkem toho toužila též ona, veliké pokání
konati. Ale její božský Mistr jí vnukl takový strach před následováním její vlastní
vůle, že ona myslila, ačkoliv by mnoho mohla činiti, že by se to jejímu božskému
Pánu nelíbilo, kdyby to nevykonala z lásky a poslušnosti. To vše v ni vzbudilo
touhu po lásce a poslušnosti k němu. Nevědouc však, jak počíti,-myslila, že by
bylo zločinem, kdyby řekla, že miluje Boha, >ježto,c praví ona, »moje skutky ze
lži obviňují moje slovem '

Když se jednoho dne tázala Pána, co by od ní žádal, dal jí tak velice
něžnou lásku k chudině, že si nežádala jine rozmluvy než s nimi, cítíc k nim

1) U paty vršku, který podnes jest skryt mezi stromy až na konci plotu.
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takovou soustrast, že nechtěla ani sama sebe k vůli nim šelřiti. Kdykoliv měla
nějaké peníze, hned 'je dala malým ubožákům, aby si je k sobě navykla, chtějíc
je n'aučiti katechismu a modlitbě, a to tak horlivě, že ani později nevzpomněla,
kde je bude učiti v zimě.1) Chtěla—li se odebrati do některé světnice byla vyhnána;
ano, což ovšem bylo spíosté, byla podezřívana, že krade aby jim mohla pomoci,
čehož však ona nikdy nebyla schopna, ježto věřila, že by Boha krádeží nesmírně
urazila; neboť dávala chudým jen to, co obdržela od své matičky, která jí ty
almužny rada povolovala. Od té doby se úplně podrobovala. tak že beze svolení
ošob, s kterými žíla, ničeho nečinila, chtejíc se vyzkoušeti, hodí-li se do kláštera.
'l'ato závislost způsobila jí takořka zajetí, ale zároveň dala jí takovou vládu nad
samou sebou, že není větší poddanosti, než ve které ona žila. Ale vřelá touha-Boha
milovati ji posilnila, že mohla veškeré nesnáze přemoci a činila, co se příčilojejím
náklonnostem, aniž by cítila odpor. Kdyby snad jen trochu v tom chybila, hned
se “Ztoho obviňovala jako z nějaké ohromné chyby. .ledenkráte se bála, aby pro
tolik pokleskův a pro takovou nevěru, které se dopustila, neodvrátila své nejvyšší
dobro, božského Mistra, který ji neustále pronásledoval a říkal: »Já jsem tě vyvolil
za svou nebeskou nevěstu. a tu jsme si slíbili věrnost, když ty's mi zaslíbila' svou
čistotu, ku které jsem tě povzbudil, dříve než by svět ve tvém srdci se uhnízdil,
clítěje míti je čistě bez pozemských myšlenek. Abych si je mohl uchovati pro sebe,
odstranil jsem z něho veškerou zlobu tvé vlastní vůle a svěřil jsem je p_éčimé
svaté Matky, aby je zdokonalila podle svého přáním

Od té doby se blahoslavená těšila zvláštní ochraně božské Matičky,
utíkajíc se k ní ve všech svých potřebách a útrapách s důvěrou vskutku dětskou.
Učí-mila slib, že se každou sobotu bude postiti, že bude .říkati hodinky nepo—
skvrnén-ého početí a že chce sedmkrát pokleknouti při modlitbě »Zdrávas Maria
k úctě sedmibolestné Panny Marie. Když by se snad bála, že při nových bojích
se světem by mohla podlehnouti. cítila se podporována od této Královny nebeské
lásky. Jednoho dne, ,když nevěděla, jak se má rozhodnouti a ustavičně byla pokoušeua
líbivostí. uviděla svého božského Spasitele v tajemství jeho bičování; on jí činil
výčitky, které podle vlastních jejích slov ji do srdce bodaly: >T.y se tedy chceš
líbiti! Já jsem se ti také zalíbil a podstoupil jsem veliké starosti a nesnáze pro
tvou lasku, abych si tvé srdce získal; a ty snad mi to ještě chceš upírati?!c

To vše učinilo nevyslovitelný dojem na jejího ducha; a přece uznala
docela správně, že z toho ničemu nerozumí; nebot vše, co činila, pocházelo
z laskavé starosti, kterou měl Pán Ježíš o její srdce a jež působila, že mu nemohla
na žádný způsob odolati. Proto _říkávala: »Můj Bože, ty víš, že jsem plna odporu
a že se protivím Tvé božské milosti! Ty's chtěl, abych podlehla velikosti Tvých
milosrdenství ke mně. Zdá se mi, můj milovaný Spasiteli, že jsi sobě umínilmne
pronásledovati a ustavičně píoti mé zlobě Tvou dobrotu stavěti, Tvou lasku proti
mé nevděčnosti, která jest předmětem velikého mého bolu. Nikdy se nemohu
odvděčiti za Tvé laskavé starosti, kteíé o mne máš od mého narození a ustavičně
chceš míti s takovou dobrotou a milosrdenstvím. : (Příštědále.) '

1) Svědectví Chrysostoma z r. 1715. („ŠkolaB. S. P. “ 1892, sešit bieznový str. 72. dole:
„V době své mladosti dala chudým vše, s čím mohla .volně nakládati, ano i to, co dostala pro
svou výživu, \elíce pečlivě u sebe shromažďovala malé chudé dítky, chtějíc je vyučiti poznání Boha
a službě Boží, vábic je, aby k ní přišly a u ní chvilku pobyl), hlavně Svými almužnami, tak že ji
íečený svědek jedenkráte pravil v žertu: „Snad se, milá sestro nechceš státi učitelkou?“ Ona mu
odpověděla: „Odpusť, milý bratře, ale ty dítky jsou tak beze všeho vzdělání.“

Různé zprávy &drobnosti.
Zasvěcení Anglie Panně Marii a se za tou příčinou, že sv. Otec-Lev XIII.

sv. Petrovi. V první polovici měsíce června odporučil Anglii do ochrany nejbl. Rodičky
byl chrám londýnského oratoria svědkem Boží Panny Marie a knížete apdštolského
velike náboženské slavnosti, která konala sv.Petra. Duší všech . těchto slavností,
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které měly býti výrazem radosti kato—
lického obyvatelstva Anglie nad jmeno
váním nových patronů. byl zasloužilý
\vestminsterský kardinál Voughan, který
se také s největší horlivostí postaral o to.
aby památná tato patronisace s náležitým
leskem oslavena byla. Jak se dalo očeká
vati, bylo účastenství celé Anglie na této
slavnosti velikolepé; obzvláště dlužno
připomenouti přítomnost deputací. všech
kathedralních kapitul, čtrnácti sulfragán—
ních biskupství westminsterských a řádů
benediktinského, dominikánského, karme
litského, servitského, jesuitského, kapucín
ského, dale kongregací Rosminiánů, Re
demptoristů, Maristů, Passionistů, Oblatů
Panny Marie, Oblatů sv Karla a zbožných
misií. Také světské hodnostáře bylo tu lze
spatřiti: mezi mnohými jinými přítomní
byli rakouský a španělský velevyslanec,
vévoda z Norfolku, hrabě Denbigh, lordové
Asburnham, Arundell, Clifford, William
Neville,Walter Kert, ofWardour. Nejdříve
sloužil kardinál Voughan pontifikální mši
svatou, potom měl Oratorián P. Bridget
slavnostní kázaní, po kterémž kardinál
předčítal zasvěcovací formuli k nejblah.
Panně Marii. Zpěvem »Ave maris Stella:
byla zakončena slavnost dopolední, po
níž hosté světští i duchovní odebrali se ke
společné hostině. Odpoledne měl biskup
cliftonský pontifikální nešpory, načež měl
kardinál kázaní o uctívání svatého Petra
v Anglii od pokřesťanění Anglosasův a
na konec přednesl zasvěcovací formuli
k sv. Petru.

Rada ženám. Kněz Kornélius a
Lapide, výtečný vykladatel Písma, vy
pravuje v jednom ze svých spisův o jisté
mladé paní, která se byla nedávno pro
vdala, že šla k jednomu starému a zku
šenému muži, by se ho tázala o-radu, jak
by si měla v manželském stavu vésti, aby
tento byl pro ni vždy šťastným. »Chceš-li,c
pravil moudrý rádce, »na svého muže
blahodárný vliv vykonávati, poslouchej ho
ve všech dovolených věcech a konéj ráda
vše, čehokoliv by si přál; neboť dobrá
žena panuje nad svým manželem dobro
volnou poslušností.: Tímto prostředkem
měla Klotilda, manželka franckého krále
Chlodvíka, na svého chotě a tím i na
celé království vliv nejlepší. Ukazovala
se totiž k němu vždy ochotnou a po
slušnou. Kdykoliv něčeho po ní žádal,

,.
()

zněla její pokorná odpověď: »Svou vůli
jsem zanechala v domě otce sveho. ()
pane můj; zde ve Francii nemám jiné
vůle mimo vůli svého muže.c Proto
říkával často Chlodvík: »Mám manželku
znamenitého rozumu a čilého ducha, ale
nemá pražádné vůlew Tímto spůsobem
přivedla ho konečně tak daleko, že když
se byl kdysi z vyhrané bitvy vítězně
navrátil, křesťanem se prohlásil a pravil:
»Chlodvík zvítězil nad svými nepřátely,
ale Klotilda přemohla Chlodvíka. Od této
hodiny zříkám se pod přísahou pohanství
a přijímám ono náboženství, kterému
mne Klotilda svým příkladem naučila.a
Mnohá žena vykonávala by mnohem větší
vliv na svého manžela v náboženském
i mravním ohledu, kdyby následovala
příkladu této ctnostné královny a za tím
uěelem sama sebe více opanovala a ke
svému manželu vždy povolnou a při—
větívou se ukazovala.

Moc písně „Magniůkat.“ Na podě—
kování za milosti, které Bůh nejblaho
slavenější Panně prokázal, at“ modlí se
všechny dílky Mariiny podle příkladu
mnoha svatých hodně často éMagnifícatx;
jest to jediná modlitba, kterou Maria
složila. Učený Gerson praví, že sama
naše milá Paní často ji opakovala,
obzvláště jako díkůčinění po svatém
přijímání. Benzonius uvádí při výkladu
písně »Magniíicato mnoho zázraků, které
jí byly způsobeny. & praví, že ďáblové
se třesou a na útěk dávají, když slyší
slova: »Učinil moc ramenem svým a
rozptýlí! ty, kteří se vyvyšují v myšlení
srdcí svých.“ Caesarius vypravuje, že
jistý nmich s'velikou zbožnosti k nej
blahOs-lavenější Panně lnul a obzvláště
rád se »Magnificatc modlil. Když byl
svému konci blízek, tu zjevila se mu
Matka Boží a oznámila mu, že v sedmi
dnech zemře; potom udělila mu své
požehnání. Když tedy onoho sedmého
dne zbožný mnich v posledním tažení
ležel, zjevila se mu znova v přítomnosti
klášterního převora, provázena jsouc
velkým počtem andělův a svatých, a
zůstala, až svatý muž s nesmírnou ra
dostí ducha vypustil. Kardinál Jakub
z Vitry vykládá v životopise Marie
z Oigniesu, že když ještě na smrtelné
posteli iMagnificata zpívala, Matka Boží
se jí zjevila a ji napomínala, by si dala
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udělíti svátost pomazání; potom zůstala
s mnoha svatými, ba dokonce i se Svatým
svatých, svým Synem Ježíšem, až do
jejího skon-ání přítomna. Svatý Anselm

praví, že i on sám, když na lože upoután
byl mnoha nemocemi. které mu veliké
bolesti působily, od nich jen proto byl
uzdraven, že se »Magnificat- modlil.

Milodary božského Srdce Páně.

Ze Slezska. Po několik _ne'dělbyl
jsem churav plicním neduhem; ač (zho
roba nebyla pravě nebezpečná, přece
velikou mně byla překážkou v povolaní
dOStÍ obtižném a to v- dobu, kdy place
bylo nejvíce. V potřebě té obrátil jsem
se k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše a
k nejčistšímu Srdci Panny Marie. _llyv
vyslyšen, vzdávám tuto nejpokornější
diky Pánu ležíši i blahoslavené Panně
Mam FZ.

Jedna matka upadla do nebezpečné
nemoci; lékaři dávali pramálo naděje
nauzdravení. Jsouc svatými svátostmi
zaopatřena, odevzdala se úplně do vůle
Boží, ač jí to přece za těžko přicházelo
rožloučiti se od svých 9 dosud malých,
nezaopatřených dětí. V této tísni poručila
sebe i své dítky nejsv. Srdci a Panně
Marii; otec s dítkami vykonával devíti
denní pobožnosť; modlitby k božskému
Srdci byly konány i v kostele. A hle!
Pán Ježíš nás vyslyšel. Vzdávám jemu
a jeho dobrotivé Matičce tuto veřejné
díky jménem uzdravené matky, kteráž
horlivou jest ctitelkyní Srdce Pana Ježíše
a Panny Marie. F. Z.

Ze Sádku u Poličky. l. Již skoro
30 let tomu, co nám nejdůstojnějši
biskupská konsistoř Královéhradecká nej
milostivěji povoliti ráčila zřízení samo
statné správy duchovní; že pak jest-to
věc pro dobro a spásu duší, hrozilo již koli—
kráte věctu Bohu nebezpečí, milou vyrátiti
z kořene, jak již obyčejně, že co Božího,
musí bojovati se světem. Mimo zbožných
modliteb a vroucích přání našich opravdu
křesťansko—katolických — nám drahých
předkův a zakladatelův naší budoucí far
nosti. voláme i my nyní vroucně ku Pánu
Bohu o pomoc. Již po několik let prosím
já nehodná nejsvětější Srdce Pána Ježíše
& neposkvrněné Srdce Panny Marie a
sv. Josefa Joachima, sv. Annu, sv. pa
trony sv. třetího řádu, pak všecky patrony
české a všecky'svaté a světice Boží 0 při

mluvu, aby vyslyšeli prosby naše. A věc
ta přežádoucí a Bohu mila blíží se
bohudík ku konci; a piotož neskon
čené díky, čest' isláva budiž od nás
všech nehodných. Budiž zvelebena nej
světější Trojice, Bůh Otec, Syn i Duch Sv.,
jimž jest zasvěcen náš milý chrám Páně.

F. F. a mnoho iiných,

ll. Děkuje Panně Marii Vambeřické
a sv. Mikuláši A. B. za uzdravení očního
neduhu, který 2 léta trval a při vší
lékařské i domácí pomoci _tak se horšil,
že nerozeznala osoby, které potkávala
nežli po řeči. V takové úzkostí jedné
noci se jí zdálo: přišla k ní nějaká
ženská osoba a pravila jí určitě: »Nech
všeho léčení a jdi na Široký Důl (jest
to vesnice asi hodinu od Poličky vzdá
lená) k sv. Mikuláši, umyj se tou vodou
a budes viděli jako dřive.< Ona ale o tom
místě nikdy neslyšela, a'proto ptala se
lidi, kteří tam odtud—byli a jí ujistili,
že vskutku kaplička sv. Mikuláše v témž
místějest, avoda že pod kapličkou vytéká.
Že na peuti Vambeřické byla již vicekráte.
odhodlala se tedy a šla nejprve do Vam
beřic; necítila však úlevy žádné po na
vratu od Rodičky Boží. Šla tedy ještě
se třemi jinými osobami ke zmíněné
kapli, a tam se modlily; ona umyla si
oči a již uplynulo od toho času několik
let, a ona jsouc švadlenou těší se dosud
z dobrého zraku. Vodu, kterou vzala do
lahvičky, rozdala, protože jí sama nepo
třebovala. Pročež díky vroucí Pánu Bohu,
Rodičce Boží a sv. Mikuláši, neboť veliký
jsi, () Bože, ve svatých svých. .

ll l. F. F. vzdává díky z nejhlubších
útrob srdce svého za pomoc z dlouhé
a trapné nemoci, nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježíše Marii Panně Filipsdorfské,
Lurdské a Svatorůženecké. Konala tři
kráte devítidenní pobožnosti k nejsvětěj
šímu Srdci Páně, k Panně Marii Filips
dorfské také 3kráte, k Lurdské Panně
Marii 14kráte, a vzhlédl Pán Bůh na



mne nehodnou, a jsem zdrává. tak že
mohu lehčejší domácí práce konati. Kdo
tyto řádky čísti budete, prosím„ pomodlete
se na poděkování a za dokonání mého
uzdravení alespoň jednou Zdrávas Maria.
Pán Bůh vám to odplatí. Kéž s milostí
Boží mohu vykonati, co jsem sobě umí
nila! Kdož jsi v těžkostech, hledej jen
pomoc u Boha 3 Jeho Svatých.
gl Z okoli drahotušskéhu. Vzdávám
nejsrdečnější díky Srdci Pána Ježíše a
nejblah. Panně Marii svato-hostýnskě,
sv. Josefu. sv. .lanu Nep., sv. Antonínu
za vyslyšení proseb mých-a za ochranu
a vysvobození z mnohých nesnází a
strasti. N.

Z farnosti Štěpánovskě. Nejvrouc
nější díky vzdává jistá rodina nejslad
šímu Srdci Páně nejčistšímu Srdci P.
Marie, sv losefu a sv. Antonínu Pad.
za vyprošení milosti Boží v důležité
záležitosti. A. ú., el.III. s. sv.Fr.

Z farnosti Pusto-Polomskě. Plesejte
všickni v Pánu, vzpomínajíce na lásku
nejsladšího Srdce Ježíšova a nejsladšiho
Srdce Panny Marie, sv. Josefa a s'v. Anto
nína. Jak milostné, dobrotivě, láskyplně,
útrpně a k pomoci Ochotně jest nejsvě—
tější Srdce' našeho Vykupitele, mohou
více méně dosvědčiti všickni jeho ctite
lově. Tak i já nejposlednější z nich jsem
velmi často milosrdenství jeho okusil.
Zvláště roku 1892. nás tížily mnohé
strasti, tak žejsme nebyly s to, bychom své
vinnosti dostaly. V této velkě tísni
utekli jsme se. já a matka moje, k nej
sladšímu Srdci Pána Ježíše a Panny
Marie, k sv. Josefu a sv. Antonínu

Paduánskěmu, aby nám v této velké tísni
a bídě pomohli; začali jsme konat devíti—
denní pobožnosti, a též sv. zpověď, a
skončili jsme ji na den Božího Narození,
s tim úmyslem, bude-li nám spomoženo,
že to uveřejníme ve »Škole B. S. l.)-K
Za nedlouho po vykonané devítidenní
pobožnosti uzřelí jsme pomoc Boží; a
mnoho jiného dobrého. Proto plníme
radostně slib svůj & vzdáváme vroucí
diky nejsladšímu Srdci Pána Ježíše a
přelaskavému Srdci Panny Marie, sva
tému Josefu a sv. Antonínu Paduanskému
s přáním, aby láska a úcta k nim se víc a
více mezi lidmi šířila. Syn smatkou.

Z farnosti Těšnovské. Čtenářka
»Skoly B. S. P.: vzdává vroucně diky
nejsv. Srdci Páně. Panně Marii ustavičně
pomoci a sv. Josefu za vyslyšení prosby
ve dlouho trvající nemoci za mocnou
přímluvu. A nejenom v nemoci, ale
v každé záležitosti utíkám se k nejsvě—
tějšímu Srdci Páně a vždy vyslyšena
bývám. P. Š.

Z Vel. Meziříčí. Vzdávám nejsrdeč—
nější díky nejsv. Srdci Páně a Panně
Marii Tuíanskě a sv. Josefu za vyslyšení
proseb mých v nemoci mě a prosím
čtenáře a čtenářky »Skolyc o 1 Otčenáš,
bych dosáhla úplného zdraví, jell to
vůle Boží. M

Z Vel. Meziříčí. Nejvroucnější díky
vzdávám nejsv. Srdci Panně, Páně Marii
Líirdské, sv. Josefu & sv. Antonínu za

vyslyšení prosby v nebezpečně choro—

mylslností mě, a prosím čtenáře »SkolycIZdrávas. A.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim & Italie. V pondělí 21. srpna,
na den _sv. Jáchyma, byly jmeniny
sv. Otce. Blahopřání zaslali mu mimo
mnohé jiné vynikající osobnosti četní
panovníci evropští a preSident Spojených
států severoamerických. V neděli před
12. hod. přijímal sv. Otec blahopřání
svého. dvora a sboru kardinálů, načež
se bavil ve své privátní knihovně po
dosti dlouho ve společnosti kardinálů,
prelátův a jiných hodnostářů církevních
i světských Za rozmluvy vyzval kardi

nála-vikáře, aby mu podal zprávu, jakým
způsobem byl svátek svatěho Jáchyma
v římských chrámech oslaven, Dále tázal
se ho těž sv. Otec, jak pokračuje stavba
kostela svatojáchymskěho, .který jest
jubilejním darem sv. Otci věnovaným.
Vyjednávání sv. Stolice stran docílení
žádoucí jednoty církve jest v plném
proudu. Tak ponechal by sv. Otec milerád
Rusům, Srbům, Bulharům, Rumunům

ekům zřízení synodální &volby patri
archů, kdyby se jmenovaní národové



přidali k sv. Stolicí, která by si vyhra
dila pouze potvrzení volby patriarchů.
Také odjezd patriarchy jerusalemského
do Říma uvádí se ve spojení s pevnějším
přilnutím ke sv. Stolicí. Na radu Ba
kouska a Italie jest 'I'urecko ochotno
převzíti protektorát nad západními kře
sťany, který dosud měla Francie. Těchto
dnů rozhodovalo se v kongregaci ritů
o blahořečení Jana Martina Moise, kněze
missionáře a zakladatele“ »Sester Prozře
telnostic a Barthelemy Canale, kněze
z řádu Barnabítů. V poslední době zanáší
se sv. Otec pilně záležitostmi diploma
tickými; tak dá se vysvětliti, že z onoho
množství oznámených encyklik vydána
byla pouze encyklika k biskupům
uherským a o sv. růženci. —- Nedávno
vydané ministerské . nařízení upravuje
státní hodnostní poměry a pocty pro
duchovní hodnostáře, kterým se těmto
žádné příkoří nečiní. Za to však luza
římská nešetří věcí nejposvátnějších,
metajíc před obrazy Panny Marie dokbnce
i pumy. '

Rakousko. Po delší již dobu mluví
se v našem mocnářství o zřízení kato—
lického středu po způsobu německém.
Klub takový byl by pro náboženství
katolické rozhodně prospěšným; proto
by si ho také sv. Otec a vídeňský nuntius
Agliardi přál. Než se mnoha stran ozý
vají se hlasy protivné a snad také plným
právem; zřízením katolického středu
stala prý by se situace v říšském sněmu
ještě obtížnější než nyní jest. V pondělí
dne 14. srpna večer zemřel nejdp. biskup
Dr. Matouš Binder ve Sv. Hippolitě a ná—
sledující nocí 0 11 hod. nejdp. kníže
biskup Dr. J. Zwerger ve Štýrském Hradci.
Obě úctyhodná knížata církevní byla po
mnoho neděl těžce nemocná, obé strádala
s velkou trpělivostí, obě spravovala přes
20 roků své diecése s obezřelostí a dň
myslem. Biskup Dr. M. Binder narodil se
19. srpna 1822, byl 23. července 1846
vysvěcen a r. 1872. jmenován nástupcem
Dra. Fesslera. Kníže-biskup Dr. J; Zwerger
narodil se 23. června 1824, byl 14. pro
since 1851 vysvěcen a 14. srpna 1867
jmenován biskupem štýrskohradeckým.
Umrtím těchto dvou církevních hodno—
stářů ztratilo Předlitavsko mnoho. Oba
byli zbožní, ve vykonávání svých povin
ností velice svědomiti a důkladně vzděláni.

Budiž jim země lehká! — Zi'natky v krá—
lovství uherském neberou konce: 5 nej
větším napjetím očekává se císařovo
rozhodnutí. Jedny zprávy dí, že císaři
církevně-politické předlohy již podány
byly; učinil prý tak ministr spravedlnosti
Szilagyi. Předlohy samy prý jsou napsány
ve formě obšírného ' pamětního spisu a
mají prý 170 článků. Císař vyžádal prý
si k prostudování důležitého tohoto spisu
delší dobu. Dle jiných předlohy tyto po
dány byly císaři předsedou uherského
ministerštva, Drem. Weckerlem. Někteří
zase praví, že předloženy budou císaři
teprve zjara; ve Vídni míní, že bude
nejvyšším rozhodnutím dovoleno, aby
přišly do sněmovny.» .Jiní kladou roz
hodnutí císařovo do konce září; vládní
předlohy prý však budou- důkladně po—
změněny. než se do sněmovny dostanou.
Kníže-primas kardinál Vaszáry měl 5před
sedou ministerstva, Drem. Wekerlem',
konferenci, která trvala půl čtvrté hodiny.
Poslední chtěl si primasa nakloniti ně
jakou koncesí, což se mu nepodařilo.
Jak se Wekerle vyjádřil, vyslechne prý
císař před.-rozhodnutím mínění primasovo,
které prý nebude žádným způsobem zníti
ve prospěch uherské vlády. Orgán maďar
ských katolíků »Magýar Allama píše, že
vláda musí roz'pustiti sněmovnu poslancův
a vypsati nové volby, poněvadž prý se
národ ještě o programu cír_kevně-poli-'
tických oprav nevyslovil; na nové volby
prý musí dojíti tak jako tak, ježto prý
sněmovna magnátů dotčené předlohy od
mítne naprosto. Proto prý mají se katolíci
již nyní chystati k novým volbám a sbí
rati hromadné petice, jež by se poslaly
přímo císaři. Nový život v záležitosti
uherské, které se v poslední době strachem
před možnoStí nešťastného výsledku způ
sobem klidnějším utvářeti počaly uvedla
papežská encyklika k uherským biskupům.
Celé _jízde uváděti nemůžeme; obsahuje
poučení pro duchovenstvo a věřící lid,
jak by si za nynějších okolností vésti
měli. Odporučuje se obzvláště maření
smíšených manželství, časté sjezdy kato
líkův a volba dobrých poslanců. Nejvíce
podráždila zednářskou vládu odvolávání se
sv. Otce na císaře, který jest jejich po
sledním útočištěm v.tom*ohledu,' že by
se dle jejich vůle zachoval. Že se proti
s-v.Otci všelijak mluví a na něj nadává,
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to se samo sebou rozumí. Ale tím dávají ' Černé Hory uvésti, že však slibu dodržeti
páni zednáři najevo opět jen svůj strach. ' nehodlá. Pomluvy tyto asi vznikly z obtíží,

Německo. Sledujeme-li bedlivě běh se kterými se slovanská liturgie potkává.
věcí v Německu, pozorujeme s rozkoší Předně jest duchovenstvo černohorské
rozkvět katolického světa tamějšího. Snad nároansti italské, a proto snahám národ—
v žádné říši evropské nemá katolicismus nostním na slovanské Černé Hoře nepří
tak'zdravé jádro, jako právě tam. To znivým, & za druhé .kněžstvo,slovanské
jeví se především častými sjezdy, jež liturgie nezná. Jen několik duchovních
katolíci němečtí pořádají. Zvláště v po- osob zná důkladně staroslovanský jazyk
slednídobějevíse tam čilý život sjezdový, a jejich přičiněním dostane se bohdá
který bychom si u nás a také i jinde z té brzy Černé Hoře kněží vlasteneckých a
duše přáli. Uspěchy častých sjezdů kato- liturgického jazyka znalých.
lických v Německu korunovány byly Ve Franciijest čilý volební-ruch; katol.
v měsíci září skvělým sjezdem ve Wíírz- obyvatelstvo chová se velice statečně.
burku, který se přes překážky se strany avšak pro tentokráte asi ještě skvělých
protestantův a židů jemu v cestu kla— úspěchů se nedodělá. — Dné 21. srpna
dené'stal přece skutkem. Učastenství bylo 'viděly Lurdy opět velkolepou pouť. Při
ohromné; viděti tu bylo osoby vznešené jelot' do tohoto nejslavnějšího poutnického
&zvúčných jmenjak z-kruhů šlechtických místa 14 vlaků, z jejichž vozů vystupo
tak církevních. Mimo sjezd hlavní konán , valy tisíce a tisíce poutníků. Vozy, které
byl ve Wůrzburku také odborný sjezd vezou nemocné, jsou označeny bílé &
katolických učitelův a studentův. Obšírné obsahovaly tentokrát 250 nemocných.
blahopřání 'sv. Otce, které byl předsedovi Stalo prý se v _Lúrdech mnoho zá
sjezdu zaslal. jeví nelíčenou radost.“nad zračných uzdravení; tak'zázrakem vy
úspěchy katolíků německých, které svatý léčena byla slečna Metivierova, 361etá
Otec právě pro tuto jejich skutky osvědčo- šička z Remorantinu, jež po 18 měsíců
vanou stálost u víře po přednosti miluje. nadobro ochromena na loži ležela.

CernáHora.KardinálRampolla sdělil Pronásledování katolíků na Rusi,
knížeti černohorskému, že papež svolil, které již po dlouhou dobu trvá, jest
aby' konaly se katolické bohoslužby na čím dále tím rozsáhlejší. Tak přeměňují
Černé Hořejazykem slovanským, a zaslal se v poslední době i katolické kostely
mu zároveň četné liturgické, ve staro- ; v rusko-pravoslavné. Věc jest tím .po
hlaholštině “sepsané knihy. Tímto způ- divnější, že jest ruský car znám jako
sobem ukončeno podezřívání papeže, že , panovník lidumilný a dobrotivý. B.K.
sice slíbil slovanskou bohoslužbu do l

Církev v Belgii a Holandsku.

“pozornost“ celé Evropy. Obě naplňují nás utěšenou nadějí, ale zároveň
bázní. Belgie stala se jevištěm boje rozhodného katolictví proti

liberalismu, socialismu, kteříž oba pocházejí od zednářův. A Holandsko nejinak
jest podkopáno zednáři, kteří všude co nejvíce ohrožují zájmy církve katolické.
Země belgická stala se za poslední doby jevištěm samých rozbrojů; zednáři již
dávno přičinili se, aby podryli všeliký řád, aby z lidu odstranili spokojenost.“a otrávili
mysl jeho zásadami socialismu. A nyní dozrálo ovoce jejichýUstavičné stávky dělnictva
asi jako u nás, ne-li v'míře daleko větší ; se stávkami ovšem spojeny jsou rozbroje,
ano ikrveprolití. Tím ovšem hyne blahobyt země, tím trpí nesmírně zájmy církve
katolické jak ve chrámě, tak ve škole, tak u veřejném životě. Tento boj ovšem vyvolal

rozhodné katolíky, aby hájili práva svá a práva sv. církve v životě veřejném, ve
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škole a ve chrámě. Za tou příčinou obětují co mohou, aby sobě pojistili náboženskou
školu, kde by dítky jejich vychovány byly jako dítky křesťansko-katolické, a nebyly
kaženy zásadami zkázonosnými. [ na jiné účely, týkající se katolického života,
přinášejí veliké oběti. A můžeme říci, že vedle bojů socialistův utěšeně zkvětá život
katolický; že tříbí se pšenice od koukole, jak to v takovém boji ani jinak možno
není. Aby horliví katolíci v tomto svatém boji neustáli a zvítězili, potřebují pomoci
s nebe, a proto se za ně modleme, jak nám to křesťanská láska přikazuje; —
A v Holandsku není jinak. ltam katolíci mnoho vytrpěli utlačování ve všechoborech
jak od většiny protestantské, tak podobně i od zednářův, až konečněi zde vzpružili se
katolíci a překvapují nás od posledních 40 let svou neohrožeností pro zájmy církve
Kristovy. Roku- 1865. bylo mezi 3,493.604 obyvately asi“ 2,213b42 protestantův
a 1,280.062 katolíků; počet katolíků roste očividně. Život katolický zkvétá utěšeně
v rodinách, podporován jsa od četných klášterův a horlivých kněží, z nichž mnozí
odcházejí jako horliví misionáři do dalekých zemí, jako: do Indie, do Afriky, Ameriky,
do Číny, do Mongolska a jiných pohanských zemi, aby v nich rozžalí světlo svaté
víry Kristovy. Z toho poznati již, jakOu láskou lnou katolíci Holandska ke Kristu
Pánu a jeho církvi. O' kéž by také u nás život katolický více se vzpružil, aby
nepřátelé nenabyli více půdy a nestavili sobě tak pyšně hlavy nad všelikou autoritu
církevní i státní! Kéž by naše vlasť drahá zůstala vždy věrnou dcerou společné
matky všech národů, již hlásí se pod prapor Krista, Krále věčného a nesmrtelného,
jemuž náleží největší čest a sláva na věky!

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svym Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv.,Svátosti oltářní
po vši zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den,ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejšv. 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 jeji nejvyšší hlavu, za
(dosažení svobody katolíků v Belgii a Holandsku, 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 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, modlíme-lí se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) '

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

Pius IX. 1874.)
Svatý- Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

—r—=

Úmysl v"listopadu: Katolické misie na Východě.

Tiskem benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Zbožné vzdeehy.

še, co jsem, co miluji,
Tobě, Otče, věnuji!

Zarmoucen jsem _hříchy svými:
na milost' mě, Bože, přijmi!

Jenom v Tom je blaho jisté,
jenž nám vykvet z Panny čisté.

Srdce Ježíšovo, božský skvoste,
kéž má láska k 'I'obč stále roste!

Pane, uč mě přikázaní
a. dej milost' k vykonání.

Uč se, srdce v občt' klásť,
ať to stojí strasť neb slast.

. IVO
Pro smrť Syna na kříži
zbav nás, vin & obtíží-!

Z drahé krve Beránkovy
pučí mír a. život nový.

ó jak jsi mocný, Jesu Krista!
Chléb mčníš na své tělo čisté.

Přijdi, Jesu, moje nebe!
Hle, mé srdce žádá Tobe!

Žehnej nám láskou, Bože náš,
jak rosou kvítí zaléváš.

_“————É—
Všech Svatých.

brého vojska sveho, tu&&
vší vlasti; s radostí

?i \odyž po slavnébítve-\ítez ,_ »<i>—ó.; domů se vrací v čele chra- :
* se vrací? Kdo vylíčí radost rodičů, bratří,

ozývá se jásot a ples po
a chloubou vítá;

vděčný národ vítězného-sveho ochranitele !

a zlatým písmem zapisuje jméno jeho :
v dejiny své na věčnou památku. Ze všech ,
stran hrnou se zástupové, aby přivítali
hrdinné vojíny z bitvy se vracející, aby
slavili s nimi radostné shledání po dlouhé
době nejistoty a smutku. Kdož vypíše

(Dne |. listopadu.)

city vojínů, kteří z tuhé seče šťastné
byli vyvázli a nyní v slávě k svým milým

sester a přátel, mohou-li obejmouti dra
hého syna, bratra a rukou potřásti mi—
lému příteli, jenž život svůj byl nasadil
za ně? Jména hrdinů nevymizí z paměti;
dějepis, tento učitel lidstva, uchová slavné
jejich činy, vypravovati je bude z pokolení
na pokolení, a tak kyne hrdinným ví
tězům největší čest a stálá, nehynoucí
sláva.
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Toto vše maně připadá nám na
mysl o svátku Všech Svatých. Všech
Svatých —jaký to veliký, jaký to krásný
a znamenitý svatek! Kdo může sečísti
všecky zástupy těch, kteří s vítězoslávou
vyšli z prudkého boje tohoto pozemského
životaanyní vešli v pravou, jedinOu vlasť,
ve věčné město Boží, ve svatý, nebeský

Jerusalem! V krutém boji zvítězili nad
marnými a ošemetnými radostmi, které
svět lidem nabizi; trpělivě a hrdinsky
snášeli tak mnohé útrapy &protivenství
života pozemského. V nejužším spojení
jsouce s církví svatou, tímto sloupem a
základem vší pravdy, bojovali jedni pro
čest Boží uprostřed vln a hluku tohoto

—er,/sílící

— III \\\\

Osmero blahoslavenství.

světa a vydobyli'sobě nehynoucí palmy
vítězství; oni vešli ve slávu nebes.

.lini bojovali pro Boha, pro svou a
jiných spásu věčnou; zřeknuvše se světa
a žijice v tiché celi klášterní vedli život
plný odříkání se a zbožné kajicnosti ; bohati
jsou skutky pravé lásky k Bohu a bližnímu.

Jedni dokonali život svůj v slzavém

tomto údolí klidné a nepoznani jsouce
od světa, jiní' trpěli pro Krista a víru
jeho pronásledování, útrapy nejhorší, ba
i ukrutnou smrť. Všichni však šli za

jedinou korouhví, korouhví sv. kříže, a
ačkoli cesta jejich vedla trním a bodláčím,
ač ze všech stran nebezpečí hrozilo, ne—
zbloudili přece s cesty pravé, s cesty
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jediné vedoucí ku vlasti nebeské. Bůh
je opatroval & církev svatá prostředky
mocnými pomáhala jim, tak že na konec
došli šťastně na svatou horu, na níž
zbudováno jest město nebeské, blažený
to příbytek svatých a vyvolených Božích.

Již přestal pro ně, na věky přestal
čas práce &namáhání; dokončeno všecko
utrpení, všecky strasti & bolesti, které
jim přestáti bylo pro víru Kristovu; za
to vše dal se jim Pán sám v odměnu,
v odměnu sladkou. v odměnu věčnou.
Život, o němž člověku se nezdálo, život
u Boha ve- společnosti nejsv. Panny,
sv. patriarchů, prorokův, apoštolův a
andělů Božích, život přeblažený jest
jejich údělem. Za krátkou službu Boží
obdrželi odměnu věčnou; povrhli světem
a dostali nebe!

O zdaž není štěstí jejich mocnou
pro nás pobídkou, abychom i my, pokud
čas jest, bojovali jak oni, tak hrdinsky,

tak neunavně a vytrvale pro Boha, Krista
a víru svatou? Zdaž nenutí nás svatý
příklad jejich, kterak i my věrně vy
znávati máme před Bohem i světem, že
hodnými jsme vyznavači Kristovými, kteří
proto nelekají se ani pohany, ani muk,
ba ani smrti? Dle příkladu svatých našich
bratři a sester objímejme svatý kříž,
vítězně znamení spásy naší, aby byl
praporem naším a vedl nás k cíli veli
kému a vznešenému, jejž Stvořitel vytkl
nám — k nebi. Pak i nám kynouti bude
v dáli skvostná, bujně zelená palma
vítězství ! Jen několik okamžiků trvá boj,
vítězství však potrvá věčně! Krátká jest
práce a krátké utrpení, avšak věčná za to
radostí a věčná odměna. .len na krátko

zraní trnová koruna hlavu naši, koruna
slávy však na věky se stkví!

O orodujte za nás všichni svatí a
světice Boží,?abychom jako vy i my došli
stejného cíle! Boh.Bendl.

K dušičkám.

bažení po statcích vezdej
ších a po pohodlném. bezstarostném ži
votě, čili jak bychom to pojmenovati
mohli, požitkářství; za druhé pak
je to úzkostlivě se vyhýbání všemu, co
připomíná na konec života, čili ne
mírná bázeň před smrtí, která
mnohdy spojena 'bývá se smutkem až
přepjatým nad smrtí drahých osob. Oboje
tyto věci slouží nám za dobrou míru
k poznání, jak daleko se nynější doba
od pravého křesťanství odloučila a jak se
starému pohanství notně přiblížila. _Kdo
pozoruje blíže & uvažuje stav nynější
společnosti lidské, uzná, že pojmenování
anovověké pohanství: není tak bezdů

(Dne 2. listopadu.)

vodné, neboť slovem, písmem i skutkem
' káže se nemravná a zcela pohanská zá

sada: »Užívej, kolik můžeš; po smrti
jest všemu konec.:

Proto také shledáváme u starých
pohanů s velikým labužnictvím a po
žitkářstvím spojenu největší, až ne
smyslnou bázeň před smrtí. která se
obzvláště jevila v přepjátěm Oplakávání
mrtvých a v přemrštěné nádheře při
pohřbech. U pohanů se tomu ovšem di
viti nesmíme, Vždyť neznali Krišta Pána,
»jenž jest vzkříšení a život,: vždyť ne
věděli ještě ničeho o jeho útěšne nauce,
o jeho evangeliu, které jak požitkářství
tak i nemírnou bázeň před smrtí jako
člověka nedůstojně zavrhuje. Tím více
však divno býti musí, že křesťané nynější
doby, ač svaté evangelium znají, přece

21'
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v mnohém ohledu

sleduji.
Měsíc listopad pošmurností počasí

svého jakož i slavností dušiček připomíná
nám více než kterákoliv doba v roce konec

lidského života a upomíná nás na život

staré pohany ,na

po smrti, na život věčný. Celé davy putují
k městu mrtvých ——na hřbitovy, k rovům
přátel a příbuzných, oživují památku
jejich v mysli své, ale ne všichni stejným
způsobem. Nevěrec anebo vlažný katolík
zajisté nevzbudí v srdci svém také city
jako katolík věřící a zbožný. Oba sice
pociťují u hrobu bolest nad ztrátou ze
mřelých, oba pláči &smutní, přece však
mezi nimi a jejich bolem a smutkem
veliký jest rozdíl. Nevěrec dříve nežli
ke hrobu se dostaví, dává jej krášliti
věnci a kvítím, aby tak pohled na hrob
nebyl mu tuze hrozným a nep'ostrašil
svědomí jeho. Je to strach před vlastní
smrtí,. který pudí jej, aby i symbolu
smrti, hrobu, vtiskl známku radosti a
života — kvítím a věnci. Rov zahalen jest
květinami, taktéž i náhrobek a pomník
pokryt jest bujnou zelení; vše, co by
volalo: »Pamatuj, člověče, na smrt a
soudlc mizí pod symbolem volajícím:
»Raduj se v životě svém a- užívejte

Ne tak katolík věřící a zbožný; on
nekupí na rov svých milých celé hory
květin, nezastíra růžemi hrob & kříž,
nýbrž nechává je mluviti, aby lépe po
rozumělduch řečijejich: »Vzhůru srdcelc
] když klade kvití na milý hrob, nečiní
tak, aby zastřel rouškou krásnou obraz
smrti, nýbrž aby upamatoval se na ra
dostné jednou z mrtvých vstání těch.
kdož s Kristem & pro Krista byli žili.
Proto také není bolest jeho tak nemírna !
a přepjatá, jako bolest nevěrcova.

Zbožný katolík modlí se na hrobě
za spásu zemřelých, neznaboh nikoliv.
Proč by také se modlil? Ci pomáhá
v očích jeho modlitba zemřelým? Vždyť
on nevěří v život posmrtný, v ne—

smrtelnost' duše lidské, nevěří v místo,
jež my katolíci nazýváme »očistcem.c
Katolík smutní nad hrobem zemřelých,
ale smutek tento není hříšným; on ne
hádá se s Bohem, nevyčitá jemu, proč
miláčky jeho z toho světa povolal, nýbrž
hledí pomáhati duším zemřelých mo—
dlitbou a dobrými skutky. A to jest za
jisté moudré a prospěšné. Modlitbou totiž
a zejména obětí nejsvětější mše svaté
umírňuje se hněv Boží, ulehčuji se
trpícím duším muky očistcové „a ukra
cuje se doba jejich pokání. Sám protestant
Góthe se vyjádřil: »Zázračná jest láska,
která se v modlitbě jevíc A tu zejména
mocnájest modlitba sv. růžence
a křížové cesty. Obojí tento způsob
má za předmět život Spasitele našeho
a jeho přesvaté Matky, obzvláště však
jeho utrpení a smrt, kterou nás vy
koupiti ráčil.

Mocnějším a účinnějším prostředkem
ještě nežli pouhá modlitba jest oběť nej
světější mše svaté. V oběti této vydává se
nejsv. Srdce Ježíšovo samo na výkup za
trpící duše. Kristus sám mírní přísnou
spravedlnost“ Boha Otce a vylévá pře
svatou krev svou znova na spásu těch,
za něž se obětuje. '

Jakou moc má mše svatá, vidno
z následujícího příběhu.

Blahosl. Jindřich Suso, slovutný kněz
z řádu dominikánského, umluvil se, dokud
ještě v Kolíně studoval, s jedním sou
druhem, že kdo z nich druhého přečká,
po celý rok téhodně dvě mše svaté za
zemřelého obětovati bude. Suso zůstal

po ukončení studií v Kolíně, soudruh jeho
odešel do Svábska, kde za nějaký čas
zemřel. Suso dověděl se sice brzy o
smrti přítelově, jelikož však právě tehdy
mše svaté na jiný úmysl obětovati musil,
odkládal vyplnění slibu“ svého ode dne
ke dni, neopomíjeje však za nebožtíka
se modliti a přísné kající skutky konati.
Tu však zjevil se jednoho dne nebožtík
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žijícímu příteli a zvolal: »Nevěrníče!
proč neplníš, co's mi přislíbil'h Suso
na smrt polekaný omlouval se, že posud
mu možno nebylo mše svaté zaň oběto
vati, že však denně se zaří modlívá a
skutky kající mu věnuje. Tu však ze
mřelý odvětil: »Modlitba tva i s posty
tvými nejsou s to, aby mne z trápení
vysvobodily,c a tluče prudce na stůl,
volal:
mřelí míti! Krev Kristova ve mši svaté
za nás obětovaná jest jedině s to, aby
nás vysvobodila. Kdybys byl slib svůj
dodržel, mohl jsem již dávno z ohnivého
vězení vysvobozen býti; že ještě trpěti
musím, jest tvou vinou.: Polekaný Suso
spěchal k převorovi kláštera a zjeviv mu
vše, prosil jej, aby mu dovolil mše svaté
za nebožtíka přítele obětovati. Převor
svolil a již po několika mšech svatých
zjevil se zemřelý Susovi opět a s ra
dostí. mu zvěstoval, že již vysvobozen

»Krev, krev, krev musíme my ze

jest a že mu službu jeho nikdy ne—
zapomene.

Z tohoto vidno, jak mocný pro
středek mame ve mši svaté k pomoci
ubohým zemřelým; proto zajisté rozum—
něji jedná zbožný katolík, jenž místo
plané okrasy hrobů, misto kvítí a věnců
zemřelým věnuje mši svatou a vroucí
modlitbu. Duše z očistce volají k nam:
»Smilujte se nade mnou alespoň vy,

i přátelé moji, neboť ruka Páně dotkla se
mne.: Zdaž možno, abychom nedbali
volání jejich a nehleděli jim pomoci?
Pomáhejme však pomocí účinnou, pro
středky samým Bohem nam danými, a ne
prostředky světskými, nemajícími účinku.
Protož méně věnců, více almužny, méně
hudby, více modlitby, méně planého
nářku a více oběti bohumilé, aby du
šičky brzy z očistce vyšly a za nás

i potom orodovaly u trůnu Božího!
Boh. Bendl.

Božské. Srdce Páně jest nejsvětější 'a neskonale lásky
plné, ale

IV.Proč ctíme tělesné Srdce Páně!
předešlých článcích posvítili
ijsme obzvláštěnaduchovní
*'ipředmět pobožnosti k Srdci

' t. j. na jeho velikou
lásku, svatost, poslušnost a jiné ctnosti.
Církev sv. pokládá tento předmět, majíc
jeho vnitřní důstojnosti na mysli, ':za
přednější a hlavnější. Přihlížejíc však
k tomu, co bezprostředně ctíme a přímo
do očíbije, představujetělesné Srdce
Páně jako přednější a hlavnější. Za tou
příčinou jest tělesně Srdce Páně vele
důležito pro každého, kdo chce tuto
pobožnost' konati, a mnoho na tom záleží,
aby znal jeho přednosti. Uctění tělesného
Srdce Páně povznáší mysl naši, ktera
příliš poutána bývá pozemskými věcmi,
k poznání a milování Ježíše Krista. Cim

zneuznané.

více budeš, milý čtenáři, ctiti tělesné
Srdce jeho, tím více budeš ctíti a milo
vati Krista Pána. A v té chvíli, kdy
věřící přestanou tělesné Srdce Ježíšovo
v úctě a vážnosti míti, přestane naše
pobožnosť býti pobožnosti lidovou. Jan
senisté a Illuminati toto předvídajíce, jako
ďáblem popuzeni nejvíce útočili na úctu
tělesného Srdce. A útoky tyto, které
církev odsoudila a odrazila, vysvětlují
také, proč hajitelé a ctitelé božského
Srdce tak velký důraz kladou na uctění
tělesného Srdce. Když Kristus Pan
blahosl. Markětce ukázal Srdce své, ujistil
jí, že má zvláštní zálibu na uctění svého
tělesného Srdce a chce, aby obraz jeho
Srdce barvami byl namalován a očím
věřících představen, aby milým pohledem
tímto srdce jejich obměkčena byla Slíbil
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také zvláštní milosti

takovýto obraz ctili.
Co tedy, milý čtenáři, přímo ctíš,

když konáš pobožnosť k Srdci Páně?
Ono tělesné Srdce, které druhdy na zemi
po 33 let v hrudi Páně tlouklo a kopím
prokláno bylo, když na kříži dotlouklo.
Ono tělesné Srdce, které teď v nebi
v oslaveném těle Páně žije a na zemi
v každém svatostánku pod, způsobou
chleba přítomno jest. Toto tělesné Srdce,
ne snad oddělené od osoby Ježíše Krista,
ale živé a spojené s ostatními údy jeho
posvátného těla, s božstvím i s duší jeho,
ctíš &jestit předmětem lásky a úcty tvé.
Mohlo by se ti zdáti, že to není dosti
důstojný předmět tvé úcty. Proto slyš jeho
přednosti a poznáš, jak úcty hodno jest.

1. Tělesné Srdce Páně jest
všeliké úcty hodno, poněvadž
jest nejpřednější část jeho po
svátného těla.

Předně uvaž. milý čtenáři, že srdce
jest v mnohém ohledu nejušlechtilejší a
nejpřednější částka lidského těla. Když
mocnáři a velikáni tohoto světa umírají,
mrtvola jejich bývá do drahocenné rakve
vložena, ale srdce vyňato bývá z hrudi

'a uschovává se v zlatých a stříbrných
nádobách. Odkud ten zvyk? Odtud. že
všichni lidé srdce -vjistém ohledu poklá
dají za nejpřednější úd lidského těla.
Snad také Bůh proto, maje ohled na toto
všeobecné přesvědčení, někdy zázračně
zachovává srdce některých svatých po
smrti jejich neporušené, na př. srdce
sv. Teresie, sv. Karla Boromejského,
_sv. Františka Saleského a sv. Josefa
Kalasanského.

Obrátíš-li, milý čtenáři, tuto vše
obecnou pravdu na Krista Pána, jest
tobě vyznatí, že božské Srdce jest jeden
z nejušlechtilejších údů těla jeho. A jaké
je to tělo? Nebo poznáš-li důstojnost? a
moc toho těla, poznáš také důstojnost a
moc jeho Srdce. Je to ono tělo, kteréž

všem, kteří by Duch svatý v lůně nejblahosl. Panny
z její nevinné krve utvořil, uděliv mu
zázračnou moc. 0 této moci evangelisté
mnoho vypravují. Když nemocná žena
dotkla se podolku roucha Páně a uzdra
vena byla, pravil Ježíš: »Dotekl se
mne někdo, nebo já vím, že moc
ode mne vyšla.: (Luk. 8, 46.) Odkud
vyšla tato zázračná moc, která ženu
krvotokem trpící uzdravila? Od jeho
posvátného těla. A když tentýž evangelista
na jiném místě (6, 19).vypravuje, že
všechen lid hleděl se ho dotýkati,
»poněvadž od něho vycházela
moc a uzdravovala všechny;
zdaž nenaznačuje tak opět zázračnou moc
boholidského těla? A když Pán vzal syna
vdovyNaimské za ruku řka: »Mládenče,
tobě pravím, vstaňlczdažneosvědčil
opět zázračnou moc, která z jeho posvát
ného těla vycházejic uzdravila mládence?

A co ctíme ve velebné Svátosli

oltářní, a čeho požíváme ve svatém
přijímání? Není-liž to nejsvětější tělo
Páně? A zdaž neosvědčuje skrze svaté
přijímání opět zázračnou svou moc?
Zajisté. Neboť zachovává v duši. která

tělo Páně přijímá, nadpřirozený život.
Co působí tělesný pokrm v těle, to působí
přijímání těla Páně v duši. A odkud
vychází to působení? Od těla jeho. Nebo
praví: »Tělo mé pravě jest pokrmu;
nepraví: »Božství mé nebo duše mám
aby takto naznačil, že od posvátného těla
jeho vychází moc, posvětiti duši.

Mimo to sv. přijímání dává naději
budoucího z mrtvých vstání. Kdo třebas
jen jednou přijal tělo Páně a na to
ve stavu milosti zemřel, bude sice po
chován, ale tělo jeho nezůstane navždy
v hrobě. Oživne, vstane a bude oslaveno.
Proč? Poněvadž tělo Páně přijal. »Kdo
ji mé tělo, praví Kristus Pán, a pije
krev mou, máť život věčný a já
ho vzkřísím v den nejposled
nějštm .
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Tak zázračnou moc má tělo Páně

— a jeden z nejpřednějších údů tohoto
zázračného těla jest předmět naší pobož
nosti: Srdce jeho. Neni-li tedy všeliké
úcty hodno? A má-li tělo Páně do sebe
tak zázračnou mOc, proč by jí neměla
nejpřednějšíčástjeho, totiž božské Srdce?

Této moci zkusili již nesčíslní ctitelé
božského Srdce, kteří ve svých potřebách
k němu útočiště své vzali. Slyš aspoň
jeden příklad. Na konci roku 1885. byl
jistý tkadlec bez práce, a jelikož továrníci
zamýšleli založiti továrny své již ne
ve Vídni, kde až dosud byly, nýbrž
ve vzdálené zemi, neměl žádné naděje,
aby práci řemeslu svému přiměřenou
našel. Uměje také práce jiné, hledal za
městnáni jakékoliv; avšak darmo. V jisté
továrně, kde nejvíce se nadál práce, byl
bez všeliké naděje odmrštěn. Skoro tři
neděle minuly, kdy se tak nadarmo
po práci sháněl. Peníze, které ještě měl,
ponenáhlu docházely, a ještě neměl naději,
že by někde mohl nalézti zaměstnání.
Takto nevěda si rady, počal konati
devítnik k božskému Srdci Páně a prosil
zároveň sv. Josefa o jeho přímluvu, a
hle! důvěra jeho byla skvěle odměněna.
»Osmého dne své novény,c tak píše,
»obdržel jsem korrespondenční lístek, na
kterém stálo psáno, že dostanu ihned
práci v té továrně, ve které jsem byl
před nedávnem bez naděje odmrštěn, a
jak se mi zdá, budu tam míti po celý
život svůj stálé zaměstnání.: Takto zkusil,
jak mocné a dobrotivé jest Srdce Páně,
k němuž své útočiště vzal-. Vzdával mu

srdečné díky a chválu.
2. Tělesné Srdce Páně jest

úcty hodno, poněvadž rozesílá
krev po celém tělejeho, kterážto
krev byvši 'vylita za naši spásu,
život mu zachovává.

Tělo “Kristovo jest ono čisté a ne
vinné tělo, kteréž nebeský Otec Synu
svému připravil. aby obětováno bylo na
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vykoupení hříšného člověčenstva a na
smíření božské velcbnosti. Proto vcházeje
na svět, dí: »Oběti a darů nechtěl
jsi; ale tělo způsobil jsi mi
(k Žid. 10, 5.).

Četné & různé oběti starozákonní

nebyly v stavu dostiučiniti za hříchy nase
a duši opravdu očistiti a posvětiti. Ale co
nemohly oběti starozákonní, způsobil
Kristus Pán obětovav posvátné tělo své,
krev svou a boholidský život svůj. A
tohoto obětovaného těla nejvznešenější
nástroj (instrumentum nobilissimum, dí
blahosl. Kanisius) jest srdce. Neboť srdce
jest jako nádoba, obsahující krev, která
tlukotem apohybem ženouc do všech částí
těla, život lidský zachovává. V okamžení,
kdy přestává srdce tlouci a krev roze
sylati do celého těla, přestává i život.
A co svědčí lidskému, to svědčí také
tělu Kristovu. Tudíži toto Srdce, kterému
se klaníme, rozesýlalo po 33 let pře—
drahou krev Kristovu do celého přesvatého
těla jeho a zachovávalo mu takto nejsv.
život, jenž kdy na zemi tráven byl a všecek
od prvého okamžiku až do posledního
dechnutí na kříži za nás obětován byl.
Krev pak v umučení prolitá byla bož
skému Srdci v den vzkříšení v oslaveném

způsobu navrácena, by ve své činnosti
i na nebi věčně pokračovalo.

Z toho vidíš, milý čtenáři, kterak
tělesné Srdce Páně jest dle výroku blah.
Kanisia nástrojem těla i krve jeho za naši
spásu obětované a tudíž všeliké úcty
hodné.

My jsme předrahou krví Syna Božího
vykoupení. Bůh jinak vykoupiti nás ne—
chtěl. Věř, milý čtenáři, že v tom vězí
hluboké tajemství. Bůh mohl nás zajisté
i bez vtělení Syna Božího vykoupiti; i
když chtěl nás vtělením jeho vykoupiti,
nemusilo se to státi prolitím jeho nej—
dražší krve. Jedna jedink-á slzička, jeden
jedinký prosebný povzdech, jedinký
pohled k nebeskému trůnu byl by po
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stačil k našemu vykoupení, kdyby Pán
Bůh tak byl chtěl. Ale nechtěl, nýbrž
volil- raději všecku krev svou za nás
prolití. Proč? Poněvadž jeho nesmírná
láska k nam vymysiila sobě tento obětovný
způsob vykoupení. tak jakož vynalezla
vel. SvátOSt? oltářní.

A kolik božských dokonalostí jeví
tento vynález lásky? Z toho můžeš
souditi,jak ctihodnajestjeho spravedlnost,
která žádá tak přísného zadostučinění;
jak vznešená jest svatost jeho; jak do
konalá čistota jeho, jestliže dle vůle jeho

býti přiměřeným výkupným za hříchy
lidské. A nejsvětější Srdce bylo vjistém

jedině předrahá krev Syna Božího může _

smyslu jak obětní miska, ze které při
umučení Páně předrahá krev jeho jako
smírna oběť za hříchy naše vylita byla.
Tato pak krev až podnes teče skrze svaté
svátosti na vykoupence, i obětuje se den
jak den při mši svaté Otci nebeskěmn.
Zdaž se neukazuje božské Srdce již jen
proto velmi ctihodným. že s předrahou
krví Kristovou v nejužším spojení jest.,
která sama sebou jest předmětem pobož
nosti lidové?

(Příště dále.)

Katolí k v listopadu.

nímu, když listí se stromů
padá a květiny hynou: tu

WD upomínánáscírkevsvatána
65“ konec našeho života ——na

smrt, a na to, co po smrti následuje —
na věčnost. Obracíť zraky naše k těm,
kdož před námi již zemi tuto opustili
a nyní buď již věčné slávy požívají nebo
ještě muky očistcové trpěti musejí. Proto
hned první den měsíce listopadu zasvěcen
jest všem Svatým, kteří šťastné pře
stávše zkoušku Bohem uloženou došli

věčné odměny.
Ačkoliv již v nejstarších dobách

křesťanských nalézáme stopy svátku to
hoto, alespoň pokud se týče svatých
mučeníků, přece pevné zprávy. máme
teprve ze 7. století. Papež Bonifác lV.
(r. 608.—6l5.) zasvětil totiž bývalý po
hanský chrám zvaný Pantheon (vystavěný
Markem Agrippou za vlády císaře Augusta
k poctě všech pohanských bohů) na
počest blah. Panny Marie a všech svatých
mučeníkův, a dal do chrámu tohoto pře
nésti všecky svaté ostatky, které se po
rozličných hřbitovech křest. v Římě po
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“dyž příroda pomalu odumírá, | různu nacházely. Na památku toho na
" chystajíc se ke spánku zim- i řídil, aby se ročně v Římě slavnost po

svěcení chrámu tohoto a spolu všech
svatých dne 13. máje konala. Pozdější
papež Řehoř IV. rozšířil slavnost? tuto
na celou církev, přeloživ ji zároveň na
první den měsíce listopadu (r. 835).

Ku svatosti povoláni jsme všichni.
Tato pak nezáleží v konání zázraků,
nýbrž v činění dobrého, ne v konání
věcí mimořádných, nýbrž v konání spra
vedlnosti, v plnění povinností stavu svého
a v zachovávání přikázaní Božích; a tato
nejsou tak těžká. Pravilť sám Spasitel
naš: »Jho mé jest sladké & břímě moje
lehké.: Nosme tedy břímě Kristovo vy
trvale a věrně, až Pán sejme je s nás.
»Kdo setrvá až do konce, ten spasen
bude.: (Mat. 10, 22.) .

Od výšin nebeských obrací se zrak
náš k místu utrpení ——k očistci, od
oslavenců Božích k dušičkam trpícím —
na den památky všech věrných ze
mřelých (dne 2.).

K »obcování svatých; v kteréž
věříme, patří i trpící duše v očistci. jimž
od prvních časů již církev svatá zvláštní
péči věnuje. Již od počátku hleděli kře
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sťané »duším v očistciapomáhati mo
dlitbou, dobrými a kajícími skutky, ze
jména pak obětí mše svaté. Hromadná
pak památka duší zemřelých valného do
znala rozšířeni slavným opatem kláštera
v Cluny. blahoslaveným Odilem (kolem
r. 998.), jenž pro řád svůj »památku všech
věrných dušíx ustan0\'il na den 2. listo
padu. Brzy rozšířila se pobožnost tato
po celé církvi a došla schválení papežů
Jana XIX. a Urbana Vl. Veškeré obřady
dne tohoto připomínají nám smrt a očistec.
Oltáře zbaveny jsou okrasy, rakev černým
suknem pokrytá a křížem označená stojí
v lodi chrámové, kolem ní hořící svíce.
Kněz v rouše černém vykonává modlitby
za zemřelé jak v kostele tak při slavném
průvodu po hřbitově, a modlitba všech
vyznívá v úpěnlivou prosbu: »Lehké od—
počinutí dejž jim, Pane, a světlo věčné
at“ jim svítí! Nechť odpočinou v pokoji la

O kéž by dojemná tato slavnost"hnula
srdcem naším, kéž bychom i my vzpo
mín'ajíěe na duše ubohé, nezapomínalii
na ubohou duši vlastní! Vizme tedy,
aby právem neřekly nám duše v očistci:
»Neplačte nad námi, ale nad sebou:;
my zde bolestně snášeti musíme muka
očistcová, co však čekávás, budete-li
ve hříších a nepravostech dále živi a
v nekajicnosti zemřete?a — »Trpte nyní
za hříchy,<< volá sv. Tomáš Kempenský,
»a neodkládejte s tím na život věčný.:
Utrpení duší v očistci vzbuzujž v nás
cit milosrdenství a soustrasti, budiž nám '
ale také vážnou výstrahou! Hrob našich
milých pamatuj nás na vrátkosť štěstí,
na krátkost času, na pomíjejícnost všeho
pozemského, abychom více pečovali o to,
co věčně trvá, spojujíce dobře a rozumně
nutnou péči o blaho pozemské s nutnější
ještě o blaho nebeské.

Z kostelních svátků v měsíci tomto

vytknouti dlužno:
Sv. Karla Boromejského, arci

biskupa a kardinála v Miláně(dne4.). Život

tohoto světce bylo ustavičně cvičení se
v lásce k Bohu, z lásky této prýštila se
i nezměrná jeho láska k bližnímu, kterou
skutky dokázal za ohromného moru
v Miláně, kdy sám vše prodal a rozdal.
sám morem stížené zaOpati—oval1dítky
jejich sbíral, palác svůj nemocným otevřel,
ano bosky a provaz maje na krku kajicně
v průvodu šel, (:htějé býti obětí za lid
svůj. Ejhle, jak záslužný byl život sva
tého arcibiskupa a při tom jak pokorný,
jak kající! Následujmež jej v lásce k Bohu
i bližnímu a pamatujme každodenně v po
koře a kajícnosti, co asi zasluhujemc my
za hříchy naše! Ujímejme se rádi chudých,
ošetřujme bez reptání ubohé nemocné &
modleme se za ně jako sv. Karel. Mo
dlitba jeho účinkovala více nežli ošetřo
vání. Sv. Karel zemřel 3. listopadu 1584.

Sv. Bohumíra. biskupa (dne S.).
Narodil se v 11. století ve Francii. Cílě

v sobě povolání ke stavu duchovnímu a
kajícímu životu, vstoupil do kláštera a
stal se po vysvěcení na kněze opatem
kláštera nožanského. Obnovil kázeň a

povznesl klášter svůj na vrchol dokona
losti. Ač se vzpouzel a bránil, přece
ustanoven jest za biskupa v Amiensu,
kde byl věrným pastýřem oveček svých.
Hledě rozpoutanou kázeň v diecési své
upevnili, získal sobě mnoho nepřátel, že
i vínem otráviti jej chtěli; ale Bůh ochránil
sluhu svého. Pln jsa zásluh o církev
Páně, skonal smrtí blaženou 8. listo
padu 1118.
' Sv. Theodora, vojína a spolu

mučeníka (dne 9.), jenž pro víru Kristovu
v Arménii mnoho muk zkusiti musil a

konečně na hranici s veselou myslí duši
svou Bohu odevzdal r. 306.

Sv. Martina, biskupa puionského
(dne ll.). Sv. Martin narodil se r. 316.
v uherském městě Sabarii a byl původně
pohanem. Poznav však v Padui příkladný
život křesťanů, počal choditi do sborů
jejich a dal se zapsati mezi čekance
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křtu sv. (katechumeny). 'Mezi tím, než
ještě dosáhl křtu sv.. byl odveden &
stal se ve věku 15 let jízdným vojínem.
Tou dobou udál se i vůbec známý příběh
u hrány města Amiensu. kde zimou
zkí-chlěmu žebráku půl pláště ut'al a
podal. Ve snu zjevil se mu Kristus Pán,
oděný tímtéž pláštěm, řka ku prováze
jícím'jej andělům: »Tímto rouchem oděl
mne Martina Přijav svatý křest, opustil
Martin dráhu vojenskou a věnoval se
stavu duchovnímu. Svatý biskup Hilarius
udělil mu svaté svěcení. Největší touhou
Martinovou bylo, aby i rodiče jeho účastni
byli svátosti sv. křtu; částečně se mu
to podařilo, neboť matka. dala se po—
křtíti, otec zůstal pohanem až do smrti.
Blíže města Poitiers vystavěl Martin
klášter, kde se zbožnými mnichy žil
život skrytý v Bohu. Roku 371. dosazen
jest, aě proti vůli své, na stolici biskupskou
v Turoně, kteroužto důstojnost vzorně až
do smrti své zastával. V chudobě a ka
jicnosti zemřel svatý tento muž 11. lislo—
padu 400. Hrob jeho v Turoně brzy
oslaven jest četnými zázraky, tak že pře
četní zástupové k němu putují. Svatý
Martin jest jednou z předních okras
církve, ozdobou kněžstva a vzorem ctností
vpravdě hrdinských.

Sv.StanislavaKost.ky(dne13.).
Pocházejc z rodiny šlechtické pojal Sta—
nislav po těžké nemoci úmysl věnovati se
službě Boží. i vstoupil do řádu Tovaryšstva
Ježíšova v Římě. Vedl život tak ctnostný,
že netoliko nováčkům, nýbrž i dospělým
řeholníkům za vzor sloužil. Obzvláště

vyznamenal se vroucí zbožnosti k nejsv.
Svátosti oltářní, láskou k neisv. Rodičce
Boží a k panenské čistotě, kterou ani
k vůli nabytí zdraví porušiti nechtěl.
Vypustil čistou duši svou r. 1568.

Sv. Leopolda, markraběterakou
ského (dne15.). Sv. Leopold byl uprostřed
bohatství a rozkoší všelikých vzorem
evangelické.zdrželivosti. Studnoslť,čistota

a skromnost byly jeho oblíbené ctnosti.
Byl spolu nejlepším vladařem, nebot“
uměl zprvu nejlépe vládnouti nad sebou;
jeho vlastní náklonnosti byly jeho nej
poslušnějšími poddanými. On vládl jiným
ne tak slovem, jako spíše skutkem, proto
byla vláda jeho požehnanou. Svaté tělo
jeho odpočívá vklášteře v Klosterneuburgu
u Vídně a proslaveno jest četnými zá
zraky. Ejhle, kterak v každém stavu a
povolání lze nalézti příležitosti ke ctnosti
a sebranosti Ducha!

S v. Alž bě ty (dne 19). Byla dcerou
krále uherského Ondřeje II. a již jako
ČtYřleté děvče zaslíbena jest Ludvíkovi,
landkraběti durinskému, kdež byla i vy
chována. Po celý život svůj stkvěla se
neobyčejnými ctnostmi, ' zvláště slynula
láskou k bližnímu. Ač jí manžel dosti
daVal pro chudé, přece vše nestačilo, i
musila někdy vlastní oděv prodati.Jednou,
když chudým po tajné pěšince potravu
nesla, potkal ji manžel, řka: »Ukaž, co
to neseš,- a v tom plášť s košíku odkryl.
A hle, místo potravy spatřil tam nej
krásnější růže, ač doba_ jejich dávno
minula! Alžběta musila však také vypití
kalich utrpení až na dno. Bylať po smrti
manžela vyhnána i s dětmi v kruté zimě;
chodíc od domu k domu žebrala o nocleh,
mnohdy nadarmo. Když pak přátelé její

'se jí ujali, neopustila přece dřevěnou
chýži, z níž denně do nemocnice dn
cházela ošetřovat nemocných. Zemřela
svatě 19. listopadu 1231, sotva dosáhnuvší
24. roku věku svého. Krásným vzorem
jest svatá Alžběta jak manželkám tak
vdovám, krásným vzorem pokory ve
štěstí, trpělivosti v neštěstí nám všem!

Obětování P. Marie (dne 21.).
Jest starobylým podáním v církvi, že'
blahosl. Panna již v třetím roce věku
svého ve chrámě jerusalemském oběto
vána byla. Rodiče její přinesli ji v obětí
Pánu a Maria svolila. Maria obětovala

sama sebe, a sice cele a dokonale. Všecky
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nic, nežádá však zadarmo. Hle, jak hojnějeho cele se mu obětovala, &my dělíme
odměnil Marii Pannu za obětováni sebe!

Bůh nepřijímá. Bůh žádá buď vše nebo _;Proto pamatujme si, že pm'Bnha zdarma

srdce své mezi něho a svět. Takovou oběť
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ničeho nečiníme. Kdo všecek se mu oddá,
tomu i on oddá se zcela. O jaká to vý
měna! Za naše bídně nic dává se ne

skončený Bůh! V cirkvi východní slaven

věkosti. Z této přešel pak i k nám na
západ, a sice nejprve do Francie, kde
již r. 1374. slaven býval. Papež Sixtus V.
předepsal jej pro celou církev r. 1585.

Sv. Cecilie, panny a mučenice
(dne 22.). Narodila se na počátku 3. stol.
z rodičů křesťanských a bohatých. Již
v útlém věku zaslíbila Bohu panenskou
čistotu. Jelikož však byla sličné tváře,
ucházel se o ni mladík jménem Valerian
a rodiče mu také dceru přiřkli. Cecílie
prosila u vroucí modlitbě za radu od
Boha. lzvěstoval jí anděl: at' jen vstoupí
do stavu manželského, nicméně prý za—
chová i v něm panenskou čistotu. Cecilie
poslechla; po svadbě zjevila vše chotí
svému. Tento se neurazil, nýbrž jsa mi
lostí Boží hnut vyhledal papeže Urbana l.
a dal se od něho pokřtíti. Taktéž i bratr
jeho Tiburcíus uslyšev, co se stalo, přijal
svatý křest. To ovšem nezůstalo tajno
prefektu pohanskému Almachiovi, jenž
ihned rozkázal oba tyto muže zatknouti,
dal je bičovati a na konec stíti. Svatá
Cecilie tušíc i konec svůj, rozdala všecko
své jmění chudým. Za nedlouho poručil
prefekt i ji umučiti; měla býti ve vlastní
lázni udušena', jelikož však na živu zů
stala, poslal ukrutnik kata, jenž světici
stal. Dvojí korunou ozdobena zemřela
Cecilie 22. listOpadu 230.

Ve všem byl sv. Cecílií mocný jeji
anděl ochráncem. 1 nám anděl strážný
neviditelné kráčí po boku; střezme se
tedy něco mluviti nebo činiti, co by ho
urazilo nebo zarmouti'lo. Obzvláště dbejme
svaté čistoty, nebot nejmilejší je tato
ctnost“sv. andělům a porušení její nejvíce
je uráží, nás pak nehodnými činí nebe.

S v. Kle menta, papeže a mučeníka
(dne 23.). Rodem Říman obrácen byl

Klement na víru svatými apoštoly Petrem
aPavlem, které pak horlivě v apoštolském
úřadě podporoval. Sv. Petr sám ustanovil

5 jej svým třetím nástupcem, i stal se hlavou
býval svátek tento již za šedé dávno církve r. 68 Kázal horlivě a mnoho po

hanů získal církvi. Od císařeTraiana však
do vyhnanství na Chersones poslán jest.
Tam nalezl asi 2000 křesťanů k lámání ka

mene v lomech odsouzených. Tito ubožáci
trpěli nedostatkem pitné vody. ] modlil se
za ně Klement, a hle, uzřel beránka, jenž
nohou ukazoval, kde by voda byla. Svatý
Klement vzal rýč a sotva že se země
dotekl, vyprýštil se hojný pramen vody
živé. Na zázrak ten přicházeli hojným
počtem pohané a dávali se od něho po
křtíti. Za tou příčinou byl však Klement
svázán, kotev mořská přivázána jest na
hrdlo jeho a on do moře uvržen dne
23. listopadu 100. Když naši svatí věro
zvěstové Cyrill a Methoděj přišli na Mo
ravu, přinesli s sebou svaté tělo jeho a
donesli pak do Říma. Proto ve vlastech
našich zakotvena jest úcta ke sv. Klementu
a nejstarší kostely naše _jsoujemu za
svěceny. '

Sv. Kateřiny, panny a mučenice
(dne 25). Svatá Kateřina narodila se
v Alexandrii roku 288. a stkvěla se jak
krásou těla tak i obzvláštní učeností a

moudrosti. Padesát svolaných mudrců
pohanských zahanbila výřečností a dů
vody svými a ku poznání pravdy je při
vedla. Císař Maximin však v zuřivosti

své dal svatou pannu mrskati a do žaláře
uvrci, aby tam hladem zemřela. Bůh
však i tu zachoval služebníci svou. Císa

řovna Justina sama navštívila ji v žaláři
s vůdcem Porfyriem &200 vojáky, a hle,
všichni tito uvěřili v Krista Ježíše. Tu
zuřil císař ještě více a dal svatou pannu
kolem lámati; kolo se však rozpadlo.
Cetní pohané zázrakem tímto na víru
obrácení jsou, jen císař zůstal v zatvrze
losti své a kázal pannu ještě více

, mučiti a na konec mečem stíti. Tak skonal'a
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sv. Kateřina r. 307. Čistotou a zbožnosti

dospěla Kateřina na vrchol dokonalosti.
Bůh osvítil rozum její a utvrdil v dobrém
vůli, tak že jsouc slabou dívkou přečetně
muže přesvědčila o pravdě a hrdinností
svojí ke Kristu přivedla. Žijme i my a
pracujme pro Ježíše, pak i nás žadné
kolo od něho neodloučí!

Slavnost ochrany blahosl.
Panny Marie (dne 26). Kde ma ditě
hledati ochrany spíše jako u matky? ]
my utíkejme. se pod ochranný plaší“
Mariin. Ona shromažďuje ctitele svě u
sebe, ochraňuje je před úrazem, dava
posily v nebezpečí. Naší jest vinou, za
mítame-li tuto ochranu a hyneme-li. Svatý
Jan Zlatoústý napomina nas slovy: »Kdo—
koliv milujete čistotu a svatost života,
utíkejte se k Matce Paně, abyste užitku
jeji ochrany došli. Bůh zajisté tak miluje
Marii, Matku Syna svého, že žádnou ne

'uděluje milost, leč- skrze ni <<O jak málo _

kdo slova tato si k srdci béře! Potřebuje
a hledá ochrany a pomoci, nikdy však
na pravém místě — u lidí, ne u Boha;
n Boha, ne však skrze Marií! Ma-li býti ale
Matka Páně naší ochranou, “musíbýti dříve
vzorem a příkladem života našeho! Na
sledujme tedy slavné ctnosti její a pak s dů
věrou volati můžeme: »Pod ochranu Tvou
se utíkáme, svatá Boží Rodičkolc

Sv. Ondřeje, apoštola (dne 30.).
Byl rodným bratrem sv. Petra a uče—
nikem sv. Jana Křtitele. On byl ze všech
apoštolů první, jenž Krista Pana Vy
kupitelem poznal a jej následoval. Vy
trpěv mnoho protivenstvi .od zatvrzelých

židů. vydal se Ondřej do pohanských
zemí kázat evangelium. Procestoval
Skythii, Cypr & Řecko. \! městě Patl'as
založil biskupskou stolici a tam také
sešel smrti mučenickou. Římský vladař
Egeaš poručil Ondřeje na kříž přibíti,
ale tak, aby tak brzy nezahynul. »O po»
zdraven bud' mi kříži tělem Pána mého

posvěcený a údy jeho jako perlami ozdo
benýla zvolal Ondřej spatřiv nástroj
smrti své. »Dlouho toužil jsem po tobě,
dobrý kříži, teď jsi pro mne připraven.
Odluč mne od lidí a odevzdej mne Mistru
mému, aby mne skrze tebe vykoupil.:
Po dva dni hlásal s kříže učení o Ukři

žovanem. Třetího dne zvolal: »O Pane,
nedej sestoupiti mně s kříže, odkud
spasení vzešlo věřícím v Tebela Na to
skonal r. 62. Ondřej opustil vše a hned
následoval Pana. Toto »hnedc jest slůvko
malé. ale velikých míva následků. Kdyby
nebyl Ondřej hned následoval Ježíše,
snad by jej nebyl nikdy následoval.
Milost Boží mnohdy netrpí odkladu. Na
jediném okamžiku často celý život záleží.
proto radno vždy ochotně hlasu Božího
poslechnouti. O kéž bychom i my takými
milovníky kříže byli jako sv. Ondřej!
On objímal kříž, ač věděl, že na něm
zemřel, objímal jej z lásky ke Spasiteli!
Proto nesme kříž na nás Bohem vložený
trpělivě. Pak neneseme jej, nýbrž kříž
nese nas. »Kdo netrpělivě, bez lásky kříž
svůj nese. tomu bude těžším nežli vskutku
_jest,<<pravi blah. Tomáš Kempenský.

Postů zvláštních v listopadu mimo
patky není. Boh.Bendl.

O pravém pojmu
v..

svatého prlj ímání.
Podle Msgr. Segwra. podává P. M. Vojáček 0. S. B. (Č. d.)

_ jíme se.< pravi konečně
mnozí rodiče, »že by bylo

“;naše dítě příliš na;
;božno, ku konci by si
stav kněžský nebo ře—zvolilo

l holn'i.< Jest nábožnost a povolání jedno
a totéž? Míti strach před povoláním du
chovním jest od rodičů velmi pochybeno.

t _ . . .

| nebot zasvchJe-li se syn nebo dcera Bohu.
| voli si »stránku nejlepšic (Luk. 10, 42),
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a tato volba jestpožehnáním pro rodinu;
avšak míti strach před .náhožností jest
íiplný nesmysl. V nábožnosti spočívá
spása, spočívá pravé štěstí; »nábožnosť,c
(lí sv. písmo (l. Tim. 4. 8), »jest ke všemu
užitečná, majíc zaslíbení nynějšího života
i budoucíhtm Nemůžeme nikdy býti příliš
nábožnými, poněvadž nikdy nemůžeme
býti příliš dobrými. Ubohé dítky, které
takovýmto strašákem jsou vydány zkáze!

Nechme tedy dítkám v jejich ná—
boženských povinnOstech oné svobody,
která jediné jest s to. aby srdce jejich
rozšířila a uvedla je v mocný křesťanský
život. Máme tak málo práva v této svo—
bodě je obmezovati, jako máme právo
jim násilí činiti ohledem na svaté svatosti.
Ano. my máme je poučovati, vésti. jejich
nezkušenosti býti všemožně nápomocni,
to všecko jest velmi dobré; máme k tomu
právo, je to naší povinností, avšak ve
dení naše musí býti především zcela
katolické a nikdy nesmí jíti tak daleko,
aby dávalo svobodě svědomí okovy.
'I'akovýmto zneužíváním autority při
vádějí se duše na nepravé cesty a kladou
se překážky záměrům, které má s nimi
Pán Bůh.

Častější sv. přijímání je tedy i pro
dítky. Chceme-li míti mocné křesťanské
pokolení. veďme dítky k nejsv. Svatosti,
nebot“ jediné tato Svátost činí
křesťany.

Alenežádáse něco nemožného?
Kněží jsouce pracemi přetížení
sotva mohou přes všecku svou
horlivost v té míře o všecky
dítky pečovati, aby je přivedli
k nábožnosti a vůbec do stavu,
jakého vyžaduje častější přijí
mání. Já jsem první, jenž to uznávám,
a sice s velikou bolestí. Ale mám za to,
kdybychom cenili tuto velmi často za
nedbanou část.“našeho svatého úřadu dle

jejího pravého, velmi důležitého významu, '

snadno'bychom dosáhli stkvělého ovoce.

pravé :

A kdybychom nemohli všech dítek k žá
doucí nábožnosti přivésti, nalezneme za
jisté vždy tolik času, abychom alespoň
ty k častějšímu sv. přijímání připravili,
které svým rozumem, dobrým srdcem a
šťastnou náladou duševní podávají nej
lepších nadějí.

Budiž mi dovoleno prositi duchovní
a rodiče, aby věnovali této věci nej
vážnější pozornosti.

Častější přijímáni u dospělejšich.

Co jsem pravil o mládeži. to platí
ještě mnohem více () dospělejších ve věku
mezi rokem 16. a 20., nebot“ v těchto
letech dorážejí na duši nejvíce náruži
vosti, zkazonosné světské příklady a tisíce
rozličných zevních obtíží a nebezpečí.
Sv. Filip Nei-LI) jenž věnoval život svůj
posvěcení římské mládeže, _a jehož svě
dectví má pro andělskou svatost'a bohatou
v této záležitosti zkušenost dvojí váhu,
se vyjádřil,že častější přijímání
spojeno jsouc s láskou k nejbl.

Panně Marii nejen nejlepším, nýbrž
právějediným jest prostředkem.
aby v mladém člověku čistota mravův
:) život dle svaté víry se zachovaly. a
poklesl-li, aby se opet pozdvihl, a slabosti
jeho aby se vyhojíly.

Jednoho dne navštívil Filipa
studující snažně prose. aby mu pomohl
o=liožiti jakési špatné návyky, jichž
jest dlouhý čás již otrokem. Světec ho
těšil, dal mu dobrou radu a vyslechnuv
ve svaté zpovědi jeho poklesky propustil
jej zcela šťastného s rozkazem, aby dne
následujícího přistoupil ke stolu Páně.
A přidal: »Kdybys snad, Bůh tě za
chovej, do hříchu nazpět klesl, přijd'
opět hned ke mně důvěřuje v dobrotu

SV.

1) R. 1566. založil v Římě spoločnosť kněží
Oratoriánů, kteří kázaními, vyučováním a zbožnými
schůzemi pečují o posvěcení světských lidí, zejména
mládeže. Pro svou požehnanou činnost: nazván
apoštolem Říma.. Zemřel r. 1595),
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Božín Druhého večera přišel ubohý jinoeh
zpovídat se z poklesku. Sv. Filip pozdvihl
ho podruhé s touže laskavostí, jako po
prvé, napomenul ke zmužilému boji. udělil
rozhřešení a znova poručil, aby vzal své
útočiště k nejsv. Svátosti. Studující jednak
potírán jsa prudkostí svého zlého navyku,
jednak upřímně touže k Bohu se na
vrátiti, bral z milosrdného vedení a
častého sv. přijímání takovou sílu a roz
hoanSt', že se třináctkráte za sebou na
vrátil ke světci, jenž tak málo ve své
lasce jako jinoclí ve své kajicnosti byl
unaven. Konečně láska zvítězila a Panu

Ježíši přibyl nový věrný služebník, jenž
v krátkém čase takové činil pokroky na
cestě svatosti. že jej sv. Filipuznal za
hodna důstojnosti kněžské. Později přijat
byv do kongregace Oraloriánů, vzdělával
Rím svojí horlivostí a svými ctnostmi.
až zemřel, ještě jsa mlád, smrtí svatých.
Had sám vypravovával tento příběh svého
obrácení, aby ubohým hříšníkům dodal
mysli, a mladým aby ukázal, že v ča—
stějším přijímání záleží jejich Spása.

'Jak rad bych také já vštípil do
mladých srdcí tuto zásadu, jak rád bych
viděl, aby všichni brali útočiště u nej
světějšího těla Páně! Mladý člověk jest
mezi dvěma protivnými druhy lásky;
mezi neblahou smyslnou láskou svého
vzpouzejícího se těla, která ho snižuje
a k záhubě vede, a mezi duchovní“ láskou
nejsvětějšího a úcty nejhodnějšího těla
Vykupitelova, kteréž jej posvěcuje, chrání
& sil mu poskytuje ku přemahání náru—
žívos í. Voliti musí; nechce-li ničeho
věděti o lásce druhé, padne za oběť první.
Ve věku let osmnácté nebo dvaceti zdrže

livost' bez nejsv. Svátosti není možna, a

ještě méně bez nejsv. Svátosti jest možna
ona žíVosť v dobrém, ona šlechetná ote
vřenost a všecky ony libé ctnosti, které
činí z mladého křesťana nejmilejší a
vážnosti nejhodnější bytost“ na zemi.

Jaké podivuhodné proměny mohli
bychom se dožití v našich ústavech a
školách, kdyby se v nich zavedlo častější
sv. přijímání! Tu bychom nenaříkali na
nemravnost, jež srdcem zachvívá, a na
náboženskou lhostejnost, nýbrž z ná—
božensko-mravného obrození vypučeli by
nám platní členové církve, vlasti, spo
lečnosti lidské. Ve vzdálí od Ježíše vše

žalu-nuje, a také veškerá naprava jest
nemožna, opomíjí-li se spojení s ním a
s jeho božskou, životní silou. .

Zkušenost dosvědčuje, jak velice
působí svaté přijímání na život mladého
člověka. Není nepravosti, kteráž by se
nedala vykořeniti častějším a pravidelným
přijímáním sv. svátostí, není duchovního
vzkříšení, kteréž by se tímto způsobem
nedalo provésti.

Nuže buďsi kdokoli, křesťanský mla
díku, křesťanská dcero, jste-li čísti nebo
snad jste poklesli, přistupujte ke svatému
přijímaní, neboť ono jediné jest s to, aby
vás ve ctnosti zachovalo nebo ctností
vas vrátilo. Nic není snadnějšího, než

býti čistotným s přispěním nejsv. Svátosti.
Čeho bezJežíše nemůžete, toho dosáhnete
s Ježíšem velmi lehce. Buďte paměllívi
své budoucnosti; chcete—li býti řádnými
ve věku dospělém, musíte náležitě strávití
léta mladosti, avšak chcete-li si v mladosti
zachovati své ctnosti a ctí bez úhony, tu
není žádného jiného prostředku pro vás.
leč abyste brali své útočiště k nejsvětější
Svátosti. (Příště dále.)
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Legenda o svaté Cecílií.
Napsal Jarolím Stanislav Pavlík. (O.)

10.

katakombách, v tichém ústraní,
prostém hluku světa, kde i za dne
černá kněžna —- studena noc - vládne,
v tmavé chodbě. v stěně postranní
jeden kámen tré tam kryje hrobů,
jeden nápis trojí rakev zdobí.
A nic dojemně tak nepůsobí
mimojdoucí kolem na osobu !
jako onen napis, jenž jí praví,
ženich Ceciliin s bratrem svojím,
třetí Maximus, jenž za obojím
spěchal brzo druhem, v klidném tráví _
spánku čas, až u vzkříšení těl !
vstanou z mrtvých v nadpozemské kráse, \
aby nový život žili zase
u plesaní věčném. A kdo spěl
kolem hrobky oné památné,
poroučel se u modlitbě díků
přímluvě tří svatých mučeníků
dřímajících v půdě posvátné.

Pověsť Cecilie, svaté Panny,
šířila se Římem, ba i dále,
počet jejich žáků rostl stále
obrácených od ní na křesťany,
až i Almacbius o tom zprávu
z jakýchsi úst slyšel. Pomstu stroje
k Cecílií ihned sluhy svoje
poslal s tímto vzkazem: Svou-li hlavu
před jeho chce zachrániti hněvem, '
na místě at' bohům oběť pálí,
jinak na sebe zlost' jeho svalí.

Panna hrdinná však jen svým zjevem
okouzlila posly, řečí milou
získala je Kristu takřka hravě.
Dobře Urban měl, kdys o ní pravě:
Slouží ona Panu včelkou čilou.

Almachius zlosti se již vztekal,
zavolal ji soudnou před stolici.
Vkročila tam s jasnou, mužnou lící.
Oběti té krásné až se zlekal
soudce ukrutný, když stanula
před ním bez bázně — zjev velkolepý. _

Almachius však, jak byl by slepý,
dělal se, ač tvář mu planula

žádostivostí. On, „po tvém jméně,“ i
děl k ní, „především se dotazuji.“

„Cecilie u lidí já. sluji,
\\ Boha však, jehož vzývání denně,
sluji křesťankou —--to jméno krásné
nejmilejší mně.“

„Tvůj jaký stav ?“

„Občanských všech poživajíc prav.
z rodiny jsem slovntné a jasné.“

„Tvému vyznání můj dotaz platí;
rodinu tvou znám.“

„Řeč jinak veď,
a ne tak, bych dvojí odpověď
na otázku jednu mohla děti.“

„Odkud's přede mnou tu smělost' vzala ?“

„Svědomí a víra mně tak velí
mluvit k tobě.“

„Ať se nesežclí
tobě těchto slov! Či's na to dbala,
moje moc jak veliká.?“

„A nevíš,
kdo mým ženichem ?“

„Aj aj, nu kdože?“

„Ježíši jsem manželské své lože
zasvětila. Hle, ted' úžas jevíšl“

„Byla's Valerianovou ženou.“

Cecilie nezradila více.
„Tvoji moc,“ tak děla k němu, „sice
od lidí všech vidím velebenou;
chceš-li věděti však, o té věci
pravdu nad slunce ti jaSnou povím.“
„Nuže mluv! Co chytrého se zdovím?“

„Ty rád slyšíš sic jak lidé všeci
jenom to, co smyslům zalahodí.
Ale věz: Moc, jakou velicí
mají mužové, jen k hadici
nafouknutá přirovnat se hodí;
píchnutí jen lehkou jehlou stačí —
a hned splaskne.“

„Ta řeč urážlivé. !“

„Dokaž, zdaž jsou moje slova lživál“



„Řeč tva stale směrem timž se vláčí.
Nevíš, že náš císař trestať káže
zpupné křesťany, již plni vzdoru
neživých jen nadávají tvorů
našim bohům ?“ Po konci již baže
výslechu tak Almachius nyní
přísněji se tvářil.

Beze strachu
panna děla: „Vaších kněží tlaehu
císař též tak věří jako jiní.
My však Bohu nade všecky bohy,
na. nebesích na věky jenž žije,
klaníme se. Zda se zločin kryje
v jednání tom? Umučen byl mnohý
jenom proto, křesťanem že slul.
Spravedlivo zda, když jméno pouhé
zaviní mým bratřím muky dlouhé?
A kdo ukrutný ten zákon zkul?
Vy jste sami to, vy katani,
nevinnou již prolévate krev.
Přijde doba však, kdy Boží hněv
se světa vás náhle odstraní,
a kdy propadnete pekla zlobě.“

Náhle přetrhl té řeči proud
Almachius: „Ukrat'me ten soud!
Jedno z obojího vyvol sobě:
Buďto bohům obětuj, neb pouze
řekni nám, že k sektě křesťanů
nepřiznaváš se; hned přestanu
vyslýchati tebe.“

„Tvojí touze
nemožno mi vyhověti zhola,
třebas za to stihne mne tvá, zlosť.

Chceš, bych zapřela svou ncvinnosť,
abych ušla mukám skřipce, kola?
Ty se přetvařuješ a víš přece,
co bys rad. Mám tebe soudcem zvati,
nechej věc tu lépe prozkoumati.“

„Podívej se,“ Almachius veee,
„žalobníků tvojíeh dosť je tady.
Rei jen, křesťankou že nejsi víc,
žaloby jich obrátí se v nic.
Učiním však náhlý konec vády
smrti ortelem, když na svém vzdoru
setrváš. Pak poznáš, že jsi dříve
v pomatení řeči urážlivé
mluvila; pak konec bude sporu.“

Cecilie odvětila živě:

„Obžaloba triumfem jen mojim,
ježto nevinnou jsouc, tady stojím.
Ke smrti-li odsoudíš mne křivě,
smrť mi bude vítězstvím.“

Škola. B. s. P. 1898.

O Než dosud
Almachius spanilé té panny
utratiti nechtěl; rozhnčvaný
řek jen: „Nevíš, nešťastná, tvůj osud
v mojich rukou že jen spočívá?
Jak se osměluješ s takým pychem
mluviť se mnou?“

„Pyeh je u nás hříchem,
Bůh naš trestem pyšným hrozivá;
jiného cos povaha však jistá,
jež se pravdu mluviť nebojí,
a jež jako u vln příboji
pevná skála neuhne se z místa.
Dokáži ti, že jsi neděl pravdy.“

„Nuže, mluv !“

„Ty nad životem těla
moe maš zajisté, a jak jsem zřela,
moci té ty používáš zavdy;
žádným způsobem však nejsi v stavu
k životu zas povolati toho,
jemuž mysle uškoditi mnoho,
ve svém pychu kázal's sctíť hlavu —
kdybys snad jsa krvežíznivý
chtěl jej soudiť, týrať, muěiť znova.“

„Daremná, jsou všecka tvoje slova!“
Výraz tváře svojí hrozivý
umírniti hledě, soudce pravil:
„Zanech bláznovství a zmoudři jednou!
Teď snad již se ruce tvoje zvednou
bohům k oběti. Rád bych tě zbavil
smrti, jež by rod tvůj znamenitý
zhanobila, rad bych trapnou scénu
uspořil ti. Chci jen viděť změnu
v chování tvém.“

„Na omylu jsi ty!
Mučenieká smrť má. bude zdobou
rodu mého a mně veselím.
A ted' říci se ti osmělím,
přede tvojí nebojíc se zlobou
ani malo dosť, že nemáš očí,
ba že ty sam pozbyl jsi své hlavy!
Každý, kdo má zrak a rozum zdravý,
Věru na první již pohled zočí,
že to, o čem věříš, že jest bohem,
není nic než kamen nebo kov.“

„Uražku tvých nerozumných slov
snesu ještě, moudřejším jsa mnohem
než lid obecný; však příhanu,
již tím božstvo utrpělo naše,
ztrestať musím.“

22
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Smrtí mov? straše,
Almachius získati chtěl pannu,
ale marně.

„Přistup blíže sem, i
ohmatejfže kamenné ty sochy
mrtvě tady stojí; ani trochu
života vinich není. Nic než zem!
Hodíti je do ohnivé pece!
Na vápno tak — to se ještě hodí.
Ležet budou tam, kam je kdo shodí. ..
Almachie, nebuď hloupý přecel“

11.

V domě Cecilie, v parní lázni
horkou parou pokoj salal jeden.
Almaehius hněvem prudkým veden,
avšak podléhaje rovněž bázni,
již měl před šlechtou, jen beze hluku
kázal udusiti svatou pannu
v jejím domě.

Den a noc až k ránu
Cecilie horka děsnou muku
měla snášet. Div však divoucí —
netrpěla žárem ni dosť malo.
Jako tenkrát s plesem zazpívalo
mládenců tré peci ve žhoucí
Pánu chvalozpěv, tak mučenice
Bohu ve svém srdci zpívala:
„Chválím tě, že jsem se nestala
zahanbenou.“ Její horké líce,
její ěelo Vanek libý chladil,
vláhou rosy nebeské se stkvělo
jako v perel roji její tělo —
až tu kdosi zazrak onen zradil
Almachíovi.

_.._.n._„_--_..

On soptě vztekem,
kata vyslal, spanilou by pannu
sťal svým mečem v jejím vlastním stanu.
Avšak ona strašným před člověkem
nezaehvěla se; ba v její tváří
radost' jakás nevýslovné, plala.
Bez bázně tak před svým katem stála,
čekajíc, až život její zmaří...

Blýskl meč, a na “skloněnou šíji
v raz se svezl — chybně. A zas znova —

opět marně —- ruka katanova
sklesla ted'... Hle, proudy se již lijí
krve nevinné, však dosud tkví
krásna hlava na spanilém těle,
jak by říci chtěla: Tni jen směle!
Září nadhvězdnou se čarně stkví

její čelo pod vrkočem vlasů,
z očí sala mužná, odvaha...
Po třetí kat meč svůj rozpřahá
a tne opět — opět marně. „K d'asu!“
Katan zaklel. .. nesměl tnouti víc
podle zákona. v té chvíli děsné
křesťanů dav vrazí sem a klesne
k jejím nohoum... Plačem jejich líc
zrosila se... Umuěeuá. panna
modlila se smrtí u zapasu
k Bohu svému... Nemajíc již hlasu,
v srdci vzývala jen svého Pana,
na místě jen chtějíe zasvěceném
zemříti, by tři dni ještě dal
života jí, by se chrámem stal
její dům, jejž obdržela věnem.

Což se stalo. A když na. nebesku
po třetí již slunce zapadalo,
čelo hrdinky se rozeplalo
naposledy u nadhvězdném lesku ——
naposledy nachové jí líce
hraly svatým nadšením a milé.
po komnatě vůně kol se lila —
naposledy — bez varhan jen sice —
za to dojemněji zpívala
v nevýslovném záchvatu a s plesem:
„Dík ti, ženichu můj drahý, že jsem
nevěrnou se tobě nestala.
Přijmi, miláčku můj, duši moji,
přijď, ó přijď— již čekám na tebe —
přijď, a uveď mne již do nebe!
Dej mi ruku! Na věky jsem tvojí...“

A v té chvíli spěla v nebes říši
za svým miláčkem. Té na cestě
andělové svaté nevěstě
svadební sbor 11závratné výši
zapěli — a hle, jak slavně zvučí
k svadební té písni varhan tony,
jako o dnu Páně všecky zvony!

Ježíš Kristus vzal ji do náručí.
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Rím za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kraazewakého. Přeložil I'. S. Senicky'. (Č. d.)

(Ostatek listu XXV.)

:ecer jsem se dověděl,
Lucius dobrovolně se sám

i vvdav vruce katovy a vyznav,

že;
!

;J

Eg že jest křeslanem,byl za—
vlečen do žaláře 'l'ulliova. Poněvadž však '

dříve býval za dobře s 'l'igellinem,
se naň ted' neobrátil, přece Sofonius

zajetí, pospíšil do vězení. Vytahli ho
z podzemního sklepení, '.l'igellinus sotva
ho poznal, žasna, že by byl obžalován
ztoho, že jest křesťanem: lečz několika
slov se přesvědčil, že v pravdě Lucius
jest nyní jiným člověkem. ihned o tom
zpravil Nerona, který měl dříve rad
Lucia „za to, že obratně mu uměl po
chlebovati a v divadle ho zahrnoval

potleskem, sám vele celé kohortě (pluku)
jeho zbožňovatelů.

Věda, že Lucius má se dostaviti
před Nerona, Celsus se snažil, aby byl
rozmluvě té přítomen; od něho tedy
jsem slyšel, jak vše se odbylo. Když
vyvedli z vězení onoho bývalého švihaka
a v zedraném' šatu, bledého předvedli
před Caesara, dlouho se naň díval mlčky
s jakousi zvědavostí. Chodil kol něho &
potřasal rameny, hrabaje se ve své za
rudlé bradě.

»Co pak se to stebou stalo,Luc1e?c
otázal se ho konečně, »zblaznil jsi se,
či tě ta tva láska neznama zavedla v ty
stoky? To není možná, že bys ty byl
křesťanemlc

»Jsem jím, Caesare,c odvětil klidně
Lucius, »a k tomu mne přivedla ne láska
k ženě, ale laska ku pravdě...c

Nero se na okamžik zamlčel.

»A víš-li pak. že všichni křesťané
musejí zemříti?c

»Vím, Caesare,
řekl Lucius.

však i ty umřeš,c

ač,

»Co se to opovažuješ Lvrditi?<<
»Nejsi nesmrtelným... žiješ déle či

;“kratčeji, smrť přece se vždy dostaví.a
»A ty se nebojíš smrti?: zeptal se

Nero.

»Nebojim...c
Caesar opět se na něho zahleděl

j v úžasu a s jakousi pověrečnou bázní,
(Tigellinus) sotva se dověděl o jehož potom přistoupil k němu & pravil jakoby

s politováním:
»Lucie,c řekl, »míval jsem tě kdysi

velmi rád... zanechej toho bezbožného
bláznovství, vezmi obětní misku a úlitbou
odpros Joviše mstitele, a já tě rozkážu
pustit na svobodna

»Caesare,x odvětil novoobrácený —
»tvůj bůh není mým Bohem... raději
umru, než bych se svému stal nevěrnýmm

- »A co z toho po smrti budeš míti?e
»Smrt mi přinese život jiný, věčný,

za tím toužím...a
»Tak to oni všichni blábolí.

zamručel Nero, iobalamuceni byvše od
svých unilitůvl) a černokněžníků...
Lucie,c opět řekl, »chceš, dam ti dva
dni na rozmyšlenou... dám... vždyť
tys tak dobře uměl tleskávat, je mi
tě líto ...a

Dal ho opět odvésti do Tulliana.
Zatím Rupas nasbírav dosti obětí,

chystal velké divadlo. Jeho sklepy,
mamertinskě vězení, Tullianum i všecky
ty jamy, do nichž vsazovali neposlušné
otroky, v domech pochopů — všecky
byly plny pochytaných křesťanů. Brzy
už měly býti sklepy ty vyčistěny; vězni
napřed měli býti vedeni před oltáře
Jovišovy, Vestiny & Cereřiny a kdyby
jim nechtěli obětovati, měli býti vydání
na smrt různou, ukřižování, stínani,
spalování. Soud s křesťany nebyl vlastně

1) : jednomu Bohu úlitbu konající, jedno
obětník.
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žádným soudem, trest jim vyměřovan
po libovůli katův. Časem před veřejnými
hrami v amíitheatru, nějaká čásť po
nechávana pro divokou zvěř. Ostatní
v zastupech spalování, topeni, zahraba
vani za živa, ukřižování. Nikdo se oto
nestaral, jaka smrtí jim usouzena.

Po několika dnech, když stale hroz
nější trousily se zprávy o blízkém dni
mučenictví, od něhož Sabinu už nic ne
mohlo zachranili, vyhlédnuv si chvíli,
když Rupas nebyl doma, za hojnou
záplatu dal jsem se od Rutílie, ženy
jeho, uvésti do domu a do žaláře.

Jak ti popsati, Kaje drahý, cojsem
viděl a co po celý život ani z očí mých
a ze srdce mého nevymizí...! Rutilia
zavedla mne v nejtmavější kout vlhkého
smradlavého domu, Sabina neseděla
vpravdě v takové jámě, do níž oknem
vrhání otroci, ale ve sklepě snad ještě
horším také jamy. Vcházelo se do něho
po těsných schodech, vydlabaných ve staré

'zdi, na nichž nevím, jak jsem se
směstnal..., vzduch zhnilý a ztuchlý,
čím níže jsme sestupovali, tím více mě
dusil...

.ldouc napřed Rutilía nesla lampu . ..
V jejím mihotu, neboť ani světla ani
okna nijakého tu nebylo, uzřel jsem
v zadu nešťastnou ženu, v úzké díře,
s hlavou na zeď kolkolem ji obkličující
opřenou, a jakoby v polospánku. Díra
ta či raději tlama, nazývající se vězením,
byla tak úzká, že se v ní ani položiti
ba ani usednouti možno nebylo. Vězeň
musil státi opřen, sehnut, zkroucen dnem
i nocí, beze světla, beze vzduchu, bez
hrstky slámy, která se i pod dobytek
podestýla.

Slyšte šustot, Sabina otevřela oči,
a polo ještě spíc, jak soudila, že ji
chtějí už vésti na popravu, šeptla tichým
hlasem: »Jsem připravena. . ,.

Na ohyzdné, zvadlě a sešklebené
tváři Rutilie postřehl jsem výsměšný
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úšklebek. .V tom bledé světlo lampy
padlo na mne, Sabina mě poznala, do
myslila se snad a zachvěla se.

»A můj Paulus ?: zeptala se, složivši
ruce.

»Paulus jest v bezpečnosti,c odvětil
jsem, »bud' o něj bez starostu

».lulie,<< řekla po řecku, »nechtíc,
aby ženština ona jí rozuměla. nauč ho
milovati toho Boha, za něhožjá umíram . . .
ostatně nech at“ se tobě podoba.., oba
se za mne modlete. Tělo mé nebo popel
z něho, bude-li možno, uložte v kryptě
po boku ostatních spoluvěřících...c

Slzy vstouply' mi dd očí, ba i divoka
ženština zdála se plna úžasu a jakoby
lekajíc se jejiho klidu.

Sabina neplakala, přitisknuvši se
ku chladne zdi, chvějíc se, bledá, hleděla
na mne s jasností a pokojem nepo
chopitelným, mne však dusil pláč v hrdle
zadrhnutý.

»Julie,c pravila dale, »mam „eště
k tobě druhou prosbu... Budeš—limoci,
přijdi tam, kde mi souzeno umříti, hud
vítěZStví memu přítomen. Nechci, abys
bral spolu Paula, pro jeho dětské srdce
byl by to pohled příliš ukrutný, ač děti
křesťanské třeba zahy zvykati mukám i
smrti. .. Ale ty jsi muž... ty mu jednou

:_řekneš, jak matka jeho, žehnajíc mu,
skonala...o

»Sabino, ale já přece aspoň v ně
jaký zazrak ještě doufam . . .: zvolal jsem.

Usmala se vlídně.

»Na zemi není pro mne už žadné
naděje,: řekla, »dnes ve snu viděla jsem
nebesa i anděly, zítra nas odtud vy
vedou... Buď s Bohem... však se
spatříme, shledame, ale na lepším už
světě...:

Hlas její slábl pohnutím; sotva do
končila slova ta, Rutilia, polekana, aby
muž její se nevrátil, šťouchlamnou nahoru
na schody, vyhrožujíc. Chtěl jsem po
kleknouti a pocelovali nohy svaté mučenici



sklonil jsem se, ale Rutilia uhodila mne
klíčemi, jež držela v ruce a pohrozila
Sabině. 'I'a zmizela mi s očí... vyšel jsem
omamen bolestí z oné propasti, nevěda,
co se děje se mnou. Myslím, že Afer
s ostatními služebníky musi'i mě násilím
dovésti do domu Celsova . . ., kdežjsem se
za dlouho teprve vzpamatoval. Chrysipp
kázal, aby mi pustili žilou . .. Seslablý
vstal jsem nazejtří s postele, vzpomněvsi
na žádost Sabiny a její předpovědění, že
toho dne bude utracena. Zatajili všecko
přede mnou, ale ja, slíbiv Afrovi svo
bodu, dověděljsem se, kde budou utráceti
křesťany. Ohromné zástupy zvědavých
tlačily se záhy na pahorek vatikánský —
šel jsem, či spíše dal jsem se unašeti
!; nimi.

Zrak můj sesláblý nemohl ničeho
rozeznati z počátku uprostřed tě tlače
nice, kromě divokých tváří pochopů
s provazy, kteří hnali před sebou velké
jakési stádo lidí. Stanuli jsme na pro
stranství volném na úbočí hory, na níž
strměly tři bílé k obětím přichystané
oltáře. .. Tři Haminové stáli u nich s ně—

kolika kamilly 1)k posluze, a níže cela
tlupa katů, pacholků s přístroji smrti a
několik dřevěných křížů . . .

Sabina, jako matrona římská, na
stětí mečem měla aspoň pravo.

Když křesťané, otočení kolkolem
tou živou zdí, zůstali stati zvláště od—
děleni, uzřel jsem teprve v jejich řadách
Sabinu a Lucia a podle nich otroky
a židy.

Dychtiv na krvavou zábavu lid po—
křikoval na křesťany, tupě jich, jak mi
tu jeho nelidskosti a ukrutností stydno
bylo. . .

Stvořili-li Caesarově tuto chátru, či
ona stvořila Caesary, nevím, ale byli
sebe hodni.

1) Camillus mužský a Camilla ženský pří
sluha při obětech pohanských, tedy podle našeho
„ministrant“ a „ministrantka“ nějaká.

Honili křesťany před oltáře, ale přese
všechny hrozby a bití, přes namáhání
kněží, ani se nedotekli nádobí obětního
a všichni po pořádku přešli tam, odkud
už pro ně nebylo návratu.

Uzřeljsem Sabinu, nezlomnou,smělým
krokem kráčející za ostatními. zastavila
se u ollařův a doslavši ranu odešla...

Pak přišel Lucius, zedraný v jedné toliko
tunice (spodní oděv), bos, kat mu serval
s ramen logu, hled byl, ale bez citu a
jako hluchý ku pokřikům katů. 'l'ou chvílí,
Kaje, jsem mu v duši lé smrti zaviděl.

Když po marném přemlouvání a
hrozbách všichni odsouzení dovlečeni

byli na místo smrti, zástup se utišil &
tím tichem ozvala se, jakoby s nebes se
snášela, píseň předsmrtná... Po jejím
hlase zbledly tváře a zachvěli se všichni.

Slunce bylo už nad samým západem,
den byl pochmurný a větrný... náhle,
jako zázrakem, když křesťané počali zpí
vati, roztrhla se černá mračna a pla
menný paprsek světla zalil družinu na
návrší stojící, křesťané viděli v tom zna
mení milosti a píseň jejich zazněla ještě
zvučněji— leč katové ne dlouho dali jí
zaznívati.

Krvavý, strašný, ale spanilý byl to
obrazl... Luža opět přehlušila písen
divým pokřikem. Byli to věru lidé či
netvorové z Hyrkanských pouští vypu—
štění, hledající si zábavu nad svatou
bolestí!

Trpělivost' a oddanost“ mučeníků,
zdálo se, ještě je podněcovala, vzlekle
vrhali se na bezbranné, kteří klečíce, se
'složenýma rukama čekali na smrt?, pějíce
táhle svou píseň.

Oči jsem měl upřeny na Sabina...
stála v předu před hloučkem žen; Ruta
u ní, věrná až na smrt služebnice. Po
zdvihla hlavy své k nebi, potom zdálo se
mi, že mě snad zrakem hledá v zástupu
i pozvedl jsem vzhůru bílé její sudarium
(šátek), totéž, které jsem v den požáru byl



našel u vchodu do krypt. Zpozorovala-li
to znamení, nevím, ale sklonila hlavu
jako v poslední pozdrav a ruku položila
na srdce. A jakoby tohoto krátkého po—
zemského citu vzplanutí litovala, za—
styděla se, poklekla najednou, sklopila
oči, jala se modlili...

Kat přiběhl k ní po řadě, chytil ji za
vlasy, jež uřezal a pak jedním máchnutím
srazil hlavu s ramenou jejich... Klesla
k zemi . . .

bílé tělo její sebou škubalo... Vykřikl
jsem a bez sebe vrhl jsem se na zemi. . .
Touže chvíli na druhé straně klesal

Lucius, jiní zdvihání na křížích, jiní
házení do zapálených hranic...

Nepohnutý, ztuhlý, na vzdor Aírovi
i lidem, kteří mne odtáhnouti chtěli,
zůstal jsem na místě jako přikutý...
umínil jsem si tak zůstati, až bych mohl
s jinými věřícími tělo svaté ženy za
chrániti a přenésti do společných hrobů
křesťanských... Když počala se krev líti,
luza, která řvala a posmívala se, umlkla;
přes hrozby, zákaz a bití mnoho lidí se
vrhlo se šátky tam, kde se rozlévaly
černé proudy krve po písku, aby ji vy
máčeli do nich. Kati nelítostně je šlehali
provazy a bili kyji, leč nic to nesporná—
halo. Mezi tím zmatkem a vřavou paprsky
slunce pohasly, černé mraky zaláhly
oblohu, vichor silný se zdvihl a jeho
hukot ztlumil povstavší křik.

Zkamenělý hleděl jsem. když náhle
utišení veliké se stalo znova, a ze zá
stupu vystoupil člověk jakýsi, volaje:
»Jsem křesťanem! . . .c

[ tlačil se katům pod ruce, jakoby
se domáhal smrti.

Mezi katy a v lidu povstalo hnutí,
jakýsi postrach napadl všechny, rozstu
povali se, ubíhali od něho, nikdo se ne
opovážil chopili se ho, nikdo se ho ne
osmělil dotknouti. Člověk ten poklekl do
písku 11mrtvých těl křestanův a modlil se
klidně. Jeden z katů podepřen o meč

viděl jsem proud krve, v němž _

dlouho naň pohlížel, zachvěl se, ocel vy
padla mu z rukou, zalomil ruce, zatřasl se
a klesl podle něho na kolena...

Za těma dvěma obrácenýma zprostřed
zástupu počali tlačili se s pláčem a bědo
váním i jiní. .. ostatní pohlíželi na to vše
jako zkameněli...

Strach zmocnil se zřejmě všech, ně
kteří počali utíkati, jiní odcházeli za
dumáni, obracejíce ještě zraky k nepo
chopitelnému pro ně divadlu. Kolem-mne
přervaná slova bázně a úžasu poletovala,
matky schraňovaly dílky své, mužové
odvlekali ženy, zástup vracel se do města.

Každý zdál se, že leka se nákazy,'
kterou už cítil ve svém vlastním srdci.

V té chvíli jsem pochopil, že pře
možení zvítězili, že právě vítězství na
cházelo se na straně ne vrahův, ale za
vražděných.

Kaje... křesťanství zvítězí nad svě
tem! Kdybys byl býval přítomen při té
slavnostní události, mluvil bys, jako já.
Té síly nedovede nic zlomiti!

' Rozprchly se konečně zástupy lidu,
já zůstal jsem sám s několika nemno—
hými, nastala noc, na prostranství po
nechána těla mučeníků, jež jsme mohli
bez překážky posbírati.

Spolu s jinými šel jsem, abych Sa—
bině tuto poslední službu prokázal; její
ostatky jsme zavinuli do plátna, které.
ženy měly přichystáno, její šátek namočil
jsem _dojejí svaté krve sotva že zchladlě
a ssedlě, i schoval jsem ji jejímu dítěti . ..
Bylo to svědectví života. ..

Těla Luciovo i ostatních posbírána,
přikryta, sebrány i nejdrobnější ostatečky,
& početný průvod smuteční provázel je
poza zdmi městskými na Apiovu silnici
do křesťanských katakomb.

Slz prolito mnoho,. leč radost“ pro
svítala tímto žalem, všichni cítili velkosť
toho dne... krev ta nebyla prolita na
darmo. .. Pocit vítězství povznášel _srdce,
pisně prodchnuty byly radostí nebeskou.
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Při příchodu mrtvol mučeníků za
stali jsme krypty naše osvětleny lampami,
okrášleny zeleným větvovím, jako brána
ženicha, jehož práh domu sponsa (ne
věsta) má překročiti... _

Fossorové záhy měli hroby uchy
stány. Pro tělesné pozůstatky Sabininy
určen starý sarkofag,1) nad ním kněz ?
odbyl první obět' svatou i zůstal od té
doby oltářem..

Vyryli jsme naň nápis 2) dle oby—
čeje křesťanského:

1) Kamenný povýšený náhrobek.
2)Nápis ten, jenž skutečně se nalézá v kata

kombách, zní po česku takto: „Sabino Marciova,

SABINA MARCIA. ANIMA

DULCIS ET INNOCENS, ROGES
NOBIS QUIA SCIMUS TE lN

(
duše tichá. a nevinná, oroduj

PRO

za nás, vždyť

víme, že jsi u Ježíše Krista.“ — Znamení „Fjest starý křesťanský znak představující jméno *
„Kristus.“ Jsou to první dvě písmeny řeckého
slova „Christos,“ totiž X naše „011“a P naše „r“.
Svaté to jméno křesťané z uctivosti a z bázně
před pohanským zneuctěním nevypísovali celé,
nýbrž pouze těmito značkami označovali v ná
pisech.

(Ostatek příště.)

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Část další.)

Pasíři.
)tíí:
L kolem boků. Kor.ouhe

modráa zlatá. Pati onka:
.. _ ._; Sv. Háta, kteréž kati ne—

mohli pásu s boků strhnouti
Dvě města na oslrově Sicílii osobují

sobě česť, že jsou rodištěm sv. Háty.
Palermo totiž, hlavní město té země, a
Katánea; Katanea tím více, že v ní
svatá panna naše umučena.

Sv. Háta (Agatha), dcera rodičův
urozených, vynikala neobyčejnou krásou
a velikými vlohami duševními.

i víra. křesťanská byla mu vhodnou zá—

V modrém poli zlatý pás ;

Záhy i
poznala poklad víry křesťanské. Toho času
panoval římský císař Decius (249—251),
jenž vydal proti křesťanům zakony pře
ukrutné. Náměstek císařův Kvincian

přišel do Katanee, aby tam křesťany
soudil. Vypravovali mu o Hatě, panně
vzácné, bohaté, přesličné, kteráž jest
horlivou křesťankou. Kvincian byl rodu
nízkého, a jmění měl nepatrné; imyslil
si, že vzácný rod Hátin spřátelí ho s před
ními rodinami v zemi a její dědictví že
ho obohatí: chtěl si ji tedy získati; její

minkou, dostati ji do své úřední moci
a k sňatku manželskému donutiti.

Sv. Háta vyhýbala se nástrahám,
až její obydlí vyzrazeno. Přivedena
ke Kvincianovi. Rázně, neohroženě ho
odbyla. 'l'řicet dní držena v domě hanby.
Dnem i nocí modlila se a plačíc prosila
Boha, aby šťastně zvítězila. Znova při—
vedena ke Kvincianovi.- Souzena. Mistrně

se hájila. »Zanech slov, obětuj bohům,
sic budeš mučena; volal soudce. »Vypusť
si na mne dravá zvířata,: dí sv. panna,
»a já je zkrotím jménem Jezu Krista;
uvrz si mne do ohně, a rosa nebeská
zhasí plameny; roztáhni si mne na
skřipci, duch, který mne oživuje, jest
duch síly, cudnosti a lásky; mrskej si
mne biči, Bůh můj mne může Vytrhnouti
z rukou tvýchlc

Kvincian boje se zahanbení, kázal
sv. Hátu odvésti do žaláře. Příštího dne

opět soužena, na skřipci rozlažcna, bičo
' vana, železem trhána, pochodněmi pálená,

prsy jí uřezany. Po té opět do žaláře
uvržena,



O půlnoci otevřely se dveře žalářní
a vstoupil ozářený kmet, _nesa drahý
balsam ve zlaté nadobce; před ním
kráčelo pachole s hořící svící. »Milá
dcero; praVil sv. mučennici, »velikými
mukami děsil tě náměstek císařův; ale
týs h_o mnohem více děsila svými řečmi;
jeho rány budou věčně krváceti, tvých
však ran přišel jsem ZhOjÍlJ Když se
světice zdráhal-a, usmál se přelaskavé
ctihodný kmel a pravil: »Já jsem Kristův
apoštol Petr; ve jménu Pána našeho ,
velím, abýs býla zdravala Zmizel, &
sv. Háta veecka vyhojena.

Zaslepený Kvincian neobrátil se
tímto zázrakem, nýbrž pátého dne znova
světici soudil a na ni dorážel, aby zřeknouc
se Krista, bohům pohanským obětovala.
Vše marno. [ pokryta země ostrými
střepinami a řeřavým uhlím, a svatá
Hala obnažena válena po něm. Bůh ji
sílil v těchto strašných mukách. Náhle
se země zatřásla, blízka zed' se sřitila
a dva nejhorší l'átlce Kvincianovi zasv
pala. Svata panna do žaláře odvedena a
soudce hoje se lidu skrýl se. V žaláři
zdvihla světice ruce k nebesům a modlila

se: »Hospodine Stvořiteli, Ochrano a
Silo má od mladosti, který jsi všechnu
zlou náklonnost“ ze srdce mého vypudil
& telo me neposkvrněné zachoval, jenž
jsi mi v mukách milostí trpělivosti pro
půjčiti ráčil, bých zvítězila nad zuřivosti .
ukrutných katanů, nad hrůzou žaláře
i_ohně: Tebe vzývam a prosím, abýs
přijal duši moula To pravila a skonala

"). února 251.

Zprávy z misií
JižníAfrika. Začátky sv.-Peter—

ske stanice klaverske. 0 založeni
této stanice u vsi Zumbo píše nam P.
_Czimermann následovně:

Výhledav si po mnohých překážkách
vhodné místo pro stavbu misijní stanice,

344

Nábožné pani uctivě tělo světice
pochovalý. Kvincian bídně zahynul v řece.
Slava svaté panný &mučennice Hátý jest
tak velika, že se každodenně při mši svaté
v kanoně jmenuje. V Katanei a vjiných
městech sicilských vzývá se jako pa—
tronka proti zhoubněmu soptění ohnivé
horý Etný. Dojemne svědectví o umučení
sv. Hatý zůstavil nám take sv. papež
a slavný básník Damasus (1—384), jenž
svatou pannu naši takto opěva: „

Již zaskvívá. se Bohem přiveden
ten Háty, panny, mučenice, den,
v němž ji Bůh sobě choť svou způsobil
& dvojím věncem skráň ji ozdobil.

Jsouc slična tělem, rodem vznešena,
víc pro víru a. pro ctnost? slam-,na,
v nic kladla. zemské statky veškerý,
své v božské vůli měla. záměry.

Jak zmužile si ve všem počíná,
když v každý úd se muka zatím't!
0 statném srdci děvy svědkem bud'—
ta přeukrutně rozsápaná hruď.

I žalář radostně ji pobavil,
ji Petr, pastýř ovcí, zotavil;
jím potěšena. Boha velebí,
chce mučenicí slouti na. nebi.

I pohané tvou znali ochranu,
tvé roucho dali sopce v ochranu;
chraň také Krista vzývající lid,
by požár hříchu nerušil mu klid.

Tys na nebes-ích Krista Pána. choť,
tam za nás pilně přímluvu svou vod',
by nám prokázal milosť věčný Pán
a. vykázal nám v ráji blažný stím.

Aj, ozvi Otci se i Synu česť,
též Duchu, který s nimi jeden jest;
dcjž, Bože, věčná svatá Trojice,
ať pomní na nás Háta světice.

(Příště dále.)

katolických.

opustil jsem před pěti týdny Zumbo
& dal jsem se do stavbý nového domu.
Našel jsem zde mírný pahorek, na jehož
svahu jest černošská víska, a z něhož
jest překrásná vyhlídka na veletok Zam
bezi, asi deset minut odtud vzdálený.
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Shromaždiv černochy z celého okolí
začal jsem stavěti dům a zařizovati
novou stanici. Poněvadž jsme se na—
cházeli takořka uprostřed lesa, a měli
tedy dosti dříví, dařila se nám stavba
velmi dobře. Ku konci pátého téhodně stál
již misijní dům, malý sirotčinec a škola.
Naše obydlí ma kapli a pět světnic.
jež by sice dle úsudku evropského sta—
vitele neobdržely mnoho chvály, ale
v Africe musejí býti považovány u při
rovnání s bídnými chatrčemi chudých
černochů za veliké, krásné saly. Hned
po ukončení stavby, jejíž velikosti se
černochové nemálo divili, počal jsem
odbývati v nové kapli veřejné služby
Boží a přikázal jsem Mambovi (pohla
varu), aby své černé poddané k tomu
pohnul, aby v neděli pilně mši svatou
navštěvovali. Měl jsem z počátku malou
naději, poněvadž zdejší zdivočilí černoši
nemají o civilisovaných a spořádaných
poměrech ani zdání, a myslel jsem na
černochy z Boromy, kteří se rovněž da—
vaji i po uplynutí několika let k na
vštěvě kostela i civilisaci velmi těžko
pohnouti. Ale jak veliké bylo mé pře
kvapení hned první neděli, když se čer
noši, muži, ženy a děti hned z rana
dostaVili, aby zaujali v kapli místo.
Bohužel byla kapla pro ně velmi malá,
tak že jich musila většina zůstati venku.
Dobří černoši drali se násilím do vnitř
ajejich černé kudrnaté hlavy plnily okna,
aby jen viděli svatý úkon. Na druhou
neděli byl nával opět tak veliký, že mne
přiměl k tomu, abych pro ně vystavěl
větší kapli. Ale schází mi k tomu bohu
žel potřebné plátno, které zde zastupuje
místo peněz. Psal jsem sice před něko
lika měsíci do Boromy a prosil oně;
ale mam málo naděje, že se splní moje
přání. — Na dolním Zambezi, v tak
zvané »massanganské části; kde ne
davno pověstný pohlavár Bonga panoval
a krajinu znepokojoval, jest opět obchod
zastaven a tamější černoši jsou v od—
boji proti vládě portugalské. — Bratr
cdbojného pohlavára Bongy postavil se
v čelo černochů vlade nepřátelských
& zabraňuje veškeren obchod na dolním
Zambezi. Ačkoliv se zde nemáme čeho
obávati, přece pociťujeme i my smutné
následky tohoto povstání, poněvadž ob
chodníci nemohou z Tete u Quilimany

žádného zboží dovážeti, a to, co mají,
prodávají za přepjaté ceny. Poněvadž
není ani v Zumbo' ani v celém širém
okolí ani faráře ani missionáře, naskytuje
se mi často příležitost býti i mimo Ri
cico činným, zejména puk v Zumbo.
Když se mi podařilo ku blahu zdejších
černochů nejmocnějšího a nejzamožněj
šího pohlavára ze Zumbo, od celého
okolí, ano i od samé vlády obávaného
Kapitao Mór Matakenhu pro sebe získati
a s misií smířiti, proti níž dříve byl
brojil. tu mne “nedávno pozval k sobě
do Zumbo, abych pokřtil osm jeho dětí
a pak děti jeho příbuzných. Ačkoliv jest
pravým afrikánem, tedy černochem, vy
padal velmi majestátně, jsa oděn v uni
íormu Kapitao Mora se šavlí, širokým,
bílými péry ozdobeným kloboukem ařády,
jež mu byl král portugalský pro jeho
zásluhy udělil. V jeho průvodu byl
veliký počet muzungů, černošské šlechty
a množství pestře oděných černochů —
dvorních sluhův. Ani hudební sbor ne—
scházel, jenž mezi svatými'obřady hrál,
a potom stolní hudbu obstarával. Sbor
tento sestával z několika livrejovaných
černochů, kteří se dívali velmi divoce,
ale u vědomí svého řídkého nadaní také
hodně pyšně. Hudební nástroje byly
flétny, neb lépe řečeno pastýřské píšťaly
a pak několik druhů bubnů, nejoblíbe
nějšího to nástroje černochů. Hlavní
snaha těchto hudebníků záležela v tom,
že ze všech sil pískali, a zejména bube
níci na svých nástrojích děsně praco
vali. Sbormistr této hudební kapely daval
si všemožnou praci, aby__umění svých
hudebníků v nejlepším světle ukázal.
Na začátku jim udal kus, který mají
bráti. Avšak sotva že pískot a bubno—
vání započalo, tu nebylo více možno,
z kusu onoho něčeho rozeznati, a čím
více na svých nástrojích řadili, tím více
rostl podiv a uznání, tím větší bylo
nadšení a byl dojem, jejž u svých kra
janův a u slavnostních hostů vzbudili.
Ja jsem byl rád a bylo mi dobře, když
jsem oné hudbě unikl, ale potřeboval
jsem ještě delší doby, než mi bzučení
a hučení, skučení a bouření z uší vy
mizelo. Byla to slavnost, jakou lze jen
velmi zřídka v těchto krajinách vídati,
& proto se jí všichni zúčastnili. — Zá—
roveň, co zde v Ricico a okolí působím,
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hledím, pokud mi to možno, ubohé ?

černé otroky z trudného otroctví vy- ;
kupovati a pro nebe' získati. Přede dvěma
týdny poslal jsem opět almandii (vy
hlobený kmen) s 22 vykoupenými čer
nošskými dětmi do Boromy. Započav
zde missii, a vystavěv sirotčinec pro
chudé hochy černošské, budu přiště jen
vykoupené dívky doBoromy tamějším
horlivým sestrám zasýlati. Hochy chci
sám vychovávati a doufám, že budu
míti v brzku veliký počet černých sirotků
hodně mnoho žáčkův, ač nebude-li se mi
uedostávati pomoci a podpory.

Západní Afrika. Vikářství na
belgickém Kongu.Pohřebníslav
nosti černochů. Jedna z ilámských
sester, v belgickém území Kongo na
různých stanicích působících, popisuje
nám ve svém listu návštěvu v Mpotee,
černošské to vesnici, kteráž právě měla
smutek pro zemřelého pohlavára. »Před
otevřenou chatrčí, v níž bylo množství
zrcadel, hrncův a model rozestaveno,
odbýval se za temného dunění bubnů
pohřební tanec. Sotva nás uviděli, hned
oněměly bubny, tanec uvázl a modly
zmizely v okamžiku. Otázavše se po pří
čině této slavností, obdržely jsme za od
pověď, že náčelník vesnice zemřel. Přaly
jsme si mrtvého viděti a dostaly se,
jsouce provázeny velikým zástupem, do
chatrče, z níž dusný čoud vystupoval.
Vkročily jsme do vnitř a rozeznaly při
svitu ohně mrtvolu ležící na rohožce,
zahalenou v plátna. U ní seděla jakási
ženština s plácačkou na mouchy, a od
háněla jí různý hmyz s těla nebožtíkova;
na druhé straně viděly jsme schránu,
do níž se měla mrtvola vložiti. Na ní
ležela umrlčí lebka palmovými listy ověn
čená, a ozdobená malou čepičkou a šňůrou
koralů ——to všechno pod velikým roz
pjatým deštníkem. Na čtyřech rozích
tohoto podivného katafalku byly umístěny
čtyřievropské obrazy představující : dámu,
tučného pána, kouřícího svou dýmku, a 2
pak pestré etikety jakési flámské továrny.
Ježto byl čoud velmi obtížný, opustily
jsme brzy tuto zvláštní umrlčí komoru.
Na to odebraly jsme se ku příbuzným
pohlavára, a vyslovily jsme jim svou
soustrast. Všichni,
červeně namalování. .lest to u nich barva
smutku, kdežto u jiných kmenů jest jí

muži i ženy, byli *

l

opět barva bílá. Pak jsme se posadily,
abychom něco pojedly. Při tom jsme
nabídly jednomu z černochů kousek masa.
Přijal je teprve tehdy, až jsme jej ujístily,
že to není z člověka. Doufáme, že lásky
plným zacházením s těmito lidmi tyto
jakož i mnohéjiné předsudky odstraníme. <<

Severní Amerika. Jižní Dakota.
Vychovávání indiánských hochů.
Z misie sv. Františka, z Rosebudu, podává
nám P. Bosch ve svém listu utéšený
obraz výchovy indiánských hochů sobě
svěřených:

»Dílocivilisace a pokřest'anění našich
Indiánů jest sice tvrdé, ale nikoli marné,
ba má iněkteré přitažlivé stránky. .lsou
tu především naši hoši, kteří svou při—
rozenou divokost a hrubé mravy po
nenáhlu' odkládají a stejnou měrou
zvyky bílých dětí přijímají. Když ponejprv
přijdou, jsou špinaví a roztrhaní, jsou
zarputilí a rozpačití, ale dají se bez
překážky pořadně umýti a očistiti, a pak
vypadají zcela způsobně. Pak se podělí
novými, čistými šaty; v tomto ohledu
nejsou děti pustin příliš vyhýčkány,
kabáty a kalhoty jakéhokoliv střihu
Oblékají spěšné a nosí je s velikým
uspokojením.

Dnes jsou již hoši v tomto ohledu
vybíravější a nosí nejraději šaty černé
barvy. Jejich černé, husté vlasy a jako
uhel černé ohnivé oči je ovšem hned
prozradí. Ale kromě těchto plamenných
známek našel by sotva kdo nějaký rozdíl
mezi našimi hochy & chlapci bílých při
stěhovalcův. Ano, skoro bych řekl, že
si osvojují mnohem rychleji zevnější
vzdělání, a stávají se malými mistry
ve zpěvu a ve hře na různé hudební
nástroje, jako na trubky, bubny, ilety,
varhánky atd Na těchto nástrojích pro
vozují ve svých prázdných hodinách tak
divoké koncerty, že by se z nich člověk
slabých. nervů snadno zbláznil. Rovněž
jsem je naučit různým hrám.

Největší však obtíží u našich chlapců
jest, přemoci jejich vrozenou netečnosti
ku práci. Musíme si pomysliti, že jsou
to děti rozených žebráků, kteří dostávají
oděv a pokrm od vlády, a že neměli
nikdy příklad pilně pracujícího otce nebo
bratra před očima. Pokud mám hochy
na očích, pracují velmi pilně, jakmile však
na ně přestanu dohlížeti, objeVí se hned



jejich indiánská přirozenost. A přece
musíme se přiznati, že nepodaří-li se nám
návyknouti tyto chlapce a dívky práci,
jest naše misie marná. Proto vybízíme
naše Indiány ustavičně ku práci a učíme
je samostatnosti. Ponenáhlu přivykají
práci a starají se již lépe o povznesení
rolnictví & chovu dobytka. Přemlouvám

| je, by stavěli si domy, chlévy, by káceli
j lesy, štípali dříví atd. Konečně počínají
: nahlížeti, že to s nimi myslím dobře, a

že jest to nutno, a dávají si říci.
P. Bosch vítá opětnou volbu Grover

; Clevelanda za presidenta s velikou ra
? dosti, a očekává od něho změnu v indián—
I . .

; ské politlce. „Katal. misie.“

Různé zprávy a drobnosti.
ZeSIezska.(Svěcení sochy Srdce '

P._Ježíše a P. Marie Lurdské) Úcta
nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše jest již
nyní v církvi katolické všeobecná, nebot“
ustavičně se rozšiřuje a den ode dne se
vzmáhá. Téměř v každém kostele možno
spatřiti buď obraz, buď sochu božského
Srdce, před kterýmiž uzříš klečeti osoby
všech stavův a věků, kterak ústy neb
aspoň srdcem přednášejí milému Ježíši svá
přání a své prosby, vztahující se na po
třeby duševní i tělesné, týkající se věcí
nebeských ipozemských, záležitostí vlast—
ních i cizích. Tu a tam lze spatřiti i slzu
vděčnosti za vyslyšení, slzu díků vroucích
za hojné dary a milosti, kteréž se prýští
z mocného pramene Srdce Páně. A kdož by
Srdce to nemiloval, zvláště kdož sám
bud' jednou toliko nebo již i vícekráte
milosti jeho na sobě nebo u jiných byl
zakUSil! Tu každý takový potom se vyna—
snažuje, aby úcta k Srdci Pána Ježíše
i u těch, kdož božského Srdce dosud si
nezamilovali, neb i u těch, kteří dosud
dokonce chladné a lhostejně k němu se
chovali, se ujala, aby Srdce, Páně ode
všech lidí bylo oslavováno, velebeno &
uctíváno. — Protož vřelou touhou naší
bylo, aby i ve farnosti naší, kteráž
ohromnou většinou protestantův ustavičně
ohrožována jest, obzvláštní ctitelé Srdce
Ježíšova povstali, kteří by svým příklad
ným životem a horlivou láskou k Srdci
Páně velmi mnohé dosud vlažné katolíky
ve svaté víře pošilňovali, doporučujíce je
neskončené lásce a milosrdenství nejsvě
tějšího Srdce Ježíšova. Přání naše vyslyšel
a jemu požehnal dobrotivý Hospodin.
Od dobrodinců byla zakoupena vzácná
socha nejsvětějšího Srdce Páně, kteráž
umístěná býti měla na postranní oltář,
naproti oltáři, na němž před více než
dvěma roky rovněž způsobem slavnost—

ním postavena byla krásná socha Panny
Marie Lúrdské. — Svěcení sochy Srdce
Páně dálo se způsobem slavným, okázalým,
ku povzbuzení všech katolíků jak domácích
tak přespolních, kteří počtem přehojným
slavnosti se byli účastnili.

Slavnost“ sama konala se v pondělí
velikonoční. dne 3. dubna, 0 třetí hodině
odpolední; a sám Pán Bůh chtěl, aby
vše co nejlépe se zdařilo. Počasí velmi
příhodné, den opravdu jarní. teplóunký,
nebe blankytné, bez mráčků. Socha
ověnčená a připevněná na nosítka po
stavena byla v budově farní, odkud stří
davě pák nesena byla 44 mládenci, kteří
za velikou čest sobě pokládali býti slav
nostnimi nosiči a veřejné se ukazati
ctiteli Pána Ježíše; k těmto přibylo na
60 družiček, malých i odrostlejších, bíle
oblečených, připomínajících na ony ne
vinné duše, o nichž sv. Jan píše, že
kráčí za Beránkem, kamkoliv on jde.
Počet mládenců i družiček zajisté dosti
značný, jestliže povážíme, že farnost“ jest
malá, kromě toho ohromný počet zdejších
protestantů, vysmívajicích se všemu, co
katolické, a k tomu ještě přečetná smíšená
manželstva, ve kterých lhostejnost nábo
ženská jest převeliká.

Za hlaholu zvonův a střelby z hmož—
dířů vyšli jsme z fary ku kostelu zpíva—
jíce nadšeně za průvodu hudby píseň
k božskému Srdci. Dlužno též připome
nouti, že průvodu účastnily se všechny
školní dítky i se svými učiteli, dále tři
kněží a veliké množství lidu věřícího;
avšak též mnoho jinověrců přišlo. Lidu
bylo tolik, že po příchodu do kostela,
kterýž dostijest prostranným, ti, kdožspolu
s průvodem šli, všichni ani místa nenašli.
Nejprve byla socha Páně umístěna na
oltář na straně epištolní, kterýž překrás
nými květinami, darovanými jedním do
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brodincem z Olomouce, okrášlen a četnými
svícemi osvětlen byl; na to byla socha
dle obřadův církevních posvěcena. Po
svěcení následovalo kázání, jehož obsah
byl asi tento: Pán Ježíš za svého pobytu
zde na zemi měl srdce to nejlepší a sice
předně ku svému Otci nebeskému, jejž
obzvláště tím ctil, že ve všech případnostech
života hleděl vůlí jeho vyplnili. Pán Ježíš
dále měl také nejlepší srdce k lidem,
zvláště ke hřišníkům, jež vyhledával a
jichž se vždy ujímal, k nevinným dítkám,
jež nade všecko miloval, a konečně k nu
zným, chudým, nemOcným, jimž pomáhal,
je těšil a uzdravoval. Avšak Pán Ježíš
má ještě nyní, když u veliké slávě a veleb
nosti sedí na pravici svého nejmilejšího
Otce nebeského, k nám všem srdce to
nejlepší; at“je to kdokoli, kdož s důvěrou
k němu se utíká, nebývá nikdy oslyšen.
Slova kazatelova rozehřívala srdce naše
a láska za iásku rozplameňovala se
v nás s tím pevným předsevzetím, býti
horlivými ctiteli a též šířiteli úcty božského
Srdce. Po kázaní následovala litanie
k nejsvětějšímu Srdci a sv. požehnáním
skončila tak "krásná slavnost svěcení sochy
Pána Ježíše. Na památku rozdány obrázky
nejsv. Srdce mládencům, družičkám,
školním dítkám i ostatním věřícím.

Avšak nebyl dosud úplný konec slav
nostních dnů, věnovaných Srdci Ježíšovu.
Láska a úcta se vzmáhala, počet vroucích
ctitelův rostl & tu bylo pomýšleti na pro—
středek, kde by těmto zvláštním ctitelům
& milovníkům Srdce Ježíšova dostalo se
těch milostí, kterých církev svatá hojnou
měrou rozdává v rozličných duchovních
bratrstvech; chtěli jsme i u nás, jako i
jinde, míti bratrstvo nejsvětějšího Srdce
a sice právně a podle stanov zřízené.
A hle! i tomuto šlechetnému úmyslu na
šemu požehnal Buh.- Po několika pří
pravných rozjímáních o úctě, o milostech
a zvláštních dobrodiních, jakých se údům
bratrstva dostává, bylo též skutečně
bratrstvo při našem farním chrámu Páně
v Holčovicích založeno, a sice bylo od
Jeho knížecí Milosti nejdůstojnějšího arci
biskupa Theodora náležitě zřízeno a po
tvrzeno, zároveň i stanovy bratrstva
schválený. Načež bylo též k arcibratrstvu
římskému při chrámu Marie de Pace
přivtěleno, aby totiž údové všech milostí
& odpustkův účastni byli, jaké od svaté

Stolice tomuto arcibratrstvu uděleny
byly. Než i slavnost?.založení konala se
Způsobem co možná slavnostním, a to
v neděli 11. po Sv. Duchu na svátek
Proměnění Páně, dne 6. srpna. Po kázaní,
v němž nám vylíčena byla neskončená
láska Srdce Ježíšova ku hříšníkům, ná—
sledovala slavná hrubá mše svatá s assi
stencí, při kteréž téměř všichni dosud
zapsaní údové bratrstva počtem 75, mezi
nimiž i přemnozí' mužové, přistoupili ku
sv. přijímání, vykonavše den před tím
sv. zpověď. Po mši sv'.vykonali jsme slavné
odprošení před nejsv. Svátosti oltářní, tak
jak v zápisních knížkách naznačeno jest.

Celá slavnost založení bratrstva za—
končena teprve odpoledními službami
Božími, a sice opětně kázaním, chvalo—
zpěvem Ambrosianským, litanií o nej
světějším Srdci a svatým požehnáním.
V kázaní nám byl krásně vyložen účel
bratrstva vůbec a bratrstva Srdce Ježíšova
zvlášť. Krátký jeho obsah byl asi tento:

Ku pravému bratrstva náleží předně
víra v Pána Ježíše, kteráž jest základem,
bez něhož žádné stavení a tudíž bez
víry ani bratrstva budova nemá stálosti,
dále náleží ku bratrstvu láska k Pánu
Ježíši, kteráž všecky údy má 'spojovati,
a této lásce učíme se v Srdci Páně,
kteréž nás milovalo až do posledního
vzdechu; konečně odznakem bratrstva
jest duch Pána Ježíše, kterýž jest pro
bratrstvo tolik, co duše pro tělo. A ten
duch Ježíšův jest : radost, pokoj, trpělivosti,
upřímnost, dobrota, smířlivost, dlouho
čekání, mírnost, skromnost, zdrželívostf,
čistota. Tot“ krásné ovoce bratrstva. A
protož údové ať zachovávají víru v Ježíše,
at“žijí v lásce vespolek a přinášejí ovoce
Ducha Ježíše Krista. Na konec byly též
vyložený povinnosti údův, a_jakjejich život
zařízen býti má. Dle slov Pána Ježíše:
»Následuj mne!: »Tot' můj pokrm, abych
plnil vůli Otce nebeského, kterýž mne
poslal,c máme jej ve všem následovali,
a zvláště bratrství ukazovati, když jeden
druhého od zlého varuje, k dobrému po
vzbuzuje a jeden druhému v duchovních
itělesných potřebách pomáhá. U každého
platí hlas Páně: »Kdo ve mně zůstáva
a já v něm, ten přináší ovoce; nebot
beze mne nic nemůžete konati.c

Takovýmto způsobem otevřena jest
nam studnice milosti v božském Srdci



!ežíšovu a my jsme pevně přesvědčeni,
Ze Pan Ježíš vyslyší jednoho každého
Z nás, at“ se k němu jak v duševních tak
tělesných potřebách obraceti budeme
s důvěrou; vždyt dosud platí slova jeho
vší útěchy plná: »Pojd'tež ke mně všickni,
& já vás 0bčerstvím.<< Nuže, k Srdci
Ježíšovu, v němž jediné lze pravý pokoj
pro duše naše nalézti. EZ.

Svatý škapuliř. Jak známo, slíbila
nejsvětější Panna, že ochrání od věčných
plamenů, t. j., že zabrání, aby bez smíření
se sBohem s tímto světem se rozloučili,
všechny, kteří při svésmrti mají na sobě její
škapulíř. () této věci píše kněz 'l'ohlon
v katolických letopisech následující:
R. 1838. přiblížil se okamžik smrti pana
Talleyranda. Talleyrand, r. 1788. biskup
autunský, měl, jak známo, to neštěstí, že
povolil požadavkům revolucionářů. Složil
přísahu na občanskou ústavu kněžstva a
sám na své kněžské povolá-ní zapomínaje,
žil jako nějaký obyčejný svělák. Pro svůj
náboženský a mravní způsob života byl
tento zručný státníkv první třetině našeho
století příčinou všeobecné mrzutosti.
Abbé Dupanloup, pozdější biskup orleán
ský, který byl zpověď tohoto slavného obrá—
eence slyšel, konal cestu skrze Belley, kde
jsem byl professorem na semináři. Vyptá
valijsme se ho na podrobnosti této události
a dověděli jsme se, že pan Talleyrand
podepsal uplné odvolání jakož i naprosté
podrobení se autoritě církve; že se kajicně
vyzpovídal a při úplném vědomí a čilém
duchu zemřel smrtí vpravdě křesťanskou.
[»Komu připisujete toto obrácení se?a
tázali jsme se abbéa Dupanloupa. »Tutéž
otázku položiljsem ijá panu Talleyrandov
v posledním jeho tažení,: odpověděl biskup“
»Nedav žádné odpovědi vytáhl umírající
ze záhadří svého škapulíř —-—dosud ho
nebylo viděti ——ukázal mi obraz nej
blahoslavenějšíŽPanny, který něžně políbil,
při čemž s očí jeho vytryskly slzya
Není to skvělý příklad moci Mariiny a
jejího milosrdenstvílsšhříšníky? Když tak
duchaplného muže, který byl příčinou
mrzutostí své doby — který si však byl
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k ní tajnou zbožnost?zachoval, —ještě na
samém kraji propasti věčného zatracení
zachraniti mohla, oč spíše musíme my,
kteří přece bohulibý život vésti chceme,
v její mateřskou ochranu důvěru klástil?

Odměna milosrdenství. Světoznámý
hudební skladatel A. F. Boieldieu, mezi
jehož mistrovská díla také »Bílá paní:
patří„ byl již v nejútlejším mládí k chu
dým velice milosrdným a dobročinným.
Otec jeho dával mu týdně 24 pfennigů na
útratu. Jednoho nedělního rána nalezl
malý Boieldieu právě když vstupoval do
dómu v Rouenu, aby tam slyšel mši sv..
pod portálem stařičkého žebráka, který
velmi chudobně vypadal a patrně pomoci
potřeboval, a dal mu bez váhání celé
své týdenní jmění. »Malý příteli,: pravil
stařec věšteckým hlasem, »co jsi mi nyní
učinil: přinese ti štěstí. Kdykoliv tě nějaké
štěstí potká, pamatuj na mnea Kdyžtedy
později dostavila se doba jeho slávy, vzpo
mněl si Boieldieu vždy na žebráka rouen
ského. Kdykoli dávána byla od něho nová
opera & skvělým výsledkem korunována
byla, neopomenul nikdy zašeptati nasle—
dující slova, kterým toliko jeho nejdů—
věrnější přátelé rozuměli: »Mých čtyřia—
dvacet pfennigů.c

Mladičký mučenik. Dne 17. března
t. r. stal se v albánském městě Ipeku
osmiletý nevinný křesťanský hošík obětí
musulmanského zášti proti křesťanům.
Ano se toto dítko zdržovalo v domě ture
ckého příbuzného, pokoušel se tento všemi
možnými prostředky je přinutiti k tomu,
aby naplilo na k'rucilix a jedlo ze zapo—
vězeného masa; ale nadarmo. Se srdna
tostí, která jeho věk daleko přesahovala,
přivinul maličký obraz Ukřižovaného pln
úcty a bázně Boží na svá prsa a pokryl ho
něžnými polibky. Nad tímto upadl fana
tický Turek do takového vzteku, že skolil
hošíka třemi ranami z revolveru k zemi.
»O ty svatý mučeníku !c tak volá albánský
zpravodaj, »ty vyvolená duše Albánie,
která nyní tam nahoře na nebesích po
hledu na Boha požíváš, vyslyš mé lkání a
modlí se za svou vlasti:

Milodary božského Srdce Páně.
Od Opavy. !Jistá osoba děkuje srdečně '

božskému Srdci Páně a Panně Marii
za vyslyšení prosby v jisté záležitosti.

M.“ K. vzdává srdečné díky pře
blahoslavené Panně Marii za uzdravení
jed noho děvčete.
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2 Vel. Byteše. Nejsrdečnější díky
božskému Srdci Páně za převeliké milosti,
za uzdravení mé matky a vysvobození
z rozličného nebezpečenství. V.B.

Od Pačlavic. Tisíceré díky vzdávám “
nejsv. Srdci Páně za vyslyšení prosby mě
po vykonané devítidenní pobožnosti. K.

Ze Slezska. Již mnohokrát ve
mnohých potřebách rady jsem nevěděla,
ale důvěry v pomoc Boží jsem neztratila.
A nebyla jsem zahanbena jako jiní
mnozí, kteří veřejně díky vzdávají Pánu
Ježíši. Podobně i já děkuji božskému
Srdci Páně, nejčistšímu Srdci P. Marie,
sv. Josefu a sv. Antonínu za vyslyšení
prosby mě v těžkých záležitostech.

Odběratelka „Skoly E. S. P.“

Z Křepelic u Selčan. Ačkoliv pozdě,
plním přece svůj slib, vzdávaje vroucí
díky božskému Srdci Páně &nejčistšímu
Srdci P. Marie, sv. Josefu a dušičkám
v očistci za vyslyšení v jistých záleži
tostech. V. V.

' Z Kroměříže. Plesejte v Pánu
všickni ! Čest & chvála & díkůvzdání
buďLež vždy nejsladšímu Srdci Ježíšovn
a neposkvrněnému Srdci Panny Marie

svato-Hostýnské za vyslyšení prosbyBmév těžké nemoci.
Z Uh. Brodu. Vroucí díky bud'tež

vzdány božskému Srdci Páně Panně
Marii růžencové a sv. Antonínu za vy
slyšení ve velmi důležitých záležitostech.

D. G.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.

Rim & Italie. Dne 14. září vyšla
nová encyklika sv. Otce Lva Xlll. o rů
ženci; v celém tomto spise zračí se
dětinná láska sv. Otce k Matce Boží Pro
krásné myšlenky v něm obsažené do
mníváme se, že nebude od místa, po
dáme-li aspoň kratičký jeho obsah, který
jest asi tento: Sv. Otec vděčně uznává
zvláštní ochranu, jíž se mu za jeho
trudného papežství od nejsvětější Panny
dostalo v míře nejhojnější. Dále praví,
že hlavně trojí zlo ohrožuje společnost“
lidskou : "nechuť ke střídmosti, skromnosti
a pracovitosti, bázlivě vyhýbání se sebe
menšímu utrpení a zapomínání na život
věčný. První zlo má za následek vymírání
domácí kázně a stálé měnění služby;
dělníci velice zhusta opouštějí ty, kteří
jim dávají práci, a slepě vrhají se do
boje agitačního, kde obyčejně hynou jak
na těle tak na duši. Lékem proti tomuto
zlu může dle rady sv. Otce býti roz
jímání radostných tajemství ze života
svaté rodiny v Nazaretě. Jakožto lék
proti vyhýbání se utrpení, které přečasto
sebevraždou se děje, odporučujeise roz
jímání tajemství bolestných; slavná pak
tajemství, jsou-li často a zbožně roz
jímána, nedovolují člověku na život po
smrtný zapomenouti. Sv. Otec končí
encykliku otcovským napomenutím, aby
se věřící hodně často sv. růženec modlili
a zakládali hojné bratrstva růžencová. —

Spor mezi Vatikánem a vládou italskou
se stále přiostřuje. Sv. Otec upírá králi
právo jmenovati patriarchu benátského
a ministerstvo nechce proto schváliti ani
jednoho biskupa, kterého papež jmenuje.
A tak se stalo, že čeká již asi čtyřicet
biskupův a areibiskupů marně na krá
lovské potvrzení a tím i na všechny platy.
Patriarchát benátský sám jest již bezmála
po dvě léta uprázdněn. Právo jest na
straně sv. Stolice, nároky pak vlády jsou
úplně bezpodstatny. Také italští zednáři
činí sv. Otci příkoří, kde jen mohou.
Tak konali ve výroční den dobytí Ríma,
po kterém byl zbaven papež světského
panství, velkou slavnost; zednářská lóže
»Velkého Orientua byla přenesena do
paláce Borghese, jenž byl dříve majetkem
papežů. Svatý Otec podal proti tomu
protest, háje svého práva, které bez
ohledným odnětím nepřestává. Přesídlení
lóže událo se s .vědomím vlády, která
dala mimo to skontiskovati několik kato
lických časopisů, které se neostýchaly
pověděti zednářům čirou pravdu.

V našem mocnářství poutají pozor
nost nejvíce země zálitavskó, ve kterých
zmatky náboženské bohužel posud ne
ustaly. Jak jsme již dříve byli pravili,
vyvolala papežská encyklika k biskupům
pravou bouři. Na nějaké mírné vyrovnání
mezi uherskou vládou a římskou kurií
nedá se na ten čas ani mysliti; encyklika
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o uherských záležitostech byla posledním l byl jmenován od sv. Otce apoštolským
Ě nuntiem pro Bavorsko. Nuntiův oběžníkslovem sv. Otce v záležitostech smíšeného

manželství. Nesmyslem prvního řádu
jest tvrzení, že by se byl svatý Otec
uherského tisku zalekl a nějaké ústupky
učiniti hodlal. Vůbec jest radno přijímati
zprávy Vatikánu a uherských poměrů
se týkající s největší opatrností. Církevné
politických předloh, které se již od
10. srpna u dvoru nalézají, císař dosud
neschválil; snad se tak nestane ani letos,
poněvadž se chce o uherských poměrech
poraditi s vynikajícími státníky uherskými.
Císař dal prý si také podati od různých
osob dobrozdání o církevně politických
předlohách, která prý však nikdy ne
vypadla příliš příznivě. Tak byl také
kníže, primas kardinál Vaszáry, povolán
do Vídně k císaři k audienci, kdež prý
vyložil způsob, jak by mohl uveden býti
občanský sňatek, aby neurážel ani zákonů
ani náboženství katolického. Zasadí prý
se u uherské vlády, aby byl přijat. Národ
sám jest velkou většinou proti nábožen
ským předlohám již proto, že jest ve své
hrdosti uražen tím, že se ho nikdo o
mínění netáže. To platí jak o katolících,
tak o
v poslední době tisk katolický a proti
vládní, takže prý sám předseda mini
sterstva Dr. Wekerle vlastné nyní ani
neví, na čem jest. Chudák!!!

Bavory. Apoštolský nuntius msgr.
Ajuti oznámil krátce po svém dosazení všem
bavorským arcibiskupům a biskupům, že

nekatolících. Statečné se drží_

byl pak každým jednotlivým církevním
knížetem zodpověděn, asice, jak se do
vídáme, projevili všichni svou nelíčenou
radost, že papež svěřil hájení zájmů
katolického Bavorska i všeho Německa
ostatního rukám zvlášť osvědčeným.

Anglie. Mezi velkou zednářskou loži
londýnskou a ložemi francouzskými bylo
umluveno společné — a jak se samo
sebou rozumí —_—blahodárné postupování
na jistých základech. Některé z nich
bud'tež zde pro jejich krásu a ušlechtilost?
uvedeny: Vytržení člověčenstva ze jha

Nahraditi víru vědou (dosud se žádnému
nepodařilo). Vyhubiti z paměti lidské
myšlenky na život věčný a víru v božskou
prozřetelnost (jakým způsobem? snad
nějakými prášky?!). Přetvořiti skutky
lásky k chudině (pře[?]tvořiti?). Provádéti
již zde na zemi spravedlnost místo ji
slibovati teprve na onom světě (v tom
jsou pani zednáři mistři, jak již ode dávná
ukazují). Jak vidno apatrno, nezadávají
si angličtí zednáři v ničem před jinými
——jako na př. před vlašskými — spolu—
bratry, ba v mnohém ohledu je i před
stihují. Aspoň co se zlomyslností a při
tom hlouposti týče nikoliv! Tak ne
smyslných receptů, jak může člověk
blaženosti bez Pána Boha dosíci, dosud
asi málo kdo se dočetl! B. K.

Církev v Číně a Japonsku.

cz: 58

u
iš ak rozsáhlé to pole pro simé slova Božího jest Čína a Japonsko! Kéž by

nadešla brzy doba, kdy i tam království Boží bude upevněno! Již toho
„? zasluhují práce po dlouhá století. avšak nám vyčkati jest, až Bohu

. _ _ *se zalíbí celou zemi tuto přivtéliti ke království svému na zemi. Země
tato, potoky krve misionářů zúrodněná, přece zůstává planou, trní a bodláčí
vydávající, které dobré sirné dusí, až zahyne. Aby naši milí čtenáři věděli, co již
v Číně a Japonsku kněží katoličtí se napracovali, podáme tuto malinký obrázek.
Již v 7. století přišli první blahověstové do iny, a sice z Cařihradu. Roku 744.
přišel do Číny kněz z říše Ta-thsiu, aby pozdravil císaře, jenž rozkázal, aby konal
oběti křesťanské. V 8. století kvetlo v Číně křesťanství; avšak i tuhé boje muselo
přestáti. Ve 13. století počalo se křesťanství radostně zmáhati, &sice skrze misionáře
Dominikány a Františkány, které papežové lnnocenc IV. a Mikuláš N. do Asie,
jmenovitě do Číny poslali. Na počátku 14. století zřídil papež Klement V. v Pekinku
arcibiskupství; prvním byl misionář Jan z Montecorvina. Působil 42 let. Na počátku
16. století vládli na břehách Indie ponejvíce Portugalci. Nyní počali se Evropané
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více stýkati s Číňany. V této době hlásal sv. František Xaverský sv. evangelium
v Japonsku. Uslyšev od kupcův o Číně, toužil z celého srdce tento národ přivésti
ku poznání pravdy Kristovy. Ale sotva dospěl břehů čínských, zachvácen jest muž
Boží prudkou horečkou a skonal roku 1522. Za příkladem tohoto velikého světce
pokusili se o obrácení Cíny nadšení sluhové církve Františkáni, Dominik-ání, .lesuité;
avšak nedařilo se jim valně. Za nějakou dobu nebylo krajiny, kdež by jeden nebo
více misionářů nehlásali sv. evangelium. Tím se stalo, že r. 1651. bylo v celé říši
více než 150.000 křestanův a za 12 let jich bylo dvakrát tolik. Víra Krista Pána
počala zkvétati utěšeně až do roku 1732., kdy křesťané byli pronásledování a
misionáři museli opustit zemi čínskou. Mezi misionáře počítati dlužno také Lazaristy.
kteří horlivě rozsévuli símě slova Božího. Po boku kněží pracovaly na vychováni
mládeže s velikou pílí i ženské řády. Od roku 1838. rozdělena jest Cina církevně
na arcibiskupství, biskupství a vikariáty apoštolské. Z novější doby dočetli se čtenáři
mnoho zajímavého ve zprávách z katolických misií v tomto časopise. Nelze upříti,
že ku rozšíření víry křesťanské v Číně a Japonsku mnoho přispěla a dosud přispívá
úcta nejsv. Srdce Páně. Ale bohužel také bludaři hledí získati si národ čínský
a překáží mnoho práci misionářů katolických. Mimo to bývá lid čínský podněcován
od svých kněží proti křesťanům, tak že často vypuknou krvavá pronásledování,
věřícíí s kněžími bývají ukrutně usmrcování a símě dobré vytrháno. Kéž by
nadešla doba, kdy zaslepení pohané poznali by pravdu svatou a přijali ji! Kéž by
srdce jejich zaslepené a zatvrzelé otevřelo se pravdě sv. evangelia a malé zrno
horčičné by vzrostlo v mohutný strom! Kéž by utišila se bouře veliká, aby lodička
Kristova pokojně plouti mohla, na níž by národové čínský a japonský šťastné
dosáhli přístavu království Božího! Dejž jim, ó Pane, milosť svou!

Obětování úmyslu denního.

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 'l'i je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
katolické misie v Číně a Japonsku, 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“naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Té míloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za. měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.')

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

Pius 1x. 1874.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý C-yrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v prosinci: Církev ve Španělsku &Portugalsku.

Tiskem benediktinské knilitínkárny v Brně.
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Ranní píseň k nejsvětějšímu- Srdci Páně.

anním jitrem Čí'rň jest slunce
brzy za svítání hvězdnatým těm světům.
vnoř se, duše, čím zář jeho
v zbožné rozjímání, vonným země krčtům.
jaká chvála má. být vzdána tím jest tobě nejen zršum,
přesvatému Srdci Krista Pánu. ale povždy Srdce Kristu Pánu.

Hvězda. jitřní, % Ano, duše,
víz, jak probleskuje, !| více, mnohem více
svitem svojím jest ti Ježíš,
tebe poučuje než ta. slunce svíce.
komu máš dík vzdáti zránn: ont' tvůj život, pramen spásy
píejasnému Srdci Krista Pána. ve svém Srdci, plném lásky. krásy.

Poslyš vání Či jak's toho
libodechých hájů, sobě zasloužila,
mluvu jejich plesnou když tvá, vina.
jako z nebes krajů: tebe odsoudila,
nás to slunce oživilo, _ že to Srdce přelaskavé
že nám vůní dýchat? jest tak milo. 3 vytrhlo tě z noci hříchu tmavé?

Pohleď vůkol Že to Srdce
po té širé zemi, ze všech nejsvětější
co tu hlasů, zpomnělo tvé
kteréž byly němy, velké bídy zdejší,
v radostný ples ozývá. se že se za. tě v obňt' dalo
po tom smutném tmavé noci čase! a té hříšnou ve svou milost vzalo?

Pohleď vzhůru, Že se za tč
kam jen oko stačí, dalo kopím skláti,
všude tobě že ti s kříže

moc se Boží zračí, přemilostnou Máti
která. řídí vesmír širý dalo v odkaz nejvzácnější
& ni nezná konce, času, míry. Krista Pána Srdce nejsvětější?
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Že též z lásky
ku tvé velké mdlobě
ukrývá sc
chleba ve spůsobě
a tu posvěcuje tebe,
by jsi mohla vejíť v radost nebe.

() můj Pane,
Pane nebes, země,
za tu lásku
nevýslovnou ke mně
já se Tobě vděčně koi—ím,
k Tvému Srdci všecek láskou hořím.

Za ty dary
lásky Srdce Tvého
zříkám já se
s'lastí světa všeho

a jen toužím, ať jest vzdana
věčná. chvála Srdci světů Pána.

Za. tu lásku,
Ježíši můj milý,
já. Ti dávám
v tuto ranní chvíli
všecko, co mám z lásky Tvojí:
tělo, duši, všecku bytosť svoji.

Jen mi dopřej,
Ježíši můj drahý,
ať Tvou láskou
jsem vždy tady blahý,
po zdejším pak putování
miluji Tě a zřím bez ustání.

F. K link-de'.
H..—Jť—lň

Božské Srdce Páně jest nejsvětější a- neskonalé lásky
plné, ale zneuznané.

(Ostatek.)

3. Tělesné Srdce Páně jest
i proto všeliké úcty hodno, "že
béře vřelou účasť na veškeré
činnosti duše jeho.

Všickni ňlosofové a physiologové
vyznávají, že je-li člověk pohnut a roz
čilen, žádná část jeho těla není tak po
hnuta a rozčilena jako srdce. Bázeň,
strach, úzkost a zármutek svírají srdce
a zadržují poněkud jeho tlukot; naproti
tomu radost“, naděje, rozhorlenost' a hněv
rozvírají a rozšiřují srdce a urychlují
jeho tepot. Podobně účinkuje také láska.
Milý čtenáři, jestliže jsi jednou pocítil
v srdci svém božskou lásku, \znáš, jak
srdce rozehřivá a někdy takový žár
lásky vněm zapaluje, že na př. nevinný
sv. Stanislav častěji i v zimě ke studnici
spěchal, aby studenými obklady roznícené
srdce ochlazoval; nemohlť žár božské
lásky snésti.

Obrat dosud řečenou pravdu na
Srdce Páně. Božské Srdce nikdy nebylo

nižádným nešlechetným pocitem anebo
hnutím znesvěcenoi A bylo-li pohnuto,
hýbaly jím jen nejsvětější pocity. Mělotf
vřelou účast na duševní činnosti našeho

Pana a Spasitele. Radosti se rozšířilo,
když chudí pastýřové a mudrcově od vý
chodu přijdouce, novorozenému Messiaši
se klaněli. Tlouklo rychleji a mocněji,
když Pán ve svaté rozhorlenosti kupce
a prodavače z chrámu vyhnal. farisey
přísně káral. Bylot úzkostí a strachem
na hoře Olivetské sevřeno, & sice tak
silně, že krvavý pot na zemi se řinul.
Hořelot' láskou k Bohu a k lidem. A co

jest láska sv. Stanislava Oproti lásce
Ježíše' Krista? Jaký asi žár zapálila
v jeho božském Srdci? Blahoslavené
Markétě zdálo se býti jako Výheň, z nížto
ohnivé plameny šlehaly, a Kristus Pán
pravil k ní, že Srdce jeho tak naplněno
jest láskou k lidem, že plameny lásky
té již nemůže déle v sobě zadržeti.
Zmíněná blahOslavená čtyřikráte ve svých
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listech přirovnává Srdce Páně žhouci
peci (výhni), ve které duše naše má
přebývati, aby jako zlato v ohni očištěna
a posvěcena byla.

Když však srdce, jak jsme slyšeli,
běře tak vynikající podíl na duševní
činnosti každého člověka, není-li pak
nejvhodnější odznak a pamětní znamení
této činnosti, zejména lásky? Proto bývalo
srdce za všech dob a u všech národův

symbolem či odznakem lásky. A lidéf
někud střídavé stahování a roztahováníchtějíce naznačiti, zdaž někdo má lásku

čili nic, říkávají: Ten člověk má srdce, 1
nebo, ten člověk nemá srdce. Toť tak
pravda, že králové a knížata zvláště
milovaným národům při smrti odkázali
srdce svá, aby jim tak dokázali lásku Í
svou. Takové smýšlení a mluvení zajisté
není bez-příčiny. Které jsou asi tyto
příčiny?

Předně podobá se to, co účinkuje
láska, velice tomu, co účinkuje srdce.
C0 jest srdce pro přirozený život těla,
tot“ láska pro mravní život člověka.

jiného pohnutí, než lásku k Ježíši Kristu.
Nemám jiné touhy, než jemu se oběto—
vati a v čistých plamenech jeho lásky
jak oběť zápalná býti ztrávena.:

Potom také pozoruješ. milý čtenáři,
že všecky úkony lidske vůle, zejména
prudší a pohnutlivější, působí v srdci
zjevy, které duševním nejsou nepodobné.
Tak rozšiřuje veselá nálada duše také
srdce a urychluje tlukot jeho; zármutek
pak a strach svírají je a zadržují po-

jeho. Takto zrcadlí se duševní činnost“
v tělesném srdci a čím více srdce ji
znázorňuje, tím vhodnějším jest vý
znakem (symbolem) všeho toho, co
lidská vůle koná.

Obrátíš-li, milý čtenáři, všecko to
“ na činnost boholidské vůle našeho Spa—

sitele a na jeho tělesné Srdce, musíš
vyznati, že jeho tělesné Srdce jest nej—
lepším odznakem jeho duševního života
a uvádí nejvhodněji na paměť jeho lásku

, a všecky ostatní ctnosti. Z té příčiny
Srdce jest středisko oběhu krve, jak

jsme svrchu četli. Krví tělo se živí, zaj &
chovává a roste. Srdce střídavým staho—
váním a roztahováním dává ustavičný
podnět, aby krev po celém těle se proudila
a takto tělesný život zachovávala.

Také v duchovním a mravním ži- ,
votě jest jistý podnět (pohnutka), který
všem mravním činům či ctnostem jest
společný, a ten podnět jest láska. Pověz

mi, milý čtenáři, jaká jest tvá láska, a ;
já tobě povím, jaké jsou tvé mravy.
Pročež velmí důvtipně pravil sv. Augustin:
»Miluješ-li zemi, jsi pozemský člověk
(t. j. světácky smýšlející); miluješ-li nebe,
jsi nebeský člověk; miluješ-li Boha, jsi,
skoro bych řekl, božský člověk.: A svatý :
Tomáš Akvinský praví: »Láska jest první
věc. kterouž pohnuta bývá lidská vůle
a každá jiná žádací mohutnost.: Touto
svatou láskou dala se vésti blahoslavená
Markéta, pročež praví: »Necítím v sobě

ctíme jeho Srdce symbolické, t.j. Srdce
nikoli v přeneseném smyslu toho slova.
nýbrž skutečné a tělesné Srdce, pokud
v něm jako v obraze vidíme jeho ctnostný
život, obzvláště jeho lásku.

Snad namítneš: »Proč pak ctíme
právě tělesné Srdce našeho Pána a Spa
sitele? Proč nectíme jeho hlavu trním
korunovanou? Proč nectíme jeho ruce
hřeby probodeně'řh Odpověď na tuto
námitku plyne ztoho, co dosud řečeno
bylo.

Srdce jest přirozený odznak
neskonale lásky Páně.

A právě tento dojemný odznak nej
více se hodí, aby naše studena a lásky
prázdná srdce láskou k Ježíši Kristu
roznícena byla. Neboť. můžeš-li, milý
čtenáři, pohlédnouti na toto přesvaté
Srdce, aniž bys nebyl ku vděčnosti a ku
vzájemné lásce povzbuzen? Pohled ta
kový mimoděk tobě na paměti uvede no—
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skončenou lásku Toho, jenž věčnou
láskou nás miloval (.ler. 31, 3), jenž nás
miloval & za nás se vydal (Gal. 2, 20),
jenž miloval své. kteří ve světě byli, a
je miloval až do konce (1.Jan 13,1).

4. Konečně je tělesné Srdce
Páně ctihodno. poněvadž úzce
spojeno jest s druhou božskou
osobou.

Celá lidska přirozenost Krista Pána,
duše i tělo. s druhou božskou osobou

hypostaticky spojeno jest, jak jsme již
svrchu (l.) pravili. Z toho vyvozujeme
něco, co k našemu účelu velmi slouží
a důležito jest.

'I'vé srdce, milý čtenáři, náleží tobě,

boholidského života jeho. Výtečný jest
podíl, který béře na činnosti boholidské
vůle jeho. Výtečné znázorňuje lásku
Páně. Nejvýtečnější však jest spojení jeho

i s druhou božskou osobou. Což divu, že

tedy lidské osobě; zdali pak jest cti—'
hodno? Jest tak ctíhodno, jak ctihodná
jest osoba tva, které srdce náleži. Cim
šlechetnějši a světějši jest osoba, tim
ctihodnější jest také srdce. Kdyby Bůh
byl neporušené zachoval srdce svatého
Aloisia, s jakou úctou a zbožnosti by
lidé k němu putovali. aby je uctili. Proč?
Poněvadž by to bylo srdce sv. Aloisia,
tohoto andělského mládence.

Vždyť Bůh ráčil skutečně srdce svaté
Teresie bez porušení zachovati; chová se
až podnes ve Spanělích u veliké úctě a
vážnosti; lidé ze všech stran k němu

putují. Proč? Poněvadž je to srdce Boha
milující panny. Však co jest srdce svaté
Teresie, co srdce sv. Aloisia proti Srdci
Páně? Vždyťnenáleží pouhému člověku,
nýbrž samému Bohu, druhé božské osobě,
_jestiťto tedy božské Srdce. Pročež musíš
mu prokazovati úctu takovou. kterou
Bohu samému prokazuješ, tudíž nej
vyšší úctu.

Milý čtenáři, uvážíš-li vše, co jsme
dosud 0 tělesném Srdci Páně řekli,
není-liž tobě vyznati, že přednosti jeho
jsoíí výtečné a povzbuzují k úctě &dů
věře? Výtečná jest přednost, kterouž má
před ostatními údy Páně. Výtečné jest
působení jeho na oběh krve a zachování

lidé důvěru svou v tak výtečném Srdci
skládají, ve všech záležitostech “časných
i duchovních k němu se utíkají, a kona
jíce devítniky i jiné pobožnosti, u něho
pomoci hledají a také nalézají. Stůjtez
tu některé příklady.

Jistá řeholnice odporučovala bož
skému Srdci Páně dvě osoby a slibila. že
uveřejni to v časopise »Škola B. S. l).,c
bude-li od něho vyslyšena. I stalo se tak.

Prvni osoba byla jistý 72letý dů
stojník, velmí zastaralý hříšník. který již
50 let se nezpovidal a ještě nyní (r. 1884.),
kdy octnuv se na smrtelné posteli. každé
duchovní pomoci odepíral. Jistý horlivý
kněz navštívil jej sedmkráte. nabizeje
mu svaté svátosti; leč pokaždé nemocný
rouhavými slovy jej odbyl. Když pak
posledni návštěvu konal, nastala podivu
hodná změna v duši nemocného, že to
nelze jinému než pomoci božského Srdce
Páně přičísti. Důstojník vřele políbil po
daný mu krucifix, přijal klidně sv. svátosti
a blaženě' na to skonal.

Druhá osoba, za jejiž obrácení ře
holnice k božskému Srdci Páně se mo

dlila, byla jistá pani, která více let velmi
vlažný život vedla, své náboženské po
vinnosti, zvláště sv. svátosti zanedbávala,
ano z posvátných věcí posměch si činila.
R. 1884. roznemohla se těžce. Oznámeno

jí, že život její jest v nebezpečí a že již
se neuzdraví. O přijetí sv. svátostí ne—
chtěla ničeho slyšeti. Přivolaný kněz
musil s nepořízenou odejíti. Dobrý kněz
opět a Opět ji navštívil, ale nechtěla se
zpovídati. Co tedy činiti? Nemoc den
ode dne se horšila. »Vzala jsem tedy
útočiště své k božskému Srdci Páně,<
piše ona řeholnice, »dala jsem ku cti
Srdce Páně sloužiti mši sv., konala jsem



a prosila jsem také
.loseta za přímluvu.

několik devítníkův.
Pannu Marii a sv.

Reklo se mi sice. že asi sotva vymohu ;
na Bohu milostí obrácení se, protože ne—
. avšak důvěřovala

sklamáno.

Š hlavničku (nervovou horečku), která se

mocná sama nechce:

jsem v neskonalou dobrotu Srdce Páně,
kteréž za spásu duší obětovalo život a
všecku krev svou, a modlila jsem se
s velikou důvěrou dále. 1 nebyla jsem
sklamána. Božské Srdce pomohlo. Také
Panna Maria ukázala se býti mocnou
přímluvkyní. Konala jsem k ní devítník,
prosíc jí. aby mne v oktávě Mariánského
svátku, který právě připadal,
A hle, třetí den před zakončením oktávu
nemocná přijala sv. svátosti a zesnulá
den na to.:

Mladý člověk, který vzývaje božské
Srdce Páně, z těžké nemoci se uzdravil,
po některém čase se zbláznil a lékaři
prohlásili stav jeho za nezhojitelný. Tu
začali příbuzní jeho konáti devítidenní

vyslyšela. ;

pobožnost' k Srdci Páně, k Marii Panně
bez poskvrny počaté a k sv. Josefa,
prosíce o jeho uzdravení. Sedmnáct
měsíců vytrvale sc modlili & pevně
důvěřovali: a doufaní jejich nebylo

Pomatenec rozstonal se na

stala šťastným lékem dosavadní nemoci.
Nebot' když se za několik neděl z nemoce
té uzdravil, bylo zpozorováno, že také
opustila jej pomatenost' mysli. Uzdravil
se úplně a z vděčnosti uveřejnil vyslyšení
ve »Škole 8. S. P.a (1885)

Z těchto a takových příkladů vidíš,
milý čtenáři, že ne nadarmo ctíme tělesně
Srdce Páně, pokud jest odznakem lásky
a milosrdenství jeho. Nebot' dává těm,
kteří důvěrněje vzývají, skutečné důkazy
lásky a milosrdenství svého. Cti tedy a
vzývej i ty toto milosrdné Srdce Páně
a zakusíš, jak bude k tobě dobrotivo a

milostivo. _F.X. Zimmerhackel T. J.

Před svatostánkem.
* (část: další.)

Ill.
Pán ležiš ve velebné Svátosti —-náš Kněz.

Nám dán v podíl, nám se zrodil
z Panny vadou najaté,
jako poutník světem chodil
seje símě přesvaté,
a svůj život doprovodil
divem lásky bohaté.

Pa/nge lingua.

“$“-_jlrojím úřadem ——učitelským

.g _; ; kněžským a pastýřským —
!vykonal Pán Ježíš naše vy

. _ koupení; kněžský však úřad
byl nejdůležitější; zvolalť božský Spa—
sitel »Dokonáno jeste — totiž vykoupení
lidstva — když na kříži jako kněz a
oběť. zároveň, jako pravý Beránek Boží
umíral. Touto svou krvavou obětí stal

se veleknězem podle řádu Aaronova,
jehož krvavé oběti krvavou oběť Páně
na kříži předobrazovaly; jest však též

_/

veleknězem podle řádu Melchisedechova,
jenž, vítaje vítězného Abrahama. obětoval
na poděkování Hospodinu chléb a víno.
Vzhledem k této oběti Melchisedechově

prorokoval už žalmista Páně o Kristu
Pánu: »Ty jsi velekněz na věky podle
řádu Melchisedechovac (Z. 109, 4.).
Proroctví toto se naplnilo a ustavičně
až do skonání světa se naplňuje na oltáři,
kde se při mši svaté chléb a "víno
proměňuje v tělo a krev Páně.

Plní věru Pán Ježíš ve velebné

Svátosti všecky úlohy kněze pravého.
Kněz se modlí. Modlitbajest pře—

velebnou důstojnosti člověka; modlitbou
se na výsosť liší od nerozumné tváře;
jenom kdo rozum má, může se modliti;
jestiť modlitba pozdvižení“ mysli k Bohu.
Modlitbou přidružuje se člověk sborům



andělským, jejíž vzácným zaměstnáním
jest velebnosť Boží opěvovatí. Když se
modlíme, jsme jistou měrou anděly.
Modlitba jest mostem, na němž se člověk
a Bůh potkávají; žebřem, po němž Bůh
sestupuje, člověk vystupuje. Modlitbou
něžně s Bohem obcujeme; my ruce své
spínáme a k nebesům pozdvíhujeme,
Bohu je takřka podáváme, a on je klade
na své nejsvětější Srdce Každý se máme '
modliti; ale zejména jest to zvláštní
úlohou kněze. Kněz se modlí jako každý ,
jiný člověk za sebe, ale též za lid. Tak ?
si vedl i Pán Ježíš za svého putování
tímto slzavým údolím. Právem pravil
o sobě: »Co libého Otci jest, to já činím
vždycky: (Jan 8, 29.), tedy se též modlil;
jestítř modlitba Bohu líbá. Jen si otevřme
svaté evangelium a čtěme, jak se brával
na hory a tam se modlil, jak kladl své
svaté ruce dítkám na hlavy a modle se i
jim žehnal; nalezneme si u sv. Jana
hlavu 17. a slyšme modlitbu Páně před
umučením: »Otče, přišlat' jest hodina,
oslaviž Syna svého, aby Syn tvůj oslavil
tebe... Oznámil jsem jméno tvé lidem,
které jsi mi dal ze světa. Tvojiť byli. a
mně jsi je dal, a řeč tvou zachovali...
.lá za ně prosím. .. Otče svatý, zachovej
je, kteréž jsi mi dal, ve jménu svem,
aby byli jedno, jakož i my. .. Neprosímť,
abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval
od zlého... Posvětiž jich v pravdě...
Neprosím pak toliko za ně — totiž
apoštoly ——ale i za ty, kteří skrze slovo
jejich uvěří vesmne, aby všichni jedno
byli, „jako ty. Otče, ve mně a já v tobě,
aby i oni v nás jedno byli; aby uvěřil
svět, že jsi ty mne poslal... Otče, chci,
aby, kde jsem já, i oni. které jsi mi dal,
se mnou byli; aby viděli slávu mou,
kterou jsi mi dal; neb jsi mne miloval
před ustanovením světa.:

Vizme Pána Ježíše na hoře Olivetské

pníciho a slyšme slova jeho, zejména:
»Otče, odpust“ jím; neboť nevědí, co činí la

Jak rádi bychom se i my po příkladě
Páně vroucně a zbožně, často a vytrvale
modlili! Než ejhle, všelíké starosti světské
kazí nám modlitbu a zálibu v ní, a
modlíme-li se přece, bývá často modlitba
naše mdlá a chabá, neproráží nebes. Co
si počneme? Nezoufejme. Vizme svato
stánek! .Tam pod způsobami chleba
přebývá týž Pán Ježíš, jenž se za svého
pozemského putování tak často, tak
vroucně modlíval Otci svému nebeskému,
a nebyl oslyšen. Ont' věru i ve svato
stánku ustavíčně se modlí a oroduje za
nás ubohé hříšníky ve dne v noci.
O dOporučme se do svatých jeho modliteb
a svou modlitbu s modlitbou jeho
spojujme!

*
*

Kněz žehná. Rozmanitá žehnání
měl Starý Zákon, a žehnal kněz. -l novo
zákonnimu knězi praví se při svěcení:
»Cokoli požehnáš, bude požehnáno,e i
novozákonní kněz žehná, a to věru po

příkladě Pána Ježíše, jenž často a mnoho
žehnával, když s námi přebýval. Tak
čteme ve svatém evangeliu, že žehnal
svým učeníkům, žehnal dítkám, žehnal
chleby, jež chtěl zázračně rozmnožiti.
Proto žehná nám dosud jako pravý kněz
ve velebné Svátosti. Jen si vzpomeňme
na požehnání, jež se na konci mše svaté
velebnou Svátosti buď v ciboriu nebo

v monstranci uděluje ;. jen si vzpomeňme

na tváři ležícího, vroucně se modlícího, ,
krví se potícího ! Vizme ho na kříži

na naše odpolední požehnání. Požehnání
Páně jest zajisté velice mocno a účinlivo;
nepravít se nadarmo: »Požehnání otcovo
utvrzuje domyc (Sirach. 3, II.). Važme
si ho tudíž na Výsost, aby byla pravdiva
slova všelikých písní k požehnání, v nichž
na př. zpíváme a prosebné voláme:

Požehnej nás, Bože náš,

opatruj nás v každý čas,
Ty, jenž pod způsobou chleba
s námi přebýváš,
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aneb:
Č) bohatý Pane náš,
jenž vše dobré v moci máš,
my se Tebe nespustíme,
až nás požehnáš,

aneb:
Jak Jakub nespustím dřív se Tebe,
kterýž dal's na kříži za. mnc sebe,
až milosť dáš, mne požehnáš,
a. v srdci zapálíš oheň s nebe!

Ano, važme si požehnání nejvyššího
Kněze našeho, Pána Ježíše ve velebné
Svatosti a prosme ho, i když nejsou
služby Boží, aby žehnati ráčil naši
paměť, bychom byli stále pamětlivi jeho
neskonalých dobrodiní; aby žehnati ráčil
náš rozum-, bychom jeho velebnost',
dobrotu a lásku vždy lépe poznávali:
aby žehnati ráčil naše srdce, by hříchu
prosto jenom po Bohu toužilo &důstojným
stánkem Božím bylo; aby žehnati ráčil
naše oči, by nic hříšného neviděly, naše
uši, by hříšným řečem zavřeny zůstaly,
naše ústa, by si v pravdivosti a pocti
vosti líbovala, naše ruce, by spravedlivými
a počestnými byly, naše nohy, by- se
hříšných cest varovaly. nás celé s tělem

a duší. Prosme Pána Ježíše, nejvyššího

l

Kněze ve velebné Svátosti, aby žehnati ?
ráčil náším dnešním pracím, našim ra—
dostem, našim žalostem, našim miláčkům
i našim nepřátelům.

* * *

Kněz obětuje. Jaké by 'bylo
náboženství bez oběti, a jaká oběti bez
kněze? Pán Ježíš jest ustavičně naším
nejvyšším knězem, on ustavičně obětuje,
& to ve velebné Svátosti jakožto oběti
Nového Zákona. Jestit oběť tato táž,
jako oběť na kříži, jen že se na oltáři
obětuje způsobem nekrvavým; kněz jest =
týž — Pán Ježíš; ovšem zastupuje ho
u oltáře našeho člověk posvěcený, ale
právě jenom zastupuje; osoba člověka

na kněžství posvěceného mizí před osobou
Pána Ježíše. zejména při proměňování,
kde mluví sám božský Spasitel, pravě
nad chlebem: »Totoť jest tělo mé- &
nad vínem: »Totoť kalich mé krve.:

Proto jest mše svatá jako oběť na kříži
nejvelebnější a neskonalá obět' chvály,
díků, prosby a smíření, kterou obětuje
Syn Boží svému nebeskému Otci po všem
světě, každou chvíli. až do skonaní světa.

Važme si, milí přátelé, nejdražší
oběti mše svaté, poslouchejme mateřského
volání církve svaté, jež nás vybízí,
bychom pozorně, uctivě a pobožně co
možná nejčastěji tomuto nevyslovitelnému
tajemství obcovali. Vizme první křesťany,
kteří den ze dne mši svatou slyšeli, ač
se jim bylo pod zemí skrývati, ač na ně
pohané všude číhali. Odtud pocházela
jejich veliká svatosti, dokonalost“ a ne—
ohroženost'.

* *
*

Kněz odpouští hříchy. Kněží
starozákonní nemohli věřícímu lidu

hříchův odpustiti; všecky jejich oběti
smírné byly jen obrazně. Teprv Kristem

: Pánem dosaženo hříchův odpuštění, teprv
Kristus svou smrtí na kříži smazal naš

neskončený dluh. Tato smírná, milosrdná
láska jeho plyne ustavičně ze mše svaté
do svátosti pokání; nebýti mše svaté,
nebýti nejsvětější Svátosti oltářní, na
darmo bychom se zpovídali. Právem
voláme při Agnus Dei:

Beránku, jenž hříchy snímáš,
ach, smiluj se nad námi!
Krví svou i hřích náš vymaž,
rci: Pokoj můj buď s vámi!
Nechť nám všem jest přivlastněna
předrahé Tvé krve cena;
ať duše není ztracena
tak draze vykoupena.

ll'. Janovský.
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Katolí k v prosinci.

4,12:a'? .
wás.::? jemství nevyvážitelné lásky

Ca“ Boží k nám. tajemství totiž
narození Pána a Spasitele našeho Ježíše
Krista. Ku slavnosti tak významné dlužno
zajisté také se řádně připraviti; proto
zavedla církev svatá od dob nejstarších
»udventc po 4 neděle. aby věřící uvažu
jíce neskonale dobrodiní, jež nám vy
plynulo ?. narození se Syna Božího, srdce
sva připravovali ku přijetí jeho milosti.
Kajicnosť spojená s upřímnou pokorou
má v duši naší usmrtiti hříšného ducha,
jenž námi panuje, neboť jen tak učiněna
bude duše naše milým příbytkem Spa
sitelovým. v němž jediné spásu svou
nalézti můžeme. Poněvadž pak příštím
Páně nový začal oddíl v dějinách úplně
rozdílný od předešlých časů nevěry a
pohanství, počíná také církev svatá první
neděli adventní nový církevní rok. v němž
jakoby v zrcadle věřícím svým předvádí
celý průběh a postup našeho vykoupení
Synem Božím.

»VězteJ volá k nám božský Spasitel
o první neděli v adventě. »že blízko
jest království Božím o jak daleko jest,
toto od nás ještě vzdálenol? Nový rok
církevní počíná se opět. pro mnohé z nás
bude to asi poslední příležitost ku spáse!
Protož přípravuime se na příchod Páně!
»Vzhůrn srdcec neponořujme je ve věci
časné, zapomínajíce při tom na věčné,
nebot ne zde. nýbrž tam na věčnosti
jest. cíl putování našeho.

Na počátku i na konci roku církev
ního uvadí nám církev dvojí příští Páně
na paměť. a sice v předčítanem evangeliu.
Poprvé přisel Syn Boží jako Spasitel,
podruhé přijde jako Soudce. První příchod
jeho byl milostný, druhý bude hrozný.

;"onečne alucházime k posled .

i

Radujme se upřímně z prvního milosti
plného příchodu jeho, ale snažme se také,
abychom se na druhý jeho příchod těšiti

-- krásnějši u nejmilostnější ta
praví Salvianus, »leč toliko dobré svědomí.
mohli. »Potom nebude duši jiné potěchy.<<

nevinný život aneb účinná kaleDOSť.'
Kajme se za hříchy spáchané upřímně.
varujme se budoucích opatrně, pak nc
budeme se bátí, slyšíce: »Ejhlě, Pán
přijděh

Advent jest doba kající, proto se
má katolický lid zdržovatí všech hlučných
radovánek a odepříti si leckterý požitek
na důkaz pokání. Bohužel zapomíná se
na doby kající čím dál více a zejména
v městech není skoro již rozdílu: půst
nepůst, advent neadvent-— to již jedno.
Věru, hluboce klesl již náš obyčejný
život. že ani tu poměrně krátkou dobu
nechce věnovati pravé, klidné kajicnosti
a pobožnosti. Tím více má každý, kdo
víru si zachovati chce, nařízení církevních
v tom ohledu přísně dbáti.

Advent, po česku »příchod,—- upo
míná nás také na 4000letou dobu, v níž
praotcové úpěnlivě po Spasiteli volali:
»Rosu dejtež nebesa & oblakové dštěte
spravedlivého.: (ls. 45, 8.) Proto zpívá se
v adventě denně mše sv. zvaná »Roratea

(podle prvního slova v úvodu mše sv.)
na díkůčínění za vtělení Slova Božího.

Neboť touha praotců se vyplnila, volání
jejich bylo Bohem vyslyšeno a »Slovo
tělem učiněno jest a přebývalo mezi
námic

Choďmež pilně na »roratye a vy
sýlejme vroucí modlitby díků k nebesům,
snažíce se vší silou, aby nám vtělení
Slova Božího bylo ku spasení a ne ještě
k větší záhubě. Slyšme vážná slova před
chůdce Páně, sv.Jana Křtitele. a vštipme
si je v mysl svouz' »Připravujte cestu
Páně, přímé čiňte stezky jeholc A jak
se to může u má státi? »Každé údolí



budiž vyplněmm Sklesnul-li's do propasti
pozemského smýšlení, pozvedni se k smý- :
šlení nebeskěmu. Údolím jest srdce tvé,
ctnostmi je vyplnili máš.

tot?ten pahrbek, jenž překáží volně cestě,
po níž se Pán uhírati má »Místa křivá
buďtež zpřímena a ostrá buďtež cestami *
rovnými“ Pryč s křivými cestami ne
spravedlnosti„ klamu a podvodu, pryč se
všemi překážkami ctnosti a polepšení se,
ať jsou jakékoli! Tak jen připravili lze
cestu Pánu našemu. jen po takové cestě
přijde k nám jistě. »A uzří všelike tělo
spásu Boži,a dodává sv. Jan. .Iak velika
to radost pro ty, kdož připravili cestu
do srdcí svých; uzří Spasitele svého
k největší své radosti. Jiní ovšem uzří
jej též, ale s hrůzou. nenajdout? v nem
Spasitele, nýbrž Soudce. V těchto slovech
Janových vytčen jest celý život náš ne
toliko v adventě, nýbrž po celý čas po
bytu našeho na zemi; neboť celý život
naš jest přípravou na život věčný.

Co se týče postů v adventě. jsou
hned v prvním témdni suché dny a
všecky středy dnově ujmy.

Nejbližší přípravou na slavný Hod
vánoční jest »Vigiliec čili »Stědrý den.
Za starých &krásnějších dob křesťanství.
totiž když ještě víra v plné síle vládla
srdci lidskými a vroucí zbožnost.“ pano
vala, přicházeli věřící již u svatvečer
velikých svátků do chrámu a bděli po
celou noc trvajíce na modlitbách a pějíce
žalmy a Chvalozpěvy církevní. a tak při

pravovali se na vlastní slavnost. Když
však zloba lidska rostla a mnozí místo

pobožnosti zlo páchali, přeložila církev
pobožnosť noční na den předcházející,
ukládajíc i přísný půst. Až posud za
choval se o Štědrem dni obyčej, že
věřící bdí až ku slavně půlnoční mši svaté.
Avšak jak si krátí čas? Hrou v karty,
pitkami a jinými světskými radovankami.

»Každá hora :

a pahrbek budiž ponížen <<Dolů s tvou |
pýchou, dolů s nadutosti a hrdostí —

! Srovnava se to s p(ísvatnou dobou touto?
, Má se takovým způsobem přivítati na

rozený Syn Boží? Hleďme, jak jsme po
klesli, ani toho sami neznamenáme. —
Večer o Stědrém dni bud' stráven mo

dlitbou, zbožným zpěvem, aby světlo
s nebe přicházející mohlo nás osvítiti.

: O Štědrém dni zachovavá se přísný půst,
a sice po způsobu starokřest'anskěm, že
se totiž až k večeru dosyta najísti možno.

Slavný Hod Boží vánoční.
Jak krásný to svátek, jenž radostí na
plňuje veškerý křesťanský svět! lkřest'an
vlažný, ba i nevěřící nemůže se ubrániti
kouzlu svátku tohoto a do duše jeho se
nevolky vkrádá něžnější pocit. upomí
nající jej na doby mládí, kdy ještě v ne—
vinnosti &prostotě duše svě věřil a vírou
šťastným byl. Nenít' ani jinak možno.
Vždyť slavnOsť. vánoční důkazem jest
lásky Boží k nám, a láska tato musí
dojímati každe srdce. musí rozehřívatí
je, byťi ledově bylo. A jakým způsobem
jeví se láska Boží k nam? Syn Nej—
vyššího, Syn B'oží opustil nebe, stal se
nám rovným, v chudobě &utrpení daleko
nás předčil, a to vše pro nás, za nás,
z lásky k nám! O kdo vypíše všecko to
dobrodiní, jež učinil nám Bůh narozením
Spasitele! Z temnosti bludu vyvedl nás
na světlo pravdy, ze žaláře trestů vy
svobodil nás a zrušiv moc ďáblovu nad

'námi, učinil nás svobodnými syny Bo
žími. Proto »poznej,c volá k nám dnes
papež Lev Xlll., »křest'ane. dnes svou
důstojnost a s Kristem i skrze Krista
božské přirozenosti účastným jsa učiněn,
sám se nezahazuj, navraceje se ne—
zbedným životem ke staré nízkosti své.“

»Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj lidem dobré vůlelc andělský tento
zpěv ozývá se _dnes tím radostněji, čim
potřebnějším se nám jeví. Ovšem! Na
rození Syna Božího slouží Bohu k věčně
slávě, neboť v tom jeví se nám božská
jeho podstata a božské jeho vlastnosti.
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Slouží však i nám ku pokoji? Ano, jsme-li
dobré vůle; nikoli, postrádáme-li vůle
dobré. 0 pros-me Spasitele, aby v nás
vše zničiti ráčil, co jest zlého na vůli
naší, aby rozmnožil, co _dobrého má,
aby tak narození i smrt' jeho sloužily
nám k poxoji, spáse a radosti!

Troji mší svatou dnešního dne slaví
církev trojí příští Páně, a sice první o
p_ů] n oci na paměť narození Spasitelovo
v Betlémě 2 Marie Panny, druhou na
úsvité slaví narození Páně
duchovním v srdcích našich,
dne7

ve smyslu
a třetí za

narození 'véčné z lůna nebeského

Otce, jakož krásné vylíčil svatý Jan
vevangeliu: »Na počátku bylo Slovo: atd.
Za dob nejstarších (v 2. století) toliko
papežové tyto tři mše svaté sloužívali,
později dovoleno to i ostatním kněžím.

Krásným zvykem křesťanským jsou
o Vánocích »jesle,<< které sv. František
Serafmský zavedl. O kterak upomínají
nás jesličky tyto na událost“ ve chlévé

betlemském, o níž svaté evangelium vý
pravuje: »l porodila Syna svého—prvo
rozeného & plenkami jej ovinula a po
ložila v jeslíchx Jaký to pohled! Jak
chladným, ba ledovým by musil býti
člověk, jenž by při pohledu tomto se ne
rozehřal k milování Toho, jenž nás tak
miloval, že jednorozeného Syna svého
za nás vydal. Kéžzbýšproto jesle zase



v domácnostech křesťanských více obliby
nalezly nežli vánoční stromek, jenž nemá
toho významu a nebudí v mysli vzpo
mínky nábožně. .lesle a kříž první a
poslední lůžko Spasitele našeho ——kéž
nevymizí z paměti naší! Kéž slavně a
radostně svátky vánoční přispějí k oživení
víry, k upevnění naděje a k rozohnění
lásky u všech, kdož vpravdě křesťany
slují'; tot“pak bude nejkrásnějším vánočním
nadělením!

V prosinci slavíme také vzácný a
velevýznamný svátek Mariánský Nepo
skvrněně početí blahosl. Panny
Marie (dne S..). Když byl laskavý a
milosrdný Hospodin po pádu prvních
lidí u sebe ustanovil, vlastním Synem
svým je vykoupiti a spasiti, tu pravil
k původci hříchu a svůdci lidí, k ďáblu.
skrytěmu v podobě hada, věštna tato
slova: »Nepřátelství polož-ím mezi tebou
aženou, mezi semenem tvým a semenem
jejím; ona potře hlavu tvou a ty úklady
činiti budeš patě _její.c (I. Mojž. 3, 15)

Ženou touto jest blah. Panna Maria.
kterou Hospodin vyvolil za matku Syna
svého, jakož byl anděl Gabriel k ní pravil:
»A co se z tebe svatého narodí, slouti
bude Syn Boží.“ Církev svatá vždy pevně
za to měla, že Maria Panna právě proto,
že státi se měla matkou nejsvětějšího Syna
Božího, z obzvláštní milosti Boží a
vzhledem na budoucí zásluhy Syna jejího
již v početí svém od hříchu prvotněho
osvobozena byla, a proto se vší svatosti
&čistotou na tento svět přišla. Již svatý“
Augustin v ohledu tomto praví : »Je—li
řeč o hříchu, vyjímám nejblah. Pannu
Marii, o níž v této otázce nechci mlu
viti.: Církevní řádově řeholní horlily pro
zbožnou víru tuto, tak zvláště řád pre—
monstrátský, jehož Zakladatel sv. Norbert
sám krásnými slovy neposkvrněnou Pannu
pozdravuje slovy: »Zdráva buď, Panno,
která jsi s pomocí Ducha svatého bez
úhony zvítězila nad tak velikým hříchem
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prvniho roditele,—x a řád františkánský,
z něhož pošel horlivý obhájce Nepo
skvrněného početí blah. Panny, Jan Duns
Scotus. Netoliko v prvním okamžiku ži
vota svého byla Maria Panna prosta
hříchu prvotního, i po celý život svůj
zachovala se ve svatosti beze všeho

hříchu, což papež Pius IX. slavně paměti
dne 8. prosince 1854 slavně jakožto nej
vyšší a neomylný učitel víry a mravů
za članek víry katolické prohlásil, a to
k radosti všech upřímných křesťanův a
ctitelů Panny Marie.

O jaká to přednost“ Marie Panny!
Komu je tím povinna? Ne sobě. nýbrž
Tomu. jejž bez hříchu počala a porodila,
Synu Božímu. My ve hříchu- počati a
zrození, ale křtem sv. od něho očistěni
jsme. Také to je přednest' veliká! ] my
ne sobě ji děkujeme, nýbrž také 'l'omu,
jenž životem. utrpením a smrtí svou
milost takovou nám vydobýti ráčil.

Matka Páně byla vděčnou za opro
štění od hříchu prvotněho; jak nevděčni
jsme však my za očistění na křtu svatém?
Buďme za tak velikou milostí vděčněj
šími! — Maria, neposkvrněna, byla tak
opatrně živa, jakoby neposkvrněnou ne—
byla a každým okamžikem poskvrnění
se obávati musila! A my hříšní jsme
tak neopatrně živi, jako bychom se ničeho
obávati nemusili. Učme se z tajemství
neposkvrněnosti Mariiny býti opatrněj
šími v životě.

Kéž Matka Boží neposkvrněná vy
prosí nám tě milosti na Bohu, abychom
skvrny duše své kajicností smýti a opatr
ností před novými se chrániti mohli!

Ze Svátků svatých dlužno uvésti:
Sv.FrantiškaXaveria(dne 3.).

Byl knězem Tovaryšstva Ježíšova a získal
si neskonalých zásluh činností svou mi
sionářskou v Indii. Z hlavního města Goy '
konával dlouhé cesty až na 200 hodin
pěšky, aby svaté evangelium pohanům
kázal. Bůh obdařil jej vzácnými dary



darem řeči a zázraků. V Malace vzkřísil

děvče již tři dni v hrobě ležící a pokřtil
v celku 1.200000 pohanů. Chtěje i
Číňanům slovo Boží hlásati. přeplavil se
na ostrov Sancian: tam však stihla jej
horečka, na níž také 2. prosince 1552
ve věku teprve 44 let zemřel. Svaté tělo
jeho odpočívá nyní v městě Goa. Ejhle,
co zmůže jediný člověk. mající na mysli
jen slávu Boží, skrze spásu bližního!
Světec tento byl vzorem pokory; když Bůh
mu útěchu sesýlal, tu volával: »Pane,
nyní dostih Když utrpení se naň valilo,
prosíval: vO více. více. Panelc Před
staveněmu řadovému. sv. Ignáci, psával
vždycky kleče. Ano. pravá pokora jest
nejjistějším důkazem svatosti!

Sv. Barbory. panny a mučenice
(dne 4.). Narodila se v 3. stol. v Nikomedii
z rodičů bohatých, ak pohanských. Když
dospívala. uzavřel ji otec do věže, aby
se nemohla státi křesťankou. Přece však

byla tajně ve víře křesťanské vyučena
&pokřtěna. To dověděv se pohanský otec,
tasil meč a byl by vlastní dceru sklál',
kdyby nebyla se do hor utekla. Když
pak nalezena jest, týral ji surový otec
vším způsobem: nemoha však ji o víru
připraviti. odevzdal ji vladaři města k po—
trestání. Když i tento ani po dobrém,
ani po zlém proti víře u Statečné panny
ničeho poříditi nemohl, kázal ji mrskati,
prsy jí uřezati a v potupě městem voditi.
Konečně sám nelídský otec dceru svou
stal. Lépe jest. popuditi na sebe rodiče,
příbuzné a mocné tohoto světa, nežli
Pána Boha. V tom smyslu pravil i Spa
sitel: »Kdo nemá vnenávisti otce svého

a matku svou, nemůže býti mým uče
níkem.c (Luk. 19. 26.) To činila svatá
Bai-hora. Ve všem poslušna byla otce
svého, jen v tom nikoli, co nepravého

'proti Bohu od ní žarlal. Nedejme i my
.se žádnou láskou nebo bazní světskou

odvrátiti od lásky a bázně Boží. »Kdýbych
.se ještě lidem zaliboval. Bohu se však ne

líbil, nebyl bych služebníkem Kristovýma
praví svatý apoštol Pavel. (Gal. 1, 10.)
Vlastní otec stal se katem sv. Barbory.
O jak často bývají rodiče duševními
vrahy dítek svých učením i příkladem!
Jsou to praví služebníci Molochovi, již
dítky své hnusně této modle obětují.
Otče, matko, střezte se této hrozné vraždy
vlastních dítek! Sv. Barbora jest jednou
ze 14 pomocníkův a patronkou umíra
jících, aby sv. svátostmi zaopatření jsouce,
šťastně skonali.

Sv. Mikuláše. biskupa (dne ti.).
Byl biskupem v Myře v Asii a při tom
pravým otcem chudých, vdov a sirotků.
Plnýma rukama rozdával chudým. a to
nejraději potajmu. Vedl velice přísný a
kající život a musil také pro víru proti
venství trpěti. Záslužný život svůj do
konal blaženě r. 342. Ostatky jeho, jež
Bůh hojnými zázraky oslavil, odpočívají
v městě Bari v jižní Italii.

Sv. Otilie, abatyše (dne 12.). Na—
rodila se v Elsasku z rodu vojvodskěho
r. 662., ale slepá. Otec její kázal ji proto
zavražditi. Nábožná matka však uchránila

dítě, poslavši je příbuzné svojí, před
stavené kláštera vBurgundě. Když bylo
Otilíi 12 let, byla od biskupa Erharda
řezenského pokřtěna. A hle, se světlem
víry nabyla i světla očí. Radovali se
z toho všichni, jen otec ne. který ze
jména proto více na dceru zanevřel, že
si umínila _jeptiškou se státi. Otilie však
modlila se neustále za otce, až Bůh
srdce jeho obměkčil. Otec poznav vinu
svou, daroval dceři svobodu i hrad
Hohenburk, z něhož Otilie klášter učinila
a v něm první abatyší byla. Po 40 let
spravovala klášter, jsouc všem vzorem
ctností řeholních. Zemřela svaté 13. pro
since 720. Císař Karel IV. vyprosil si
znamenitý její ostatek, který do Prahy
přenesl, kde se podnes ve chrámě sv. Víta
ctí. Svatá Otilie vzývá se proti neduhům
očním.



Sv. Tomáše, apoštola (dne 21.).
Pocházel z Galileje a živil se rybářstvím.
Od té doby, co stal se apoštolem, ne
opustil Mistra svého a tak vroucně jej
miloval, že s ním i zemřítí chtěl. Známa
jest jeho nevěra při vzkříšení Pane, nebot
tak se byl ponořil v zármutek pro smrt
Mistra svého, že ani ve zmrtvých vstání
jeho uvěřiti nechtěl. Uveříl však přece,
& víra jeho byla pak pevná. nezdolná.
tak že i život svůj za ni položil. Působil
nejpožehnaněji vIndií, tak že sv. František
Xaverský ještě po 1500 letech stopy jeho
působení byl nalezl. Kněží pohanští za
nevřeli naň tak, že jej na pahorku mo
dlícího se oštěpem prokláli a kyji utlouklí.
Nevěra Tomášova se Spasiteli nelíbila,
proto učinil mu výtku. Jak často za
sloužili bychom i my takového pokárání!
Jak slabá jest víra naše! A přece bez
víry nelze líbiti se Bohu. Prosme tedy:
»Věřím, Pane, pomáhej nevěře mélc

Sv. Štěpána, prvomučeníka(dne
26.), zasvěcený svátek. Kristus Pán se
narodil na svět tento, abychom my na

překonatelna trpělivost? v soužení. lediný
pohled k nebesům a vše nám snadné
b'ude, nel-:otídí sv. Pavel: »Utrpení tohoto
času nejsou rovná budoucí slávě1 která
se zjeví na nasa. (Rím. 8., 18.) »Pane. ne
pokládej jim toho za hřích !: Tak se modlil
umírající Štěpán, a když to řekl. usnul
v Pánu. Ano, klidné umříti může v Pánu.
kdo všem odpustí vše. čím mu byli ublí
žili; nebot? pak i jemu odpustí Pán pro
vinění jeho. Svátek Štěpána jest.
v církvi jak západní tak východní jedním
z nejstarších mezi svátky svatých.

SV.

Sv. Jana Evangelisty a mi—
láčka Páně (dne 27.). Jako Štěpán

g statečností v smrti mučenické víru a lásku
; svou ke Kristu dokázal, taktéž dokázal

i sv. Jan tutéž víru a lásku dlouhým,
ustavičně věrným životem &mučenictvím
duchovním. Byl bratrem apoštola Jakuba
a synem Zehedea a Salomy. Byl ještě
velmi mlád. když povolal jej Pán k sobě.
Pro tichost? a neporušenou panickost? těla
i duše byl miláčkem Páně a hoden
s Petrem a bratrem svým nejen svědkem

rodilí se pro nebe: Štěpán, jáhen církve |
jerusalemské, byl první z těch. kdož;
smrtí svou pro nebe se narodili; proto 5
ustanovila církev památku smrti jeho
hned po památce Narození Páně. Štěpán
byl jedním z oněch sedmi mužů: jež i
svatí apoštolé zvolili na službu chudých
a které »jáhnyc nazvali. Písmo svaté o
něm krásně dí, »že byl pln Ducha sv.
a'činil mnohé divy. On srdnatě hlásal
židům o Ježíši Kristu, čehož oni snésti
nemohouce, ven z města jej „vyvedli a
tam ukamenovali. Církev sv. oněm pěje;
že »sladkými mu byly kameny z potoka
a že s radostí je přijal. A proč? Že
sobě tím zasloužil korunu slávy věčné.
»Vidím nebesa otevřená a Ježíše na

pravici Boží,: tak zvolal Štěpán jsa ka
menován. Co on očima tělesnýma zřcl,
to my očima víry vidíme; ovocem pak
toho budiž u nás, jako u něho byla ne—

láře uvržen jest a tam bičován.

býti proměnění Kristova na hoře Tábor
a utrpení jeho v zahradě Getsemaně.
ale i odpočíval při poslední večeři na
prsou jeho. On stál pod křížem s Matkou
Páně. kterou mu umírající Mistr byl od
poručil v ochranu. On s Petrem do ža

Jan
odebral se do Asie a založil tam mnoho
církvi. Za ukrutného císaře Domitiana

dopraven jest do Říma a tam do vařícího
oleje vržen; když však neporušený zůstal,
vyobcován jest na ostrov Patmos, kdež
i »Zjeveníc své byl sepsal. Konečně
vrátil se do Efesu, kdež církev svou řídil
až do smrti. Jediným jeho kázaním
v starobě bylo: »Synáčkové. milujte se
vespolek, nebot tak to přikázal Pána
Zemřel u vysokém věku smrtí přirozenou,
přečkav všecky sv. apoštoly. Evangelium
jeho zřejmě dokazuje božství Ježíšovo,
tím se mezi evangelisty nejvýše vznesl,
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proto označuje se orlem. Kéž bychom
,my aspoň jiskru té lasky v sobě cítili
k Ježíši Kristu, již měl svatý .lan, pak
bychom s Janem okusili, jak »sladký
jest Pana a jak oblažující láska jeho. Ž
[ svátek sv. Jana,
zasvěceným,
nejstarší.

Mlád'atek (dne 28.).O těchto víme,
že bezděčně prolily krev svou za dítko
Ježíš, jež ukrutný Herodes utratiti chtel.
Obět' tato byla Pánu líbeznou a milou,
ač byla mimovolná; jak milou tedy bude
mu teprve obět' dobrovolná, kterou do
spělí životem svým přinášejí?! Mlád'atka,
ač nebyla pokřtěna vodou, pokřtěna jsou
přece, a to vlastní krví svou; krví pro
Ježíše prolitou smazána jest na nich
skvrna hříchu prvotněho, a jine po
skvrny na sobě neměly; proto je pojal
Pán do nebe. l svátek těchto mladičkých
mučeníků nalezáme v církvi v dobách

prastarých.
Sv. Sylvestra, papeže, spolu

konec roku občanského (dne 31.). Svatý
papež tento bojoval statečně pro čistotu
a jednotu víry; jeho přičiněním stalo se,
že kacíři Donatistě a Ariane z církve

vyobcováni jsou, a tak jak čistota víry
tak jednota církevní zachována jest. Po
záslužném životě a práci na vinici Páně
zesnul blaženě r. 325.

Zdali pak imy na konci roku tohoto
vpravdě říci smíme o sobě, co svatý

jenž býval rovněž :
jest zaveden již v církvi ?

tento papež na konci života o sobě říci
mohl: »Dobrý boj jsem bojoval, víru
podržel. věrnost zachovala? Zkoumejme
sebe: jaká jest víra naše? jaka naděje
a jaká láska? Kde co chybí, napravme.

Opět uplynul rok života, ale kterak?
Snad jako tak mnoha dřívější léta, bez
prospěchu, se škodou. Mnoho let, mnoho
hříchův! 0 v poslední tento den oplaká—
vejme dny ztracené; mějme však také
pevně v úmyslu, co ztraceno nahraditi,
co zanedbáno dohnati. .Za nesčetná pak
dobrodiní poděkujme pokorně Hospodinu
a nesplácejme nevděkem. Z hloubi duse
zbožné a vděčné zapějme: »Tebe, Bože.
chválíme, s Tebou končíme rok tento,
dej nám milost“ nový s Tebou započíti
a šťastné i život jednou skončitih

Tím končíme i my pojednání svá.
Chtěli jsme milým čtenářům na paměti
uvésti úmysl církve naší v roce církevním :
ve svátcích Páně a posvátných dobách
nám předváděti dějiny vykoupení našeho
Synem Božím, ve svátcích Marie Panny
a svatých Božích pak nám nakresliti
vzory, podle nichž bychom se s bez
pečností v životě řídili měli, abychom
ku spáse došli. Chtěli jsme v srdcích
čtenářů v'zbuditi lásku k církvi tak starost

livě,_ osvěžiti víru a skrze ni upevniti
naději, zároveň pak poučiti, aby každý
církev a zařízení její proti nepřátelům
obhájiti mohl.

Ve všem budiž oslavován Bůh!
Boh. Handl.

Z doby, kdy řemeslo mělo zlaté dno.
(Část další.)

Pekaři.

preclík. K 0 r o u h e v : modrá

chleba; nese chléb v košíku a džbán vína.
Na počátku 13. stol. panoval v Uhrách|

tít: V modrém poli stříbrný

„. „astříwbrnáPatíonka:Svatá 3
.Í, Alžběta Durynská, dárkyně .

chrabrý, nábožný král Ondřej ll.; man
želkajeho Kedruta, pocházejíc ze slavného
rodu císaře Karla Velikého, rovnala se

svými ctnostmi výtečnému choti svému.
R. 1207. narodila se jim dcera Alžběta,
kteráž hned za útlého mládí vynikala ná
božností a soustrastnou láskou k chudým.
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Brzy dostala se na knížecí dvůr v Du- 3

rynkach v Německu, majíc se po čase |
chotí Ludvíka, syna lantkrabětešstáti

Heřmana. Roku 1216. zemřel Heřman.

Vdova po něm Žofie nerada“ viděla ve—

likou pobožnosť Alžbětinu a způsobila, :
že se dvořané světici posmívali a mnohou
hořkosti ji zarmucovali: ba přemlouvali
i Ludvika, aby prý si vyvolil lepší ne
věstu. Ale Ludvik stál v slově. B. 1220.
na hradě Vartburce slaven sňatek. Kníže
i kněžna oblažovali celou zemi. Pro svou

bezměrnou dobročinnost nazývána svatá
Alžběta »pomocnicí chudých.:

Jak mila byla Kristu tato účinná
laska Alžbětina, patrno z tohoto příběhu.
Ubírala se jednou k chudým nemoCným,
nesouc pod pláštěm chléb, maso, vejce
a jiné potřeby. Potkala manžela Ludvíka.
Ludvík chtěl viděti, co nese; odhrnul jí
plášť. Co spatřil? Červené a bílé růže
překrásné, a to v době, kdy růže ne
kvetou; nad to nad hlavou Alžbětinou
viděl obraz Krista ukřižovaného. Jednu

růži vzal si na památku a na onom
místě postavil sloup s křížem.

_Toho času způsobil sv. František
Serafinský blahodárný převrat ve všech
zemích svým tovaryšstvem Menších bral ři,
řeholou sv. Kláry a třetím řádem. ] svalá
Alžběta stala se terciářkou. Ve hlavnim

v němž navždy setrvala. Rozstonalť se
kníže Ludvík na lodi a přijav sv. svátosti
blaženě v Panu skonal, Palestýny ani
nespatřiv. Smutnou tu zprávu, jakož i
prsten snubný přinesli rytíři sv. Alžbětě.

Od té chvíle byla světice naše zkou
šena hroznými útrapami. Nepoctiví lide
svedli bratra Ludvíkova Jindřicha, a on
uchvátiv vládu, vdovu Alžbětu i dítky
její vyhnal. Za tuhé zimy s dítkami a
dvěma komornýma musila odejíti s Vart
burku a nenalezla nikde srdce útrpného.
Přenocovala ve chlévě veřejné hospody,
»včera jestě kněžna, dnes žebračka,c
jak sama pravila. Aby dítky hladem a
zimou nezahynuly, svěřila je laskavým
ženám. Pozdeji ujali se ubožáků vzne
šeni příbuzní.

Když se křižáci ze Svaté země vrátili,
přinesli telo Ludvíkovo. O slavném pohřbu
domlouváno Jindřichovi od urozených
knížat, že se tak nelidsky zachoval ke
sv. Alžbětě a jejím dítkám, a ustanoveno,
že bude jenom vladařem náměstkem mla—
dého Heřmana, syna Ludvíkova, pravého
to dědice trůnu durynského. Usadila se
tudíž sv. Alžběta opět na Vartburoe —
r. 1228. Aby však ničím nebyla poutána
k světu, odešla po roce do svého věnného
města Marburku v Hesích, kdež si vedle
minoritského kláštera dala vystavěti
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skonala. Pochována v kapli u nemocnice.
Už roku 1235. prohlášena svatou. Rad
Alžbětinek jest překrásnou pomněnkou
naší světice. kterouž náš milý lid po
zdravuje () jejim svátku touto písni:

Svítí hvězda krásná

na nebeské výši,
svítí Eližběta
po křesťanské říši.

Světlo jest to Boží,
jímžto mile svítí;
kam zář její padá,
všude vzrůstá kvítí.

Z královského rodu
byla Eližběta,
ale opovrhla
rozkošemi světa.

Odřekla se slávy
z lásky pro Ježíše,
přádala. & šila
pro sirotky tiše.

K nemocným chodila
na večer a. k ránu,
obvazovala jim
každou hnusnou ránu.

Vroucná byla její
po Ježíši žízeň,
odměnou jí bylo —
trápení a. trýzeň.

S novým věncem bolů
Kristus _se k ní vinul:
milý manžel jeji
v dálné zemi zhynul.

Manžel její zhynul,
a ji vypudili,
takto její lásku,
takto odměnili.

Ona děkovala
za přírostek smutku
a. vždy horlivěji
dbala dobrých skutků.

Tak byl její život
ustavičná tíseň,
ale z úst jí zněla
samá chvalopíseň.

A ta píseň chvály
znčla příjemněji,
když se přiblížila
hodina ta. její.

Andělé jí s nebo
spěli na úlevu,
& ji vzali vzhůru
v utěšeném zpěvu.

Svět nám, hvězdo krásná,
na nebeské výši.
Veď nás cestou křížů
v onu blahou říši!

Pekařem byl blahoslavený Vilem,
kajicník, poustevník. Narodil se r. 1174.
v zemi brabantské. Vyučiv se řemeslu
pekařskému, vybral se do rozličných
zemí, až pak v premonstrátském klá—
šteře nedaleko města Vervinia stanul a

tam pekařství provozoval. Ještě jednou
vybral se do světa. Vrátiv se do Brn-,
bantska, žil jako poustevník. Mnozí vi
douce jeho kajicnosť. napravovali život
svůj a přinášeli mu vzácné darý, z nichž
on zbudoval kostel a klášter pro jeptišky
cisterciárký. .Pro zbožnost“ a znalost
Písma sv. posvěcen konečně knězem.
Památka jeho slaví se 10. února.

Každý známezajisté blahoslave
ného Klimenta AloisiaHofbauera
(Dvořáka) před nemnoha lety (1888) od
sv. Otce našeho Lva XIII. za blahoslavence

prohlášeného. slavného Moravana, rodáka
Tasovického (u Znojma), generálního vi
káře redemptoristů, narozeného r. 1751.,
jenž se v mládí vyučil ve Znojmě pekařem
a jako pekařský tovarýš provozoval své
řemeslo v premonstrátském klášteře
Lukách u Znojma. Od roku 1775. byl
po dvě léta poustevníkem při kostele
v Milfroně, po té odebral se do Vídně
a opět pekařil; putoval do Říma, vrátil
se do Vídně, kde jako pekař zamítl
hodnou a bohatou nevěstu; stýskaloť.se
mu po Římě posvátném. Putoval tam
podruhé 5 nábožným soudruhem pekařem
EmanuelemKuncmanem. Uctilive věčném
městě hroby knížat apoštolských svatého
Petra a Pavla a stali se poustevníky
na lesnatém pahorku poblíž města Tivoli.
Po půl roce, touže neodolatelně po
důstojnozsli kněžské, vrátil se náš blaho
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slavenec do Vídně a počal studovati. | redemptoristům ikostel svatého kříže a
Dokončiv studia filosofická, putoval po- dům pro nový sbor. Náš blahoslavence
třetí do Říma s přítelem Tadeášem?
Hyblem, rozeným Cechem z Králové
hradecká, a vstoupili tam oba do řádu
redemptoristů. Vybyvše si noviciát a
studia bohoslovecká, učinili roku 1785.
sliby řeholní: za rok potom posvěcení
jsou kněžími. Sv. Alfons Liguori, zakla
datel řádu toho, tenkrát už stařec
devadesátiletý, radoval se z té duše
ze dvou těchto nových duchovních synů
svých.

Poslání jsou do Ruska. Na této cestě
přijal Kliment M. Dvořák ve Vídni svého
přítele, Emanuela Kuncmana, za bratra
laika do svého řádu. Když došli Varšavy,
zdržel je apoštolský vyslanec arcibiskup
Saluzzo a přiměl, že zůstali v Polsku.
Král Stanislav PoňatOVSký dal jim ve
Varšavě kostel sv. Benona. Ze začátku

třeli' bídu; Kuncman vyžebrával obědy;
brzy však bylo lépe. Zpustlý kostel
opraven a ozdoben, klášter vystavěn a
noví členové do řehole redemptoristů
přijímáni. V neděli a ve svátek bývalo
patero kázaní: dve polská, dvě německá
a jedno francouzské. Sedm zpovědnic bylo
téměř stále kajicníky obklopeno. Založeno
bratrstvo sv. Josefa pro zachovalé panice
a panny; přeslavně konán průvod Božího
Těla; zřízena škola pro chudou mládež
a sirotčinec.

Papež Pius Vl. uznal zásluhy Klimen
tovy a ostatních redemptoristů varšav
ských a dal jim značnou podporu; král

..polský ozdobil blahoslavence řádem bílého
orla. R. 1793.jmenován KlimentM. Dvořák
generálním náměstkem (vikářem) v kra—
jinách severních. Toho roku nastalo
druhé dělení ubohé Polsky; Prusové vzali
a do roku 1807. drželi.Varšavu & kus
říše. Za těch časův í protestanté chodili
do chrámu redemptoristského & mnozí
poznavše pravdu, vraceli se do lůna
cirkve svaté. Biskup varšavský odevzdal

Škola B. s. P. 1393

“vlašskémx

vysýlal věrověsty do okolí a zakládal
v sousedních zemích osádky své kon
gregace. S ním nejhorlivěji působil zmi
něný už Čech Hýbl, jenž plyně mluvil
sedmerym jazykem; na konci roku 1806.
přisluhoval svatými svátostmi italskému
vojsku v nemocnicích astal se obětí svého
povolání; sámt' onemocněl a blaze skonal.

R. 1808. k rozkazu urputně vlády
odvezeni redemptoristé do pruské tvrze
Kystryna v Braniborsku; měsíc tam
vězněni a po tě za hranice vyvezeni.
Kdo vylíčí nářek věrných katolíků
varšavských, když přehorlivi sluhové
Boží vyhnáni ! Blahosl. Kliment M.Dvořák
zaměřil s novicem Martinem Starkem

do Vídně, kdež pak v najatém domě
a v kostele u domu toho

Vlachům přisluhoval. R. 1813. stal se
zpovědníkem“ vídeňských Voršilek. Proti
zhoubnému proudu tehdejší smutné doby
hlásal pravdu a ctností, hubil blud a
neřest'. Jeho kazatelna a zpovědnice
nesly přehojné, překrásné ovoce. Málo—
který zatvrzelec na smrtelném lůžku
odolal jemu a vyprosené přímluvě Bodičky
Boží. Školy vídeňské nevérectvím kazily
mládež. Náš sluha Páně pomocí šlechtice
Bedřicha Klinkovstréma založil katolický
ústav pro studující, z něhož vycházelo
na sta jinochů moudře vzdělaných. Víra
byla Hofbaurovi pevným základem blaha
časného i věčného; heslem mu bylo:
»Vše na oslavu Boha méholc Zármutek
tišil nábožnou písní a modlitbou; tělo své
krotil postem, žíněným opaskem, bičíkem
a prací ustavičnou; jídal malounko,
raději dopřál pokrmu chudým studentům,
hosté je ve svém příbytku. _Mnozí
bohatci měli jej za svého almužníka.
Večer scházeli se u něho mladí mužové
všech stavů.

R. 1815. vypravil náš blahoslavenec
několik redemptoristů na misie do Bulhar

24
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a do Valašska. On vůbec první ujal se
i ve Vídni opuštěného lidu slovanského,
pečuje () spásu jeho, jakož až dosud
chrám Páně Otců redemptoristův —
u Panny Marie na Nábřeží — jest nej
milejším útočištěm našich rodných bratři
a sester ve Vídni.

Dne 15. března 1820 dokonal blah.

Kliment M. Dvořák svou přepožehnanou
pout“ pozemskou. Pohřben u Vídně
v Maria-Enzersdorl'u. r. 1862. převezen
do zmíněného kostela Panny Marie na
Nábřeží. — O blahoslavený krajane náš,
oroduj za nás! (Příštědále.)

Rím za Nerona.
Historické obrazy od J. I. Kraszewakěho. Přeložil P. Š. Senicky'. (O.)

XXVI.

Chrysipp Athenskému Zenonovi
pozdravent

“Wikia's s listem tvým, můj

|staroušku, hledaje mě po
Římě. napřed na nejednoho

_,obrátil se Chrysippa, než mě
Já tu, kde zpěváci a tanečníci

jsou všeobecně známi, věhlasným a
známým nebyl, a dnes sotva ví o mně
ten kousek země. na němž sedáVám

v koutku lázní veřejných, zrovnajako staro
dávný Diogénes... Nejsem už otrokem;
leč tím hůře pro mne: nebot“ nikdo mě
teď neživí. nikdo se o mne nestará,
nikomu smrt.“má škody nepřinese, stalt'
jsem se hotovým žebrákem. Spolu s bídou
však naučil jsem se rozumně jí pohrdatí;
proto nechat ti mne není tuze líto!_
Zbytek života trávím už divaje se na život
druhých, jako bych seděl v divadle a
patřil na špatné herce. Mezi nimi a
mnou není ničeho společného.

Ptáš se mě, jak žiji? Věříš-li mně,
že nemám domu ani příbytku? Spím
v thermách 1) nebo v hospodě, často též
11zdi vedle cesty, když je'teplá noc;
veškeren svůj majetek. jako pravý filosof,
nosím s sebou,=) neboť tunika a děravý

1) ::.; veřejných lázních.

'-') Známý jest _výrok starořeckého mudrce
Biasa: „Všecko své nosím s sebou,“ myslil tím
svou učenosti, neboť vše ostatní za nic nepova
žovaL

plášť jest veškerým jměním mým. Pro
budě se a protře si oči, jdu se ochladiti
ke studni, nebo se lacino za čtvrt" assu
vykoupat. Macellarius 1) mě vyživí
na dobrého půl dne; v létě ve stínu,
v zimě na slunci v thermách si vyhledám
místečko, na němž mi nikdo nebrání
usednouti. A tak naslouchání a pozoruji
a v duchu se vysmívám i těm velkým
Římanům i těm malým »řečíkům,c kteří
tu naše otcovské Recko tak bídně za

stupují. Časem se někdo zastaví, promluví,
někdy známý mě na oběd pozve; mohu se
i vyspati u přítele — ale za to za všechno
nezaplatíš-li penězi, aspoň hubou platit
musíš. Nechci však tomu přivykati, čeho
snadno postrádali mohu, raději spím
na zemi u zdi někde, tam odtud mě
nikdo nevyžene, tam jsem já hospodářem
a pánem.

A __takového tedy_ Chrysippa bylo
Nikiovi v Římě těžko nalézti, nebot?
podobných najde tu velmi mnoho, jako
zhnilých fíkův u cesty; alekonečně přece
mne na smetišti našel a psaní mi odevzdal.

Žiješ tedy, starý brachu, Zenone!
a co více, vidím, že toužíš po zprávách
ze světa, jako bychom my dva, ty ája,
k tomuto světu náleželi. Dokonce mi

kážeš dáti se do psaní zdřevěnělými
prsty, kteréž, ač někdy krasopísně psáti
dovedly, nyní sotva že se hýbají.

“___-?ía—ce—llarius: řezník, uzenář a všechno
podobné dohromady.



'Fřebas že lituji této slabosti tvé, ;
přece jí vyhověti hodlam; nebyl bys ani
Atheňanem. kdybys nebyl zvědavým.
Ptaš se mne na mnoho, aspoň na něco
pokusím se odpověděti... Ale nejdříve
ti povím, že tva vychovanka milovaná,
jakož i můj milý Julius nejsou už na
tomto světě. SabinaMai-cia přijala cizí
víru, do Říma z .ludaey přivezenou, za
jejím příkladem šel i Julius Flavius, ona
proto také padla dříve za oběť, on později
z jiné příčiny.

O víře té, kterou nazývají křesťanskou,
snad něco víš, já nemnoho; soudě
ze skutků lidí, kteří ji vyznávají ——
raději pomlčím o ní. My Řekové jsme
nikdy cizím bohům pohostinnosti u nás
neodpírali: Geočsvía 1) nejenom v Delfách
se provozovala, ale všude u nasjí místa g
dáváno. Rím, který nikdy ničeho noveho
mimo šermířství zbraní a ukrutností ne

vymyslil, přejal ji od nás. Hleděno též
z počátku na přišelce z .ludaey jako
na jiné bohy cizí, dokud se nepřesvědčili,
že ve svatyni, do níž on vešel, pro
žádného jineho boha už místa nebylo.

Za časů Hesiodových'l) v našem
Řecku už čítalo se na třicet tisíc bohův,
a od té doby jich ještě přibylo, nebot
noví se rodili, a starým se nechtělo
umírati; — nuž a toto všecko množství
bohův, obávajíc se vyhnání,
ztropiti ohromnou vřavu! Kam se jim tu
bylo uchýliti. kde se ubytovati a jak
s boha klesnouti na pouhou vidinu bez
těla, síly, jména i oltáře?

Proto musili pronásledovati novou
víru, nebol“ se podle ostatních umístiti

alea s nimi ve shodě žíti nechtěla...

ona, čím více ji pronásledovali, tím
in_ocněji k sobě vabila. Víš, Zenone, že
zapovězené ovoce vždy nejlépe chutna,

1) Recké slovo tlleoksenia po česku poho

stinnost) k bohům.
„) Hesiod, řecký básník, žil už v devátém

století před Kristem!

musilo .

3.7.1_„

po takovém lidé nejvíce baží. už starý
Homer to dosvědčuje... Kdyby take
ctnost' zapověděli, zdaž by to nepřispěla
rovněž k její oblíbenosti?

Ale co se věci samé dotýče. nebudu
ti mluviti o nové víře, zlěho bych říci
nemohl, dobrého nedovedl, ale podle
účinku soudím o jejich vyznavačích, že
jsou praví mudrcově; & protože zvítězí
nad sebou i světem, tleskam jim. Jakým
způsobem oni pravdy, dosud nevelkému
počtu lidí pouze přístupné, učinili za
stupům pochopitelnými a dovedli je pro
tyto pravdynarlchnouti — tomu neroz
umím. Naplňuje mě to podivením, ale
nepřekvapuje; vidím pouze, že brána
tajemství všem jest otevřena. Konečně
nebudu vynášeti úsudku o tom, co mi
cizím... povím pouze, že u nich neplati

“Ev. ALČ; ápxíbpeřl-oc,1)

jak pěje Aratusý) ale že v Bohu jest
všeho konec a skrze Boha i s Bohem

všechno se děje. Dosud bohův bylo bez
počtu, ale život lidský se jich netýkal;
oni žili pro sebe, lidé rovněž pro sebe.
pouze někdy navzájem si pomáhajíce';
člověk pres-il Joviše, Merkur užil člověka
k službám, dva světy to byly podle sebe,
ale odděleně bytující — dnes u nich
Bůh jediný, 'ale ten ve svou vládu
všechno pojal a panuje nade vším.

Slepá luza hazi po nich kamením,
já už jsem příliš starý, abych se čeho
ujímal, raději budu pozorovati vše a
čekati, jak to skončí. Vypíšu ti tedy,
jak se ty věci měly v Římě.

Tak, jak to dělají zahradníci: sází-li
útlý stromeček do země — teplou krví
jej zalejí.

Moudrý Řím, který barbary krví a

1) Ek Dios archómethn (řecká věta) -. Out
Din (nejvyššího boha) počnéme.

2) Aratus byl básník řecký, psal básně o
hvězdách a nebi, nazval je „Fenómena“ čili
„Zjevy,“ které do latiny přeložili Cicero a Caesar
Germanicus.

2-l*
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mečem si podmanil, s bohy tímže ] jiní vyslanci a správcové sousedních
bojuje způsobem: neznát' jiného.

Tvá žačka Sabina byla jednou
z prvních. které obětovaly krev svou
na zalítí onoho útlého stromku. Nevím,
učil-li jsi ji ty umírali raději než žíti, ale
věru žila ctnostné, a umřela ne jako

!

!

Í

slabá žena, ale jako muž stoické srdn-a- '
tosti. Patřil jsem na tu její smrt.“, přeje si
rovné spokojeného. ač lehčího skonaní,
ne totiž rukou katovou. Abys totiž věděl, '

ještě. 'l'eď teprv Celsus byl udán, a s nímspolu s mnoha jinými křesťany byla st'ata.
Římané umějí stínat a ničit; uhlí

dáme, dovedou-li též co vytvořiti.
Julius Flavius, kterému Sabina tvá

před smrti své dítě svěřila, tehdy se za
chránil, ale ne na dlouho. Nero vida,
že ukrutenství jeho proti křesťanům nic
nepomaha a počtu jejich neumenšuje,
poněkud se opravdu zarazil v bezúspěšném _
krve prolévání; ale každým dnem více
se strachuje o sebe samého, na koho
jen pojal podezření, že jest mu snad ne
milým, odsoudil jej na smrt. A že obluda
ta tušila, že nikomu milou býti nemůže,
byla by pomalu svět vylidnila. Každým
dnem nove vynášeny rozsudky smrti,
Řím nevídal nikdy tolik hranic pohřeb
ních, ani tolik lázní krví zbarvených.

Řím stal se pustým a hrozným, a
germánští žoldnéři mohli se po něm
proháněti, jako kdysi po lesír-h svých a
poušUch...
soptěl na vrchu, vydávaje se za Joviše,
ostatní plazili se u jeho nohou neosmě
lujíce se slova pověděti. Senat se strachem
třásl o svou kůži stále nové názvy .vy
mýšleje pro Caesara a ochoten na vše
mu přisvědčiti, kdyby třebas i svého
otroka byl mezi ně do senátu posadil.
Sochy mu lity větší, než samým bohům,
ale ve hluché zamlklosti bylo slýchati
zlověstný šepot a jakoby cukání netrpělivé.

První zdvihla se Gallia, která odírána
byla jménem Caesarovým, Vindex vypo

Jediný člověk vypínal se a'

krajin. Nero panoval sice ještě, ale už
jenom v Římě, za branami římskými
vypovězena mu poslušnost; vztekal se,
nedbano ho. Počal tedy novými rozsudky
na smrt“ strachu naháněti, ještě více
obětí vyhledavaje.

Julius Flavius žil v úzkém přátelství
s Celsem, kterýž druhdy byl zasvěcen do
spiknutí Pisonova; ale za to, že měl
sluch, úst však neměl, netrestáno ho

i Flavius byl zatčen. Nalezeny u něho
listy, odkryty jeho styky se vzbouřenci
z Gallie lugdunské.1) Celsovi rozkázano
ihned se usmrtiti; podřezal si žíly, jedem
si pomohl a umřel dobře, ježto umřel
rychle. U nás už se to stalo řemeslem;
máme na to ba i pravidla, učitele, pří
klady 'a pomocníky; v Římě už se naučili
lidé umírati zručně a patřičně. Lukan
umíral ve verších, Seneka v 'proze, jiní
po žoldnéřsku, jiní s rozkošnickou vypo
čítavostí, aby smrť se podobala co nejvíc
lehkému zdřímnutí po večeři.

Vešlo v obyčej n05íti zlaté krabičky
s jedem, jako nosí ženské nádobky
alabastrové (s voňavkami), aby člověk
byl vždy na zavolání hotov—a Lokusta 2)
naplnila takových krabiček nemálo.

Někteří přemýšlením tak daleko to
dovedli ve zručností, že když centurion
nesoucí ortel do dveří vkročil, než mu
otevřeno, už byli v koupeli s podřezanými
žilami . . .

Flavius, kterému, jak se zdá, víra
jeho nedovolovala sám se usmrtíti, čekal
na žoldnéře a' statečné ho přivítal.
Ze zdvořilosti Neronův kat se schválně

opozdil, aby Flaviovi poskytl času sám
si život vzíti; domníval se, že ho najde

') Gallia lugdunská sloula jižní Gallie
(nynější Francie), tak po městě Lugdunu či
Lyonu.

3) Lokusta známá v té době čarodějnice,
věděl poslušenství, k němu se připojili ' která -:|i'ila jedy.
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už skonávajícího; podivil se spatřiv jej
klidně sedícího.

»Víte,c pravil, »s jakou přicházím.»
»Myslím si to; vyplňte rozkazla

odpověděl Julius.
»Nechtěl byste raději sám jemu

předejíti'h ozval se žoldnéř, »nemátež
srdnatosti ?.

»Smrt' podstoupili, to mám,a řekl
Julius, »ale život. s_ivzíti, k tomu nemam
prava.

Žoldnéř se divil, vida prsa jeho
obnažená, pohlédl na něho, vytáhl meč
z pochvy a bodl jej do srdce. ..

Zůstal jsem tehdy sám se sirotkem

i tloukl

se jakoby připravoval vytahnouti proti
spiklencům, ale vozy přichystal, dvůr
zburcoval, ode dne ke dni však výpravu
odkládal; bylo zřejmo, že nevěděl, čeho
se chopiti, co si počíti. Posýlal do přístavu
Ostie. aby nachystali lodě, hned zase
do Gallie se vypravoval, hned vládu
chtěl složili a s loutnou v ruce chleba

s'i dobývati. V záchvatech netrpělivosti
nábytek, kacel stoly, hil své

' milenky, vyhražel, ale síly neměl, aby

po Sabině, malým Paulem, s nímž jsem ,
* žoldnéři hýčkaní a proto placení, aby hosi, abych se přiznal, nevěděl rady. Všechno,

co měli popravení, zabaveno do státní
pokladny, vyšli jsme na ulici s trochou
šatstva na zádech, což nám z útrpnosti
dovolili si vzíti. Byl bych měl velké
starosti o výživu dítěte, kdyby mi nějaký
neznámý stařec nebyl vystoupil do cesty
a nepožádal mě o ně, jmenuje mi jeho
i matčino jméno; zeptal jsem se ho,
kdo jest, i řekl mi, že jest křesťan, a

: podlosť lidí, jež naučil býti podlými, dalastarost nad sirotkem po křesťance že
náleží jim. Svěřil jsem mu dítě a ne
lituji toho, nebot“ odevzdal je do vzácné
rodiny, kde nalezlo i druhou matku i otce
í pečlivé jakoby mateřské ošetření. Kře- ,
sťané totiž jsou jednou velkou rodinou a
jejich povinností jest navzájem si poma- ,
hatí. Kdybych byl mohl plakati, byl bych
plakal o svého Julia, ale slzy mi davno
už vyschly, jak -otrok už jsem je přestal
prolévati . .. srdce se mi sevřelo, rozloučil
jsem se polibkem s ubohým mužem.
Myslel jsem, že pohřeb mu přece vy
žebram, ale mrtvola zmizela, křesťané
ji bezpochyby do svých hrobů zanesli.

Nero potom sice ještě panoval, ale
to už byl podvečer jeho panství. .. slyšel
jsem šeptati si stále kolkolem — kdy
pak už tomu bude konec? Z Gallieš
přicházela jedna zpráva za druhou, on '!

něco rozhodného si ustanovil a vykonal.
Dočkal se konečně toho, že už na samu
zvěst, že legie táhnou k Římu... Řím
ho opustil, rozutíkali se přátele, dvůr,
donášeči, milostnice i milcové, ba i

zastávali a bránili... Všechny dveře se
před ním pozamykaly, lidé utekli, zpola
nahý, přestrašený, rozumu zbavený,
v noci za bouře vyletěl z Říma... aby
hledal smrť, které nalézti nedovedl. Žil
ještě, ale už nepanoval... žoldnéř jeho
ho potkal, poznal ho, ale ani zabiti ho
nechtěl... Pokořující to byl konec hříš
ného panování... nouze, hlad, strach,

se mu pocítiti před skonaním. Ostatek
on jako herec nelitoval tak panství svého
a života, jako hereckého nadaní svého
předčasně _hynoucího. ..

Tak skončila smutna směšnohra
Neronova — ale ne ještě nečistého Říma.
Tehda, když Nero padl, když už byl
zabit. když už se ho nebylo co báli,
senát ho vyhlásil za matkovraha, jeho
pochlebníci od včerejška plvali na památku
jeho; každý se chlubil, že ho nenáviděl . ..
Zastavil jsem se a smál... O Ríme!
Římě, ty budeš míti vždycky dosti
Neronův! pravdu mluvil Kornutus, tva
podlost' a ničemností je plodí, tvoje po
chlebenství je krmí, tva nevázanost? je
činí rozmařilými. Ríme, tys hoden byl
toho Caesara a on hoden byl tobě
vladnouti . . . !
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Ještě se na to dívám a směji se, '!
Zenone...! Bohové asi vědí,
všechno prospěšno; já jsem hloupý, já
tomu nerozumím. Vidím tu herce a šašky
na jevišti světa, ale konce hry se nedo
vtípím a bezpochyby ani nedožiju...

Pravíš mi, abych opustil to nena—
viděné hnojiště řimskě a vrátil se do
Athén; ne, nemohu Řím vystáti, ale
navykl jsem mu; neopustím ho, abych
si hledal nový předmět nenávisti. Z po
vzdálí ctím Minervu athenskou, ale i ji
jako tu .lovišovi kapitolskému stal bych
se nevěrným... Také už nebudu dlouho
choditi po zemi poskvrněné římským
žoldáctvem. — Ke konci hostiny, když

nač je to

jsi už“ na pohovce se dobře rozseděl, ř
kdyby ti třeba i konsulskou hodnost na—
bizeli, přijal bys ji? nestojí za to..

Mám tu už pěkný kouteček u zdi,
kde mě starý strom fíkový, břečťan &
vinná réva ochraňují. Kamení jsem už
boky svými otřel, že mi slouží teď za
podušky ajsou jakoby pro mne dělány;
vim,kdejest voda nejčerstvější a ve kterém
krámě mají nejlacinější olivy a placky . ..
Co potřebují více?

Kterousi noc tělo pomalu ztuhne,
psychél) uletí, a mimojdoucí podiví se
starým kostem vedle cesty, které ze soucitu
bude třeba spálit a někde v koutě poly
andria2) pohodit...

tápe; *(óov ——a)

1) Psyché ..— duše.

“) Polyandrion —.:hřbitov.

5) (I. Eur-ip. Suppl. III.) „Zanechej pláče,“
věta z řeckého básníka Euripida.

Sen svatého Jana..
Katalánská. báseň .Iacinta Verdaguera, kněze. — Studie a. překlady P S. Baculky, 0. S. B. (Č. d.)

ří\e než přikročímk rozbow
básně »Sen sv.Jana,c podám

, seznam všech děl, kteíé dosud
; vyšly z péra Verdaguerova.

Celou tvorbu básníkovu rozdělil bych na č
. tři periody: 1. dobu mladických pokusův
a počátků básnických, 2. dobu klassických
epopejí »Atlantis: a »Canigóc a 3. dobu
poesie mystické, výlučně náboženské.

[. Verdaguer počal jako theolog již
s velikým zdarem básniti a získal si
mnohokráte v tak zvaných »Květných
hrách: velice čestné ceny. Tyto květně
hry jsou jakési veřejné d0stihy básnické,

„ k nimž sejdou se básníci celé země
_ (Katalonie) a závodí ve »veselém umění
" básnickém. Prvé pokusy Verdaguerovy
, spadají do roku 1859. (»Smrť Rafaela
_ z Casanovyc), ale poprvé veřejně roz
; létlo se slavné jméno jeho 0 květných
; _hrách v Barceloně r. 1865., kdy před
š—čítal větší báseň romantickou. Roku ná
? sledujícího byly opět čtyři jeho básně
*.,vyznamenány. Když roku 1868. básníci
;; provencalšti přišli společně na slavné
Špontnické místo katalánské Montserrat,

vedeni jsouce Mistralem, mladý boho
slovec Verdaguer účastnil se již tehdy
oněch slavností a lyra jeho závodila při
úctě Rodičky Boží Montserratské. Vynikl
svými skladbami mezi všemi básníky
takou měrou, že slavný Mistral před
pověděl mu skvělou budoucnost. Odtud
počal Verdaguer opěvati Rodičku Boží
včarokrásných písních, jež později sou
borně vydal.

Na to Verdaguer se bedlivě připra—
voval ke stavu kněžskému a vysvěcen
byl r. 1870. Delší dobu nebylo o něm
slyšeti, jeho lyra však nezah'álela. Měl
již tehdy v plánu velikou báseň epickou,
ve které chtěl opěvati plavěkou dobu
své vlasti španělské. Báseň tu »Rodící sc
ŠpanělskOc zadal ku květným hrám, ale
bohužel dílo jeho zůstalo nepochopeno.

Roku 1873. obdržel však “jako cenu
zlatou a stříbrnou fialku za rozkošnou
báseň »Nářek hrdličkyn a emailovaný
kříž za skladbu »Bitva u Lepanta.: Roku
následujícího získal novou fialku za
krásnou báseň duchovní »Kde svatý
František umíral.c
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Jsa duchovním správcem v osadě
Viňolas, zastával úřad svůj s horlivostí
přímo horečnou, tak že si přivodil vážnou 
nemoc, kterou, dle rady lékařské, vy
léčiti mohl pouze mořský vzduch. Roz
hodl se tedy a přijal místolodního kaplana
na parníku Antonia [„opeza, který pak
se stal jeho velikým dobrodincem. My
šlenky, napsati velkou báseň o Španělsku,
přes počátečný nezdar se nevzdal. ale
pracoval na díle tomto dále, a sice na
palubě parníku, na němž celý svět objel.
Zde v bouřích oceánů psal ty divotvorné
básně z pravěku své vlasti, zde dokončil
báseň moře, svoji »Atlantidu.:

ll. »Atlantis: jest báseň, která spojuje
.starý věk s novým. Janovská a benátská
loď se ztroskotá při vzájemném boji.
Mladý námořník se zachrání na břehu,
kde kmitá světlo před obrazem Marie
Panny v poustevně svatého mnicha. Ten
hocha ošetřuje a vypráví mu starou pověst“
o pradávné zemi, jménem Atlantis, jíž Bůh
pro život prostopášný rukou Hel—kulovou
zat0pil ve vlnách oceánu. Obr Herkules
jest pouze trestající rukou Boží: rozbije
skály Gibraltarské a vody moře Středo
zemního spojí se s oceánem Atlantickým,
zatopujíce bohaprázdnou zemi Atlantidu
i s jejím obrovským obyvatelstvem. Hoch,
který naslouchal, byl Krištof Kolumbus.
Zde uzrál v něm úmysl podniknouti
dalekou cestu oceánem. aby nalezl zbytky
zatopené Atlantidy. Královna Isabella
podá Kolumbovi pomocnou ruku k této
výzkumné cestě a stařec poustevník ze
skalné chýše své hledí za loďstvem
Kolumbovým a žehná mu.

Jest to dílo klassické, nesmrtelné,
tato báseň moře a gigantů. Látka její

- není nábOženská, a samého Verdaguera
prý mrzelo. že jest »moc světská,v ale
poznáte v každé její stoce, že ji psal
kněz, tak jak to i na titulu napsáno jest.
Radim svým milým čtenářům: vezměte
knihu tu a čtěte; za studium stojí!

Verdaguer vrátil se s cesty kolem
světa zdráv. Báseň svou vydal r. 1877.
ve zcela nové formě než byl první po

čátek její »Rodící se Španěly: a do
dělal se nesmírného úspěchu. Jakkoli
Verdaguer píše pouze jazykem katalán
ským (jemuž Španělé nerozumějí), veškerá
kritika prohlásila—jeho Atlantis za nejlepší
epickou skladbu 19. st. na půdě španělské.

! Druhé veliké dílo Verdaguerovo,
! které jest jaksi bratrem »Atlantidy,c jest

báseň »Canigó.c Opěvuje-li »AtlantiSc
moře, opěvuje »Canigóc pohoří pyre
nejské. Báseň ta jest tak velikolepá, že
o ní praví spisovatel V. Querol: »Cizinci
pochopí nutnost učiti se katalánštině
jedině proto, aby mohli čísti Vcrdaguera.
jako se učíme řečtině, abychom četli
Homéra.: (Jakkoli báseň »Canigóc velice
cením, přece bych to netvrdil k vůli ní,
zajisté však stojí to za namáhání na
učiti se této krásné, ale těžké řeči,
abychom rozuměli nebeské poesii »Snu
sv. Jana.c »Zpěvů mystickýchc atd.) —
Básník nazval dílo své legendoupyre
nejskou. A vskutku jest to legenda středo
věká z dob válek mallI'SkÝCh. Hrabě
Guifre z Roussillonu a bratr jeho Taillefer
z Cerdagne. se synem svým Gentilem.
vracejí se z honu ku slavnosti sv. Martina
na hoře Canigó. Druhý den jest mladý
Gentil pasován na rytíře a korunován
květinovým věncem z rukou dívky Gri
seldy. která byla královnou celé slavnosti.
Taillefer to nemile nese . .. v tom zvěstuje
se vpád Maurů do země. Vše se chystá
k boji. Mladý rytiř vyjde si však, pln
milostného snění, na sněžný vrchol hory
Canigó, a tu zajat jest od davu víl a
jejich královny »Kvétiny Sněžné; která
vzala na sebe podobu Griseldy. Marně
jej hledá strýc Guifre mezi tím, co boj
zuří, konečně jej najde v kruhu vil a
rozhněván zženštilého jinocha proklá.
Královna vil lká nad ním. Taillefer zajat
Maury, odvezen do ciziny, ale vězení vy
hoří a on uniká. Po mnohých slavných
bojích setkává se v horách se svým
bratrem u mrtvoly svého syna. Guifre
se přizná ke svému skutku. Bratr jej
pronásleduje s mečem v ruce, Guifre
však uteče se do poustevny a muž Boží
kajicníka rozhřešuje. To vidílliratr vnik
nuvší do svatyně. a odpouští mu. Guifre
pak za pokání vyslaví tam veliký klášter
benediktinský a v něm zůstane až do
smrti u hrobu nešťastného Gentila. —»
Líčení hor, ledovců, vil, národních zvyků
katalánských jsou vskutku čarokrásne.
Báseň tu vydal Verdaguer r. 1886.

III. Báseň jest posledním dílem
Verdaguerovým, k němuž vzal látku
světskou. Již dříve psal Verdaguer roz
košné menší skladby čistě náboženské,



' „..-???—

čerpané z legend, z mládí Spasitelova, ze
života svétic atd., které konečně sebral
rokui1879. ve sbírku »Idylly a zpěvy
mystické.: Kniha techto básní jest arci
dílem „_ti)ho;druhujediným a slavný kritik
španělský praví o ní, že největší básníci
španělští z dobyrozkvětu poesie španělské
neváhali by s radostí podepsati jménem
svým kteroukoli z těchto básní. Čtenáři
našeho »Čechaa pamatují se na mé pře
klady básní »Hvězdám,c »Svému Bohu,
»Chvála Nejsvětějšíhm atd. — Doufám,
že dá-li Bůh, předložím jednou českým
čtenářům knihu tu celou v rouše českém.

Ke cti a slávě Rodičky Boží Mont
serratské vydal básník roku 1880. dvě
knihy: Legenda o Montserratu,< báseň
výpravnou, a pak »Písně Montserratské,a
cyklus překrásných hymnů na svatou
Pannu Montserratskou. Roku 1887. vydal
»Sen sv. Jan—apo němž níže. Dálc »Utrpení
Pána našeho Ježíše Krista,: vydání pro
lid, vyšle v mnohonásobných otiscích.
»Cantichs,a kniha duchovních písní pro
chrám. R. 1885. »Caritatc (Božská láska),
sbírka dokonalých básní, hlavně motivů
náboženských. Mezi nimi obdivuhodná
skladba »Smrť slavíkaa Knihu tu vydal
Verdaguer k dobročinným účelům. Roku
1888. »Patriac (Vlasť),'velikákniha vlaste- .
neckých a příležitostných básní, mezi nimi
zvláště cenou poctěna óda na Barcelonu.
R. 1890. počal vydávati Verdaguer cyklus
básnických knih »Ježíš dítě.c Dosud vyšly
tyto sbírky básní: r. 1890. »Bethlem,c
r. 1891. »Nazarethc a nyní chystá do
tisku »Útěk do Egypta; Letošního roku
pak (1893.) uveřejňuje básník Verdaguer
v katalánském časopise »La Veu de la
Catalunya,: jejž rediguje jeho bratr,
básnický denník »Boser de tot l'anya
(Růžový keř celého roku). Jsou to krátké
básničky náboženské, každého dne psané;
někdy obsahu všeobecného, někdy vázající
se na církevní rok, ponejvíce však věno
vané Srdci Ježíšovu, zamilované to látce
básníka Verdaguera.

Verdaguer také přeložil mistrovskou
legendu provencalského básníka Frederiho
Mistrala >Nerto—xdo jazyka katalánského.

Konečně připomínám dvě knihy cesto
pisné: »Vycházky a cesty: a »Denník
poutníka do svaté země,: který napsal
Verdaguer na způsob benediktina P. M.
Halabaly.

Z výčtu všech těchto děl patrno jest,
jak plodným básníkem jest Verdaguer,
který touto vlastností svou, jakož i ne
obyčejným básnickým vzletem v ne—
jednom jest podoben našemu básníku
Jarosl. Vrchlickému. Ale Verdaguer jest
básník světec!

* *
af.

Sen sv. Jana.
Titul knihy zni: »Sen sv. Jana,

legenda () přesvatém Srdci Ježíšově, od
Jacinta Verdaguera.: Heslo knihy jest:
»Bůh jest láska.< Báseň věnována jest
našemu sv. Otci Lvu Xlll. Slyšme: ,

\

Církvi Spasitel tě dal,
nový lásky apoštole,
ty jsi, církve místokrál,
z jeho Srdce lásku ssál,
která zničila se v bole.

Básníku & muži věd,
odkud moudrost tvá., tvé písně,
odkud zákon míru zkvet,
sladkými jenž pouty hned
váže lidstvo prosté tísně?

Odkud bereš sílu, Lve,
že tvůj řev svět budi celý,
6 to zbožně srdce tvé,
jaká. moc vše k němu zve,
národům že všechněm velí?

Musilo ji Srdce dát,
jak Ty, trny ověnčené,
na. něž, láskou Boží jat,
jak učeník onen rád
kloníš čelo zasněžené.

Svatý Otec náš, veleduch 19. století,
sám básník ne nepatrný, s velikou ra—
dostí a s díky přijal tuto nebeskou báseň
o nejsv. Srdci Páně, k němuž nemenší
jest jat úctou než předešlý papež Pius IX.,
jenž zasloužil si jméno »papeže božského
Srdce Páně.<<

Báseň Verdaguerova jest obsahem
i formou něčím zcela novým. Nepocho—
pitelno, kterak slovy tak prostými, tak
nehledanými básník náš mohl v nevelkou
knížku snésti tolik nebeského jasu, tolik

=rajské vůně. Stejným pravem jako Dante
může Verdaguer říci, že na této básni
pracovala země i nebe! To jest jisté, že
báseň takovou nedovedl by napsati nikdo

:jinýnež kněz anikdojiný než světec,
! zažehnutý plamenem bolestného Srdce



Ježíšova! Jen ten, kdo bere denně do
rukou nejčistší tělo Páně na oltáři, kdo
sám sebe celého tomu přesvatému Srdci
obětoval a denně v něm jako ve knize
nebeské čte a medituje, může nalézti
tolik nových strun, tolik variací na látku
tak prostou, tak nevyslovitelnou!

Co jest látkou, obsahem této básně?
Historický vývoj pobožnosti k Srdci .Je
žíšovu. Verdaguer neliěí však thema toto
v souvislé epické formě, nýbrž v řadě,
v cyklu romancí. nejhojnějších tvarův a
forem, jako ve květech všech vůni a
barev, přepodivných tvarů kalichův a
korun, čnělek a prašníků, které všecky
se spojují v divotvornou kytici. Celou
báseň tu podivuhodné a duchaplné roz
členil v oddíly, které s úvodem i apo
kalyptickým zakončením tvoří mystickou
stavbu neobyčejné krásy.

Velice případně & duchaplné volil
Verdaguer hrdinu své básně: sv. Jana,
miláčka Páně. To jest ten střed. který
celou tu hvězdnatou klenbu skladby tě
drží. Apoštol. který tak Krista miloml,
že jej neopustil ani u paty kříže, a který _

jedině byl hoden ležeti na prsou Kri
stových a viděti na ostrově Pathmosu
beránka, jak otevírá knihu zapečetěnou
sedmerým zámkem.-—--tento apoštol jest
jediné důstojným hlasatelem nesmírné
lásky Kristovy, zosobnéné v jeho Srdci.
Bůh jest láska! jest heslo celé básně.
»Bůh jest láskala mluví každá sloka jeji.

Svatý Jan, miláček Páně, usne na
prsou Ježíšových při poslední večeři.
Skolěhán sladkým tlukotem Srdce bož
ského, sní o všech svatých, světicich.
kteří pobožnosti k Srdci Páně rozníceni
budou. V nebeském tom snu jde před
zrakem Janovým celá řada světcův, od
těch, kteří jen tušení měli o Srdci Páně,
až k těm, kteří pobožnosti k Srdci Ježíšovu
poznali v plném její lesku.

Každý oddil celé básně má latinské
motto (heslo), které jest bud' látkou neb
motivem nějakým následující jednotlivé
skladby. Motteta ta volil Verdaguer po
nejvíce z Písma sv., někdy ze spisu
dotčeného světce nebo světice.

Báseň počíná »Předehrou.<<"Motto:
In nidulo meo moriar. (Job 29, 18.)

(Příště dále.)

Ke dni 8. prosince.
V

pim sadu něžná lilie,a kraji padlý sníh —
to v panen sboru: Marie,
ta nejkrásnější z nich.

Čistého čela jasnou běl,
klidného oka svit —
to všecko bych dnes vroucně chtěl
v Marii pozdravit. .

„ó jak krásné jest čisté pokolení v jasnostil“
(Maudr. 4, I.)

Zbožného srdce vzdechnutí,
ust svatých k nebi zpév ——
kdož nepozná. tu v pohnutí,
že Mariin to zjev?

Nebeská jasnost! září nám
kol celé bytosti
a hlásá světa končinám:

Hle, plná milosti! _
]3. 0.

Ze života &spisů blahosl. Markéty Marie Alacoqué.
(Část další.)

edenkráte po svatém přijímání pravil jí Pán, že jest bohatší, mocnější
Š a dokonalejší než všichni lidé; pročež. jako se mu oddala již tak dlouho,
I zda mu chce býti nevěrnou? »Věz, kdybys mnou chtěla opovrhovalí,
.' že bych tě opustil navždy. Ale zůstaneš-li věrnou, neopustím tě a zvítězím

nad všemi tvými nepřátely. Já odpouštím tvé nevědomosti, která překáží
ti mne poznati, ale budeš-li pevná, zjevím a ukáží se ti.: Při těch

slovech ji vtiskl tak velký pokoj v její duši, že byla úplně již rozhodnuta od té chvíle
spíše zemříti. nežli se zříci života klášterního.1) Sama o tom píše následovně:

1) Viz „Paměti Chrysostomovy.“ („Škola B. S. P.“ 1892, sešit dubnový, str. IOS.)
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»Rožský ženich mé duše boje se, abych později nepovolila v horlivosti,
žádal mne za svolení, aby mohl úplně vládnouti mou svobodou, protože já sama
jsem slabá; ja k tomu ráda svolila. Od té doby se zmocnil tak mě vůle, že jsem
na žádný způsob jí nemohla vládnouti.') On se tak vloudíl v mé srdce, že jsem
ihned svůj slib obnovila a počala jej chápati a otevřeně jsem se rozhodla pro
život klášteí'ní.a

Jeden její strýc, který byl též jejím poručníkem, šel s ní jedenkráte do
Macon; tu ona hned spěchala do kláštera Uršulinek, kde byla její sestřenice jeptiškou,
která si přála míti blahoslavenou u sebe. Ale tato cítila jakousi jinou touhu;
jakýsi vnitřní hlas jí pravil: »Já nechci, abys byla zde, ale u Panny Marie.
.Nicméně jí přece nebylo dovoleno jíti do kláštera, který jsme měly v tomto městě,
ačkoliv i tam měla příbuzné. Vůbec bylo hleděno všemi možnými prostředky jeji
touhu jí zošklívítí. A přece vše to jen rozmnožovalo její touhu tam vstoupili,
hlavně pro tak milované jméno Panny Marie.

Když kdysi pohlížela na obraz sv. Františka Saleského, zdálo se jí, jakoby
na ni laskavě hleděl, nazývaje ji dcerou. Ona pak ho pokládala za svého otce.
Ale to vše nepověděla své sestřenici, bojíc se rozhněvati si ji; nebot“ tato její
sestřenice toužila, aby vstoupila v uršulinský klášter, který, jak myslela, byl by
pro její horlivost příhodný.

Nemohouc se více zdržeti, chtěla již otevříti bránu kláštera, když se do
věděla, že matka a, bratr jsou nebezpečné nemocní, což ji přinutilo, aby jim šla
přisluhovati. »Když jsem přišla domů,: praví, »zakoušela jsem tytéž útrapy jako
dříve. Bylo mi předhazovano, že jsem svým odchodem matku v ten stav uvrhla,
ježto ona beze mne žítí nemůže a že budu zodpovědná před Bohem, kdyby ztoho
měla míti smrť. To mi bylo řečeno i od kněží a proto mne to tím více trápilo.
V. druhé strany můj božský Pán mi vnuknul tak velkou touhu jej následovatí, že
mne velice nutil, jeho soustrastný život nápodobovati, že vše, co jsem vytrpěla,
zdálo se mi maličkostí u porovnání s tím, co jsem toužila vykonath

Její touha se nesla toliko k tomu, aby se připodobníla Pánu Ježíši vjeho
utrpení: a proto vrhnuvši se na kolena před obrazem Ukřižovaného volala milostné:
»O můj milý Spasiteli, jak bych byla šťastná, kdybys v .mé srdce vtiskl obraz
svého utrpenílc On jí odpověděl: »To jest právě, o co se snažím, jen jestli ty
nebudeš odporovati, ba chceš-li dokonce z hloubí srdce býti mi nápomocná.:

Aby totéž dokázala, počala přísná býti nad sebou a pokračovala v té kázni
každého dne hlavně posty,'aby uctíla tajemství jeho biČOVání. Na tři pcs-lední
maSOpustní dny by byla nejraději dala tělo své zníčiti. aby se obětovala za ty hrubě
urážky, které hříšníci v těch dnech božské velebností činili. Postila pak se, jak jen
mohla, žijíc tu a tam jen o chlebě a vodě, rozdělujíc chudým vše, co dostala pro
svou výživu. Toužila pák velice míti někoho. kdo by jí vedl na cestě k dokonalosti,
prosila Boha za to každého dne říkajíc: »Hle, můj pane! Kdy dáš mi někoho,
kdo by mne vedl na cestě dokonalosti tam, kde ty mne chceš míti? Nebo p0stačím
si sama?“ Tu jí milovaný Spasitel odpověděl: »Proč se bojíš? Může-lí zahynouti
dítě tak milované, jako ja tebe miluji, v náručí Otce všemocného ?e

Konečně vyslyšel Bůh přece její prosbu. Měla tu potěchu, že v odpustkovém
roce mluvila s mnichem, kterému se svěřila se stavem své duše, ale nemluvíc
o pokání, které konala, obávajíc se, aby se nestala marnivou. Ona se právě vždy
bála, aby jen z té pohnutky něco nečiníla, nerozeznávajíc dobře mezi pocitem a
svolením. Svěřila se tomu mnichu se svou touhou státi se jeptiškou; on ji ulehčil
možnost to vykonali. dal jí dobrá napomenutí a propustil jí v pokoji.

Protože ona řečená příbuzná ji téměř k tomu nutila, aby vstoupila do téhož
kláštera, šel její bratr do Macon. aby se jí tam dožadoval o místo, ježto si myslil, že
ona svolí, ačkoliv ona měla proti tomu největší odpor, protože tak nebyla božská vůle.

1) Tato slova nejsou vzata z některého jejího dopisu, ale jsou napsána v duchu blahoslavené.
Má tím býti řečeno, že od té doby neměla úplně svobodnou vůli, ježto Pán Ježiš zvláštním způsobem
a ustavičně ji pod svou ochranu vzal.
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Chtějíc tomu 'zabrániti, obrátila se na Pannu Marii prostřednictvím svatého
Hyacintha, ku kterému se zbožně modlila. Dala také čísti několik mší svatých
k úctě té dobrotivé Matky, která ji pak něžně pravila, potěšujíc ji: »Neboj se
ničeho, ty budeš má pravá dcera a já ti budu dobrou matkou.: Ta slova ji po
těšila velice, že neměla více žádné pochyby o vyplnění tohoto slibu vzdor všem
překážkám. Její bratr vrátiv se, řekl jí, že neujednal ničeho stran věna.: —
»O tom se již nejedná; pravila. »neboť já chci k Panně Marii: (do kláštera
Navštívení Panny Marie). ——On jí předložil ještě několik klášterův, ale pro žádný
se nemohla rozhodnouti; sotva však jmenoval klášter v Paray, tu jakoby její srdce
radostí poskočilo; bratr její uvolil se vésti ji dříve do Paray, aby uviděla
ty jeptišky. Dříve ještě, nežli tam přišla, musila naše milá sestra podstoupiti
poslední bouři; neboť v Charolles byla vychovávána od jeptišek od 9 let a ty ji
tak milovaly, že ji chtěly ustavičně u sebe míti. Vše jakoby se spiklo, chtíc ji
od jejího úmyslu odvrátiti, ale vše bylo nadarmo. »Musím zemříti nebo zvítěziti,c
pravila naše vznešená sestra; a její touha skutečně se později“vyplnila. Poslyšme,
jak ona sama o tom se vyjadřuje:

»Přemahám lehce všechny ty boje, které musím podstoupiti, abych mohla
se dostati na místo mi tak milé, totiž Paray. Jakmile jsem vtom klášteře vstoupila
do hovorny, řekl mi vnitřní hlas: ,Zde tě chci mítif Jak jsem uslyšela, že můj
bratr mluví o věnu, prosila jsem ho, aby svolil, ati jest jakkoli velike, ježto nemohu
býti v jiném klášteře než vtom; což ho velice překvapilo, protože mne tam
nepřivedl. aby mne tam nechal. .la mela velikou radost, když jsem viděla, že
okamžik tak vytoužený se blíží. A přece se mi zdálo, že tak brzy to nebude, abych
měla tu potěchu, náležeti Bohu úplně. Můj božský Pán, když jsem se ho v té
příčině tázala, odpověděl mi: ,Hleď, milá dcero, nalezneš-li otce láskou tak raněného
pro své jediné dítě, který při tom hledí dáti známky svě lasky na jevo, jako já
jsem doposud činil? Což mi dá jen namáhání tvým srdcem vládnouti a je učiniti
podle mého- přání, tak aby se mi v ničem nepříčilo! Pamatuj jen na to, že
zapomeneš—li to vše uznati, tak jak jsi povinna, vzdávajíc za vše čest, vyschne
pro tebe nevyčerpatelný jinak pramen všeho dobrata (Příštědále.)

Různé zprávy a drobnosti.
Z Břestu od Kroměříže. Milé sestry!

Nemůžeme opomenouti, abychom vám
nesdělili radost“, kterou jsme v naší far
nosti měli; byla to radost, které se naši '
předkové nedočkali; nebot“ náš chrám
Páně již přes dvě stě let stojí a ještě
nebyl rukou biskupskou vysvěcen. Ale
my jsme se té radosti z milosti Boží
dočkali. Nebot'náš nejdp. Dr. Fr. Teplíček,
farář, ač jest teprv u nás dvě léta,
tak se o náš chrám Páně pečlivě staral,
že jest opraven a posvěcen. Při prvním
vkročení do našeho chrámu Páně bylo
jeho přáním, aby v něm byla socha
sv. Josefa. A přání to se mu vyplnilo.
Brzy se přihlásil dobrodinec a daroval
krásnou sochu sv. Josefa. A. sv. Josef
divy tvořil; vzbudil mnoho dobrodinců,
kteřísnášeli milodary na opravu našeho
chrámu Páně. Chrám náš jest pěkně vy

zdoben a velmi krásně vymalován, &na
chází se v něm 12 krásných soch. A nyní
vám již napíšeme o radostné slavnosti
svěcení našeho chrámu Páně. — Dne
1. srpna odpoledne byly okrášleny domy
zelením a prapory a vhodnými nápisy
opatřeny. Okresní silnice od Kroměříže
byla přepažena skvostnou branou, na
níž byly dva“ nápisy; na vítací straně:
»Požehnaný, jenž se béře ve jménu
Páně,<<a na druhé: »Nepropustíme tě.
arcipastýři náš, dokud nepožehnáš nás.<<
O páté hodině na výstřel z děla národního
sjíždéli se bujaří banderisté v hanáckém
kroji, aby přivítali Jeho Milost na hranici
břestské; Zatím shromažďovala se zastu
pitelstva a spolky u brány slavnostní;
vpředu stálo duchovenstvo počtem 50,
pak následovali zástupci obce břestske
a mnoho jiných spolků. Pak následovaly
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družičky malé a Hanačky velké. Sbor
dobromlných hasičův udržoval pořádek,
a tak vše tvořilo ladný celek, o čež nej
větší zásluhu měli pořadatelé, občané
břestští. Za nimi stálo obecenstvo počtem
asi 5 tisíc ze všech možných osad okolních.
Vše připraveno a každý toužebně oče
kával příchodu Jeho knížecí Milosti.
U slavnostní brány za hlaholu zvonův
uvítána byla .Ieho Milost“ veledůstojným
p. farářem Drem. Teplíčkem následovně:
»Požehnaný, jenž se béře ve jménu Páně!
Těmito slovy pozd ra vují Vaši knížecí Milost
larníci břestští při vkročení do farnosti á
vpravdě požehnanýjste nejdůstojnější arci
pastýři náš, poněvadž se béřete ve jménu
Krista Pána, který přichází se zasnoubit %
s nevěstou svou, dcerou královskou. se '
zdejším chrámem Páně. A dcera takrálov
ská jest ozdobena a okrášlena. aby dů
stojnou chotí byla ženicha svého. Již asi
200 roků stojí zdejší chrám Páně a nedo
stalo se mu toho štěstí, aby rukou biskupa
zasvěcen byl službě Boží. Prozřetelnost'
Boží vyvolila dnešní den a Vaše knížecí
Milost zvolena za vykonavatele úradku _

i z Černýho. Pak obnášeny ostatky svatýchjejího, a nynější farníci jsou tak šťastni,
že dočkali se onoho dne, po kterém zbožní Ž
předkové jejich nadarmo toužili. Farníci
nynější, ujišťuji Vaši knížecí Milost,
ukázali se hodnými této milostí.
ukázali lásku a vděčnost.za tuto milost tím,
že snášeli milodary ku vnitřní opravě
chrámu Páně úplně dobrovolně, jak
každému Duch sv. vnuknutí dával, tak že se *
3500 zl. sebralo.- Nemohu vám to všechno
vypsati, jenom to,' že ho prosil, aby nám
všem požehnal, aby požehnal dítkám,
rodičům, mládencům a pannám, aby
požehnal též služebným, kteří z mozolů
svých přispěli dárky k ozdobě chrámu
Páně. Pak prosilJeho Milost, aby požehnal
všem přítomným, aby požehnání Jeho
biskupské snášelo se nad nimi od pokolení
ku pokolení a přineslo mír časný, který
zárukou jest míru věčného. A tak vyplní se

v krásném pořádku do chrámu Páně.
Napřed spolky, pak družičky a Hanačky
a duchovenstvo, pak pod baldachýnem,
který nesli sousedé, náš nejd. arcipastýř
a ostatní lid; cestou zpívalo se při hudbě
»Bože, chválíme Tebe.: Pak vešli do
chrámu jenom kněžstvo, družičky, Ha
načky a některé spolky. Ve chrámu bylo
požehnání nejsv. Svátosti, jež udělil nám
nejd. pan farář. Pak průvod šel k faře,
kdež nastalo představování hodnostářů,
učitelů a jiných. Večer na počest“ Jeho
knížecí Milosti celá osada byla osvětlena,
a u farního domu, kdež jsme se všickni
shromáždili, zazpívali zpěváci dvě krásné
písně na počest?Jeho Milosti. Náš nejd.
arcipastýř s úsměvem na líbezné tváři
stál u okna a děkoval lidu s úklonou.
-— Dne 6. časně zrána bylo slouženo
mnoho mší sv. Před osmou hodinou se
chrám Páně uzavřel. Průvod se shromáždil
u fary, pak šli v poradku do chrámu Páně,
kdež nastalo svěcení zevně a pak uvnitř.
Mezi svěcením bylo velmi krásné kázaní
na hřbitově, kteréž měl nejdůstojnější
pan ředitel u Redemptoristů, Josef Nedbal

okolo chrámu Páně. Kolem 12. hodiny
sloužil arcipastýř slavnou pontifikální mši

; sv. Odpoledne o čtvrté hodině bylo svěcení
Oni soch, pak měl nejd. arcipastýř krátké,

ale velmi dojemné kázaní, ve kterém nám
hlásal, jak mocně-jestnejsladší jméno Ježíš.

; Všechny stavy důtklivě napomínal, aby

slova Písma sv.: »Bůh žehnej příchod a ;
odchod Tvůj, arcipastýři náš.: Po té byl Í
uvítán p. starostou, pak malou Hanačkou,
která podala mu při tom krásnou kytici.
Každý mohl pohleděti na milou &dobrou
tvář našeho arcipastýře. Z lidu vyšed,
k lidu spěje, s láskou světce Methcděje.
Dojemný okamžik, jakých člověk v životě
svém málo zakusí. Pak bral se průvod

pevně stály při praporu Kristovu. Pak
nám udělil své arcibiskupské požehnání.
V tomtéž pořádku, jak byl přivítán,
zase vyprovázen až za bránu, kdež se
rozloučil s panem farářem a s p. starostou
a jim-vřelými slovy poděkoval. Když náš
nejdůst. arcipastý'r odjížděl, byl každý
k slzám pohnut; vždyť odjížděl ten, který
s úsměvem na rtech tak mile žehnal své
ovečky. Ještě z-kočáru se ten dobrý pastýř
ohlédl po svých ovečkách. Bud's Bohem,
dobrý pastýři, a Bůh tě sprovázej na všech
cestách tvých, Bůh tě ochraňuj, dlouho
nám panuj, pod tvým žezlem drahná
léta v církvi, vlasti vše at' zkvétá! Ne
zapomeneme nikdy v modlitbách svých
na tebe, živá vzpomínka na tebe bude
kvésti vždy v srdcích našich., 'l'isíceré
díky též našemu dp. faráři,Fr. Tepličkovi,
neboťjenom jeho snaze máme co děkovati,
že jest náš chrám Páně posvěcen a
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službě Boha nejvyššího odevzdán. Buďte
s .lohem, drahé sestry, & modlete se
s námi za našeho milovaného arcipastýře
Theodora a za našeho důst. p. faráře.
Poroučíme vás i sebe do ochrany bož- .
ského Srdce Páně.

Rozmnožení manželského štěstí. Man
želé mohli by býti mnohem št'astnějšími
než jimi ve skutečnosti jsou, kdyby se
chtěli naučiti žíti dle svých poměrů;
kdyby své domácí obtíže nikdy dobrým
přátelům nevypravovalí; kdyby se pokou
šeli býti k sobě tak laskavými jako za dnů
první své lásky; kdyby každý díl se
pokoušel druhého podporovati a těšiti;
kdyby každý díl uvážil, že jest druhý
člověkem, nikoliv andělem ; kdyby se každý
díl pokoušel o něco více pracovati a po

!

někud méně požadovali; kdyby bylo méně
obleků pro ulici z hedvábí a sametu, a
více jednoduchých, slušných a trvanlivých
šatů domacich ; kdyby se u veřejnosti méně
něžných slov a doma více slušných mravů
na odiv stavělo; kdyby muž své večery
místo v hospodě doma strávil a žena více
své rodině a méně svým přitelkyním
společnost dělala; kdyby se obě strany
více o zábavu domácí staraly a méně jí

mimo dům vyhledávaly, kdyby obě strany
uvážily, že ku zdárnému vychováváni
ditek otec i matka jedné mysli býti musí.

Biskup a jeho matka. Při svěcení
biskupa Horstmanna sběhla se následující
událost, která hluboký dojem na shro—
máždění učinila. Ku konci svého kázaní
obrátil se arcibiskup Ryan několika osob
ními slovy na nového biskupa: »Kéž
byste byl vždy.: pravil, »strážcem svato
stánku, jako jste jim byl dosavad! Brzy
budete nám všem udělovali své požehnání,
požehnejte však nejdříve své matce, která
tu dnes přítomna a plným právem na
svého syna hrdajest !: Každý člen velikého
shromáždění patřil pln očekávání na
biskupa Horstmanna, an když mu byla
biskupská mitra na hlavu vsazena, od oltáře
sestoupil a uprostřed cesty před první
kostelní lavici stanul. Veliká pani s šedi
vými vlasy, jejíž očí blahem zářily, jak jen
oči matčiny zářiti mohou, se zvedla, aby
prijala první biskupské požehnání svého
syna. Když ji bylo požehnání uděleno,
ovinula rámě své kolem krku svého syna

' & políbila jej. Hluboké pohnutí zmocnilo
se celého shromáždění a přemnozí utirali
si slzy s oči.

Milodary božského Srdce Páně.

Ze Frýdku. Vícero ctitelů vzdává
nejsv. Srdci Pána Ježíše a Marii Panně
bez poskvrny počaté vděčné díky za
pomoc v bídě & nouzi poskytnutou, za
uzdravení vícero osob z nebezpečné
nemoci, za obrácení vícero rodin jakož
ijednotlivců; za šťastné vyřízení důležité
záležitosti a jiných potřeb duševních i
tělesných, na kterýchž se vyplnilo slovo
Páně: Pojd'tež ke mně... a já občer
stvim vás.

2 Bosonoh. 1. Nevroucnější díky
vzdávám božskému Srdci Pána Ježíše,
P. Marii ustavičně pomoci a sv. Josefu
za vyslyšení prosby v duchovní záležitosti.
Budiž vždy poznáno, ode všech milováno
božské Srdce Pána Ježíše a neposkvrněné
Srdce Panny Marie. M. K.

2. Vroucí diky vzdávám božskému
Srdci Pána Ježíše, Panně Marii usta
vičné pomoci, svatému Antonínu Paduán
skému za požnání vůle Boží při volbě
stavu. J. V.

3. Jistá osoba vzdává vřelé diky
božskému Srdci Pána Ježíše &neposkvr
něnému Srdci Panny Marie za dosažení
zdraví. E V.

Z Plzně. M. V. vzdává nejvřelejši
díky božskému Srdci Páně a P. Marii
za uzdravení své sestry z těžké nemoci.

Z Uh. Hradiště. Ve své bídě duševní

i tělesné vzývala jsem vroucně sv. Aloisia
o pomoc. Aejhle, prosby me vyslyšeny
a uděleno mi více než jsem očekávala.
Protož vzdávám vroucí diky sv. Aloisiu!

Tcrm'dřka.
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Z Bluff (Texas) v Americe. Když
jsem byl před 4 lety nemocen delší dobu,
modlil jsem se k nejsv. Srdci Pána
Ježíše a přečistému Srdci Panny Marie
a slíbil jsem, budu-li uzdraven, že
to uveřejním ve »Škole B. S P.! Ale
odkládal jsem po čtyři roky a onemocněl
opět. Nyní jsem si vzpomenul na učiněný ,

slib a modlil se opět, ijsem zdrav, což
veřejně ohlašují ke cti a chvále Boží.

F. J.

Z Prahy. Nejvroucnějši diky za
uzdravení z nemoci mé vzdávám nejsv.

' Srdci Páně a nejsv. Matce Boží ustavičně
pomoci, před jejímž obrazem jsem se
modlivala. .4. T.

Zájmy Krista Pana v různých zemích.

Řím & Italie. Slavnostní audience,
které sv. Otec za příčinou svého bískup- 
ského jubilea udílí, byly opět zahájeny.
Tak přijal sv. Otec v říjnu na 600 členů
apoštolátu modlitby, kteří z různých
končin Italie do Říma byli připutovali,
aby sv. Otci svou úctu a lásku najevo
dali. Představení byli milovanému vele
pastýři barnabitem P. Vitálem. Také i
100 poutníků z Milána byla sv. Otcem
udělena audience. Papežským komořím
jmenován byl světoznámý farář Šebastián
Kneipp. Kardinál Karel Laurenzi jest
již sedmým členem, kterého kardinálské
kollegium letos ztratilo. Za panování
Lva XIII. zemřelo již 93 kardinálů,!
z nichž 40 jmenoval sám; nyní čítá
svaté kollegium kardinálské 62 členů,
z nichž 52 jmenováno již od Lva X'lll'.,
jenž tedy za svého lGletého pontifikátu
jmenoval 92 kardinálů, nečítaje v to
dva, jejichž jmen dosud neoznámil.Jedním
z nich asi bude msgr. Satolli, nynější
papežský vyslanec ve Washingtoně, jenž
prý bude v nejbližším papežském konsi
storiu kardinálem jmenován. Nástupcem
msgra. Satolliho v nuntiatuře Washing—
tonské ustanoven prý bude nynější pa
pežský vyslanec v Haagu. Již po dvě
léta trvá vyjednávání mezi Ruskem a
Vatikánem stran obsazení již jen jednoho
katolického biskupství na Rusi, avšak
shody nijak nemůže býti docíleno. Podle
všeho se zdá, že Rusko vůbec si shody

nepřeje; neboť petrohradská vláda stále
se vyhýbá všemu jednání, jež by se
týkalo katolické otázky v Rusku a Polsku.
Vyslání p. Izwolského do Vatikánu jest
jen politická komedie; chceť Rusko za
chovati před Evropou a trojspolkem přá
telství s Římem, ale-jen na oko. „La
Verité“ přináší z Říma zprávu, že nová
encyklika sv. Otce, týkající se studia
biblického, jest. právě v tisku a že vyjde
koncem měsíce listopadu. — Něco zají
mavého o pánech zednáříeli, aspcň vy
padá životopis velmistra „Velkého Ori—
entu“ velice pestře. Povíme jen toto:
Adrien Lemmi, jenž jest nyní 71 let
stár, jest rodem katolík; \, 24. roce svého

; věku odpadl od církve a stal se židem;
roku l844. byi v Marseillu na rok a
den odsouzen do žaláře pro krádež a
podvod. — Z Milána se oznamuje:
O Vánocích letošního roku bude v pro
slulém poutním místě Loretě slaveno
jubileum BOOletého trvání tamější sva
tyně („Saneta casau). Jubilejní slavnost
potrvá několik měsíců, hlavními slavnost
ními dny budou však Vánoce. Při této

' příležitosti budou v Loretě prováděny
Šnejslavnější církevní skladby hudební

všech věkův a všech národů.

! Rakousko. Dne 11. listopadu byl
' dr. František Xav. Krištůfek, professor

theologie a církevních dějin, za rektora
na e. k. české universitě Karlo-Ferdi

i nandské slavnostním způsobem instal
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lován. Narodil se dne 28. října 1842 Uhry. Kardinal kníže-primasVaszáry
v Humpolci v Čechách, byl vysvěcen dal ihned po vydání encykliky k bi
dne 15. července 1866 a za doktora skupům uherským v „Pester Lloydu“
theologie dne 14. července 1870 povýšen. prohlásiti, že episkopát uherský sv. Otce
Dr. Krištůfek jest nyní professorem * ve všem bude poslušen. To dokázali
církevního dějepisu na theologické fa- skutky předevšim dr. Filip Steiner,
kultě. R. 1891. byl zvolen proděkanem biskup ve Stoličném Bělehradě, a Benda,
a r. 1892. děkanem theologické fakulty. biskup nitranský. Oba totiž důrazně na
Při volbě rektora dne 23. června t. r. pomínají ve svých oběžnících kněžstvo
zvolen všemi hlasy voličů na tuto hodnost. svých diecésí, aby encykliku rozšiřovali
Dr. Krištůfek není jen věhlasným a všichni se dle ní chovali s neoblomnou
učencem, nýbrž i vzorným knězem. — stálosti a nejkrajnější obětavostí. Snad
Na uprázdněná místa kanovnicka při %toho bude co nejspíše třeba; obdrželť
kapitole v Olomouci installováni byli již VVekerle nejvyšší svolení k podání
msgr. Novák a baron Grimmenstein. — předlohy o povinném občanském sňatku
Nově jmenovaný biskup sekavský (štýr.- sněmovnám. Tím se však dosud ještě
hradecký) dr. theol. L. Schuster narodil se nestala zakonem; ve sněmovně magnatů
dne 24. října 1842 v St. Anna in Aigen ve jistě nebude přijata, ježto prý bude míti
Stýrsku a byl dne 9 července na kněze opposice většinu 30 až 60 hlasů, a ve sně
vysvěcen. Byl až do roku 1890. profes- movně poslanců také nemá vláda pro
sorem církevních dějin na universitě všechny případyzajištěnéposice.Protodo
štýrsko-hradecké, složil pak professuru máhá se Wekerleucisaře svolenik„refor
a jmenován byl infulovaným proboštem , mování“ sněmovny magnatů dosazováním
a farářem „zum heiligen Blut“ v Hradci. členů předloze příznivých. Mimo to od
Dr. Leopold Schuster jest 52. biskupem i stoupí ministr spravedlnosti Szylagyi a
štýrsko-hradeckě diecěse a 4. dle jména ? stane se předsedou sněmovny magnatů,
Leopold, v tomto století pak jest druhým, aby nátlakem vymohl schválení předloh.
jenž byl vzat z duchovenstva diecése. %Ostatně uznává, vláda sama kritické své
informační process bude konán dne 29. postavení; podaní předlohy bude buďto
prosince, konfirmace dne 30. prosince, l její povznešení za následek míti aneb
konsekrace dne 31. prosince v Solno- její pád, dle toho, bude-li předlohu ko
hradě. Slavnostní nastolení jest ustano- nečně přijata čili nic. B. [.
veno na 6. ledna 1894.

Církev ve Španělíclí a Portugalsku.
'ak se členové apoštolátu modlitby za církev v Holandsku a Belgi

) a' modlili, tak czhreme se modlíti ku konci tohoto roku za dvě sesterské
ggšl země, a sice za církev ve království španělském a portugalském,

, „iii ieiichžto půda posvěcena jest krví svatých bojovníků pro víru Ježíše
Krista. Obě tato kralovstvi netoliko uvnitr, ale také na venek hleděla rozšíriti
království Boží na zemi. Obě země naplňují nás utěšenou nadějí do budoucnosti,
ale obě potřebují nyní vnoucí modlitby naší.

O španělském národu dí sv. Otec Lev Xlll. v okružním listu biskupům
španělským ze dne 8. prosince 1882 následovně: »Šlechetný a velikomyslný národ
španělský jest ve mnohém ohledu znamenitým; především pak zasluhuje chvály,
že při všech změnách lidí a věcí, jakých musel zakusiti, zachoval onu starou,
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skoro dědičnou horlivost pro víru katolickou neporušenou, s kterou spása a velikost?
Španělska vždy nerozlučně spojena byla. . A netoliko v minulosti, ale i nyní projevuje
Španělsko horlivost svou pro svatou VÍlll. Oddáni jsou úplně sv Otci. putují často
do Říma, častá shromáždění konají v záležitostech života křesťanského, má horlive
biskupy, kněze a řeholníky. Zvláště pozoruhodno jest, že národ španělský jakoby
o závod chtěl běžeti s jinými národy v úctě nejsv. Srdce Páně; mat“ také znamenitého
pěvce nejsv. Srdce,_jestití to našim čtenářům známý již Hyacinlh Verdaguer.
Opravdu možno od Spanelska všecko dobré očekávati, dokud láska mysl jejich
živiti a stálou svornost' mysli síliti bude. Ale nesmíme zapomenouti na nebezpečí
Španělsku hrozící tak jako jiným národům; jsou to: falešná svoboda, zlý příklad
jiných národův, ano roztržka mezi katolíky samými jako ve Fran_,cii a hlavně jsou
to zednáři. kteří národ tento odciziti chtěji svaté církví aajejí nejvyšší hlavě.
Modleme se tedy za ně. aby ve staré horlivosti pro víru setrvali a tak sebe i vlasť.
svou od záhuby zachránili.

Vedle království španělského zasluhuje nemenší chvály sesterská země
Portugalsko, kteréž slovy i skutky pro vim svatou se často vyznamenalo. »Jednou
vaši králové,: tak píše sv. OtecLev Xlll. biskupům portugalským ze dne 14. září 1886,
.ač malé jest království vaše, rozšířili jeho moc do Asie, Afriky & Australie;
nezadali si před žádným národem jiným. Nechtěli tak moc světskou jako více víru
křesťanskou rozšířiti. Kromě obrazu svatých pěti ran Krista Pána, jež máte na
říšském znaku, vztyčovali vaši předkové také svatý kříž na lodě, vzývali ve válkách
a důvěřovali v něj, tak že směle můžeme říci: vítězství, jichž dOsáhli, jen mocí
svatého kříže dobyli.: Ale jak se všecko změnilo! Za půldruhého století kleslo
Portugalsko mnoho, a to bídnou osvíceností, protikřesťanskou revolucí, pekelnou
sektou zednářů. V boji proti církvi stalo se Portugalsko obětí jeho. V politickém životě
neplatí nic, v náboženském životě jest čirá lhostejnost“ a lenost. Liberalismus
panuje tu, církev katolickájestjako v okovech. Země, která druhdy sv. Františka Xav.
do Indie a Japonska, a mnohé jiné misionáře do zemí pohanských poslala, nyní
je vyhání, kláštery ničí, církevní majetek bere a nevěře dokořán otevřena jest brána.
Nicméně v lidu ještě klímá jiskra svaté víry, která má býti probuzena, ano již
probouzí se apoštolátem modlitby a pobožnosti k nejsv. Srdci Páně. Modleme se
tedy za tuto zemi neposkvrněné Bohorodičce Marii Panně zasvěcené.

Obětování úmyslu denního.
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(ío), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a nikdy neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky všeliké city a žádosti
všeliké skutkv 1 slova svá. (Odpust-ky100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č.11.)

Obzvláště Ti je obětují za "lvou svatou církev a jeji nejvyšší hlavu. za
rozkvět a upevnění ducha křestanského ve Spanělích a Portugalsku, 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“naši česko-moravskou!
O sladké Srdce mého Ježíše, učiň, abych Tě miloval(a) víc a více. Amen. (Pokaždé
odpustky 300 dní; jednou za měsíc, modlíme-li se to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) '

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

Pius IX. 1874.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Měthode, orodujte za nás!
Úmysl v leduu- Apoštolůt modlitby. (1844—1894.)
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