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Jak krásná. jest křesťanská. láska! Jest výron ze Srdce Ježíšova, který celý láskou jest.
Naše pravé štěstí jest Boha milovati a od něho milovanu býti. (cun. Jan Vianny.)
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šššůšl j'fzhuru čela!Mužněvpřed!

„ÍLĚ“ Na cestu se novou dejme93 krokem pevným, zbystřme hled,
překážek se nelekejme!

Velika jsme rodina,
laskavého Otce mame,
udeří-li hodina,
odpor naš zlou zvůli zlame!

Zbraní buď nam svatý kříž,
štítem víra otců svatá,
stale cíl naš bude blíž,
zkrotne zmije jedovatá.

Věci svaté každy služ —
doufej, kdo jsi v bídě, v muce,
bude líp, snad zítra juž. .,
Pan jde s nami ruku v ruce! '

K. E. Vojíř.



K novému roku!
„Synu, šetí' času a vystřiliej se zlého.“

(Kazatel 4, 23)

čera rozloučili jsme se s rokem starým a dnes stojíme na prahu nového.
Jak rychle ten čas ubíhá; hodina za hodinou, den po dní, a tak týdny
i měsíce ubíhají, a nežli se člověk naděje, uplynul celý, pro mnohé
dlouhý, pro mnohé krátký rok. Stařec jakýsi stál v noci novoroční

GfUVJ u okna chudičkěho příbytku svého & matným zrakem svým pohlížel
k hvězdnatému nebi. V celém jeho obličeji znáti bylo, kterak pobouřena jest duše
jeho; ústa se křečovitě svírala, tělo se třáslo a prsa se mocně dmula jako při
velikém namáhání. A nebylo divu, stařec ten neměl pokojného svědomí. Celý jeho
uplynulý život stál nyní mu před očima, život plný lehkomyslnosti, plný požitkář-ství
a rozkošnictví; vidí sebe jako mladíka bujarého, plného síly, ale líného a rozpustilého,
jenž vzácnými dary jak těla, tak duše lehkomyslně plýtval; vidí sebe ve věku
mužném, kterak dokonale rozmrhal, co mu ještě z mládí zbylo, kterak hanbou
pokryl jméno své, jež čisté byl po rodičích zdědil, kterak připravil dobrou manželku
svou do hrobu, a děti nemilosrdně do světa vyhnal, vidí sebe konečně jako starce
ode všech opuštěného, na duši i těle sešlého, plného bídy a zoufalství.

Duch jeho zalétá nazpět v doby uplynulé a patra a slídí aspon po jednom činu,
jenž by tak jasně se skvěl jako hvězda na nebi, ale pohříchu život celýjest tmavý
jako noc. A přece jak starostlivě pečovali on dobří rodičové! Jako by to dnes
bylo, rozpomíná se na okamžik onen, kdy jako jinoch opouštěl prah domu otcovského.
O jak posvátný to byl okamžik! Dobrý, ustaraný otec klade mu ruku na hlavu,
svolává Boží požehnání na svého jedináčka, a matka se slzami v očích děla mu
na čele křížek a prosí jej, aby se Boha nespustí! a hodným člověkem zůstal. Ještě
jedno políbení, vřelé s »Pánem Bohem,: a syn opouští rodný dům a otčinu, a
jde do světa. A ve světě? Jsa již od mládí k lehkomyslnosti více nakloněn, přichytil
se druhů zlých, zapomněl na napomenutí rodičů, bai na ně docela; zapomněl na
Boha, ztratil víru a s víroui ctnost'. Zničena jest naděje rodičův, jej už více
nespatřili, zkaženo jeho zdraví, ztraceno dobré svědomí, a starci nezbylo nežli
vetchě tělo a uštvané srdce. »O, Ty Otče tam na nebesích,c zvolal ubožec, »vrať mi
mládí mé, ajinak žíti buduh V tom bila dvanáctá půlnoční, a zvuk zvonu strašně
otřásl nešt'astníkem. »Ach, jakým jsem já bidákem,c zabědoval, »s bázní a hrůzou
vítám první hodinu roku nového, kdežto tak mnozí s radostí a plesem jí očekávají.
Kéž bych byl i já ctnostné & po křestansku žil, mohl jsem rovněž tak vesel a
spokojen býtí.c Stařec zahalil tvář svou, styděl se sám sebe a plakal. Se slzami
lítosti dostavil se i dobrý úmysl. Hleděl ještě, pokud možno, napraviti a dohoniti
co zmeškal, žil přísně &kajic'ně, a také tak zemřel. Zdaž není stařec tento pádným
dokladem slov Písma sv.: »Synu, šetř času a vystříhej se zlého!a ? (Kazatel 4, 23.)

_ oSlařec tento není však osamělý. Jak mnohý člověk musí s ním plakatí na
prahu roku nového, že neužil času drahého ve prospěch svůj! Cas jest pokladem,
ale rychle se ztrácejícím z ruky naší, proto pilně ho užívati máme, abychom
z něho jak pro časnosť, tak pro věčnost těžili. Ztratil—lisrok života 'svého, nezískav
sobě zásluhy skutků dobrých, pomni, že ztracen jest na vždy, nebot čas nevrátí
se nikdy již.
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Cas jest velikým darem Božím. A smíme snad darem timto pohrdati anebo
jim lehkomyslně plýtvati? Bůh dava dary své, abychom jich ku blahu a spáse
užívali. Co dobrého může jediný člověk vykonati v jediném roce! Kolik zásluh
sobě může získati pro život věčný? Jestli Kristus Pan odměnu přislíbil tomu, kdo
z lásky podá žiznivému pohár vodý čerstvé, laka odměna kýne tomu, kdo po
celý rok snažil se vůli Boží plniti? A hle, takých let popřál tob'ě dobrotivý Bůh

;a:

!ljl_.lI!Ili_I'i'l![[

||.|_:_|„_|_A|j|-;.lt.gwril'|__|:4|vliI'

snad celou řadu; jak jednou zodpovíš na soudě, jestliže jsi léta tato ztratil pro
Boha, pro nebe, pro duši svou? Dnes rozhlédni se po životě svém v roce uplynulém.
Chváli-lí tě svědomí tvé, pak děkuj z hloubi srdce svého Bohu, že ti popřál času
a příležitostí k dobrému. Kara-li tě svědomí tvé, tu čiň jak onen stařec, vzmuž
se nyní, a dohoň pokud možno, co zamešk'als; pros Boha za jeho svatou pomoc!...
Rok jest krátký pro ty, kdož ve štěstí žili, dlouhý, hrozně dlouhý těm, na

1*



něž seslal Bůh nějaký kříž. Pak jako by ze sna hrozného se probouzel, vzpomíná
každý, koho neštěstí stihlo, na rok uplynulý. V tak mnohé rodině schází drahá
hlava, bud' otec, či matka, buď milené dítě aneb věrný manžel. Před rokem ještě
radovali se všichni vespolek, a dnes zmenšil se již počet členů. Se slzami v očích
patří pozůstalí na místo, kde obyčejně drahý zemřelý sedával, a každým takým
pohledem rozdírá se rána v srdci, sotva zacelená. »O jak smutný to byl rok!:
vzdychnou sobě.

Dlouhý a smutný rok byl všem těm, kdož na lůžku nemocném strádati
musili. Palčivá bolest pronikala íidy, smrt“ hrozila každým okamžikem. Bůh však
pomohl; ač tělo sesláblo, duch dout'á přece v úplně ozdravění. »To byl bolestný
rokle říká sobě nemocný. A kolik je asi těch, kteří velikou ztrátu utrpěli na jmění,
v obchodě anebo snad na cti! Jen se zármutkem vzpomínají neštěstí toho a
z prsou dere se _jim povzdech: »To byl hrozně těžký rok pro mě!:

A tak buď s radostí anebo se žalostí vzpomínáme na uplynulý rok, a celý tento
čas připadá nám buď krátkým či dlouhým dle radosti anebo žalostí zažité.

Jedno však doznati musí každý, at? se radoval anebo truchlíl: že Bůh Otcem
byl dobrotivým, přelaskavým, milosrdným k nám všem, že ruka jeho nezkrácena
jest a v dobrodiní štědra, doznati musí, »že těm, kdož Boha milují, vše, i to ne—
příjemné, k dobrému se obracína Doznati musíme, »že kdo v Boha důvěřoval,
nebyl zahanben.: Za to budiž Bohu, Otci našemu, dík a chvála nejvřelejší!

S díkem spojme také úpěnlivou prosbu, aby Pán i v roce tomto ruku svou
mocnou nad námi držel, a hojnost milostí svých na nas vylil, aby rok tento
opravdu byl »rokem šťastným a veselým,: jakož sobě vespolek přejeme.

] »Škola B. S. P.:, která po třicáté nastupuje pouť svou po vlastech našich a po
rodinách křesťanských, přeje všem laskavým čtenářům a etitelům Nejsv. Srdce Páně
»šťastný a veselý nový rok.í< Šťastný a veselý ve smyslu křesťanském.
Přejeme Vám především na Pánu Bohu zdraví, a sice těla i duše. Zdraví jest
velikým darem Božím, bez něhož není radosti, a za nějž dosti Bohu ani děkovati

nemůžeme. Ve zdravém těle kéž sídlí i zdravý duch, duše plná milosti a lásky
Boží, duše čistá, zbožná, spravedlivá, a proto Bohu milá. Dále přejeme Vám štěsfí.
Ne sice přílišné bohatství, ne radosti pozemské, nikoli vznešené úřady a pocty,
vždyt“ v tomto všem, jak zkušenost učí, pravé štěstí nezáleží. Přejeme Vám štěstí,
spokojenosti v Bohu, aby každý dle stavu a povolání Bohu sloužil, povinnosti své
horlivě plnil, a tak spokojené svědomí měl. Toť štěstí, jehož svět dáti ani
vzíti nemůže.

Přejeme Vám Božího požehnání. Kéž shlíží Otec nebeský laskavě na
Vás, žehná pracím rukou Vašich a požehnání doprovází každé počínání Vaše!
] když to vždy tak nepůjde, jak by si každý přál, nezapomeňte, že nejsme v ráji,
nýbrž na zemi, a že nejsme sami svými pany. Bůh jest Pánem, on řídí osudy
naše, protož i v neštěstí a nehodách neztrácejte mysli. Vůle Boží se vždy státi
musí, protož dobře učiníte, když se do této ',vůle Boží po křesťansku odevzdáte,

' volajíce s Jobem: »Jméno Páněbudiž pochválenolc a se Spasitelem: »Ne má, ale
Tvá vůle se staňh .

Konečně přejeme Vám něčeho, bez čehož vše ostatní v životě pravé ceny
nemá, totiž šťastnou hodinku smrti. Vždyťna této závisí celá naše věčnost.
Jak strom padne, tak zůstává ležeti, jak kdo umře, tak _se dostaví k soudu, a tak
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i souzen bude buď k odměně či k trestu. Proto všichni svatí se na smrt dobře

připravovali a za milost Boží v hodince smrti prosili. Smrt“ křesťansky dobra jest
štěstí největší; hleďme si je zabezpečiti a zasloužiti. Jen kdo denně-učí se umírati,
ten umře šťastně, nebot“chrání se hříchů velikých. Proto praví Písmo sv.: »Pamatuj
na poslední věcí, a nezhřešíš na věkylx Přejeme si ale také, aby »Školaa jak
posud těšila se přízni čtenářstva svého, v přízni této zůstala, aby dle sil svých
rozněcovala v rodinách křesťanských úctu a lásku k nejsv. Srdci Páně, horlivost
v životě křesťanském, aby probouzela sebevědomí katolické, sílila ve víře a vedla
duše k Bohu. Kéž Hospodin vyslyší prosby naše a každému udělí, čeho potřebuje!
Protož ve jménu Páně v nový rok!... Boh.Handl.

Jméno „ležišf“

»Chvalitebné.i slavně jest ! hodným lidského jména, kdo nebyl ob
jméno "é "“ Věky'“ řezz'tn a Bohu zasvěcen, a poněvadž ně

(Daniel 3, 26') slušelo, aby se komu dostávalo dříve
Lvatý Lukáš praví: »A když oznaku lidského před božským. Kristus,

se naplnilo dní osm, aby chtěje se ve všech věcech slušných při
obřezúno bylo dítě, na— spůsobiti národu svému, dal se nejen

zváno jest jméno jeho Ježíše obřezati,ale přijali jméno; nebo »na
Písmo svaté jednajíc (l. Mojž. 17.) o zváno jest jméno jeho Ježíš.<<
zákonu Božím, dle kterého má každé Předeslav toto krátké vysvětlení,
židovské pachole obřezáno býti, ne- ukáží tobě, milý čtenáři, slávu tohoto
zmiňuje se () žádném předpisu, že se jména »Ježíš.a

',mu má dáti jméno. Neboť to se samo Jméno »Ježíša jest slavné, co do
sebou rozumí, poněvadž lidska potřeba , původu, co do významu a co do účinků
toho naprosto vyžaduje, aby rodiče roze— \ jeho.
znali své děti, aby o nich mohli mlu— [. Předně jevi původ jeho slávu.
viti a na ně zavolati. Za tou příčinou Neboť odkud pochází? Snad andělé je
mají všichni národové ve zvyku, dětem vymyslili? Ci Panna Maria asvatý Josef?
svým brzy po narození dávati jména. Nikoli! Věčný Otec sám jest původcem
Athéňané svolavše desátého dne po na- jeho. Důstojnost' božského Dítěte byla
rození dítěte příbuzné a přátely, při- tak vznešena, že žádné.stvoření ani na
nášeli bohům svým oběti a dávali mu zemi, ani na nebi nedovedlo přiměře
jméno. Římané dávali dceruškam osmého, ného jména vymysliti. Tohot' dovedl
pacholatům devátého dne jména, napřed toliko ten, který měl vlastní moc nad
vykonavše »očistní oběti,<<pročež těmto ním, který dokonale znal nevýslovnou
dnům říkali »očistní.c Židé slavně obře— důstojnost, vysoký účel a úřad jeho:
závali osmého dne pacholata a dávali Bůh Otec. Jestiť ovšem výsada veliká,
jim potom jména. Obřízkou plnili božský dá-li Bůh sám někomu jméno. Ale vy—
zákon;' dávajíce pak jméno, vyhověli znamenal-li tou výsadou některé výtečné
občanskému zákonu a zvyku. Obřízka osoby Nového i Starého Zákona, by
předcházela, poněvadž se nezdal býti uznal jejich zásluhy: jak medle mohl jí



(%

Synu SVému odepřítí? Některým z nich
dal jméno hned od narození, jiným teprve ;
v pozdějším věku. Kdo v poznání Boha
a v nějakém úřadě průběhem času zna
menitě prospívalí, obdrželi teprve v po
zdějším věku zvláštní jméno od Boha,
by takto proměněné jméno poukázalo
na vnitřní proměnu & duchovní pokrok
jejich, na př. Abrahama a Petra, kteří
dříve slouli Abram a Šimon. Pakli komu

hned od počátku svěřen byl výtečný
úřad, tomu také hned při narození dáno
od Boha přiměřené jméno, jímž jeho
přednost naznačena byla, jak viděti na
lsákovi, na kterém dle zvláštní přípo
vědi Boží spočívala naděje v budoucího
Messiáše, & na Janu Křtiteli, jenž v ži
votě mateřském obdržel milost. Avšak

jestli smrtelníci, Abraham, lsák, Petr a
Jan Křtitel byli zvláštním jménem od
Boha vyznamenání: což divu, že ne
smrtelný Syn Boží, stav se člověkem a
byv od počátku nejdokonalejším ve všem
úřadě a ve všeliké milosti, hned od
prvopočátku vlastní a nejdokonalejší
jméno obdržel? Což divu, že věčný Otec
sam mu vymyslil a ustanovil jméno
»JeŽÍŠc?

Rekncš snad, milý čtenáři: »Podle
Evangelia zdá se, že anděl Páně, Josef
a Maria dali mu to svaté jméno.<< Ne
dali a nemohli dali! Nedali; nebot“ Bůh
užíval toliko jejich pomocí, aby se
Kristu dostalo jména.
Matouše praví anděl k Josefovi: »(Maria)
porodit pak syna a nazveš jméno
jeho Ježíšc; &dle evangelistyLukáše
praví podobně k Marii: »Aj. počneš
v životě a porodíš syna a na—
zveš jméno jeho Ježíše
Bůh poslav anděla, vzkázal sv. Josefovi
a Panně Marii, že božskému dítěti mají
říkati »Ježíš.a Anděl nic jineho nekonal,
leč že zvěstovat, co mu Bůh svěřil, ale
sám nedal jména. »Jméno toto bylo
od anděla nazváno, nikoliv

Dle evangelisty ?

Patrně ';

dáno,: praví pěkně sv. Bernard; »to—
liko nazváno, ne dáno; nebol?
toto jméno jest mu od věčnosti;
z vlastní přirozenosti má, že
jest Spasitel; toto jméno jest
mu vrozeno, nikoliv dáno od lid—
ského neb andělského stvoření..
Tudíž ani anděl ani svatí rodiče nedali,
ba ani nemohli dáti jména »Ježíš,c po
něvadž jen věčný Otec, jak svrchu po—
dotčeno, měl vlastni moc nad svým
Synem &znal ho dokonale. Že pak Bůh
pomocí a prostřednictvím svatého
Josefa a Panny Marie je uděliti ráčil, o
tom nelze pochybovati, poněvadž anděl
k rozkazu jeho oběma výslovně pověděl:
»A nazveš jméno jeho Ježíšm
Ale také nesmí to nikomu býti divno.
Nebo líbezné zřízení božské prozřetel—
nosti toho vyžaduje, aby ten, který tolik
let Marii a Josefovi měl býti poddún,
obdržel z jejich úst & vespolným sroz
uméním jméno. Mimo to náleží rodičům,
aby své děti jistým jménem pojmenovali.
Předně přísluší to otci, jenž co hlava
rodiny má první právo; tak dal Abraham
synu svému jméno lsa'tk. Proto však
matky od toho práva nejsou naprosto .
vyloučeny (jak soudili lze z prve knihy
Mojžíšovy [29.1 a z jiných míst), ob
zvláště když otec zemřel aneho svému
úřadu dostati nemůže, jako němý Za—
chariáš, za kterého Alžběta dala dítěti
svému jméno, řkouc: »Janem slouti
bude.a Poněvadž bl. Panna Maria byla
prava matka Kristova, dala i ona Synu
svému jméno Bohem nařízené; ba zdá
se, že ten úřad jí výhradně příslušel,
jelikož „(bez přičinění mužského) byla
skutečně jeho matka jen sama. Avšak
Bůh nechtěl svatého Josefa, jejího zá—
konnitého chotě, z téhož práva a úřadu
vyloučili. Pročež vhodně uvadí sv. Jan
Zlatoúslý anděla takto k Josefovi mlu
vícího: »Ačjsi se v tomto zplození
neúčastnil, přece rád tobě pří



pouštím, co náleží otci a v čem! Avšak jest také slavné pro svůj
není zkrácena důstojnost bl. ' význam.
Panny: abys totiž dítěti dall ll.Comedleznamenájménodežíšx?
jméno . . . .a | Pocházejíc z hebrejštiny znamená »Spa—

Anděl tedy zvěstoval jméno »Ježíš,<< | sitele,- »Vykupitele,< »Vysvoboditele,c
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Maria pak & Josef nazývali božské dítě jak tomu nasvědčují slova, která anděl
»Ježíšem-z ale vše to stalo se návodem k Josefovi pravil: Nazveš jméno jeho
věčnéhoOtce,jenž jest jeho prvým pů- Ježíš, onť zajisté vysvobodí lid
vodcem; a pro tento božský původ ; svůj od hříchů jejich, jakoby řekl,
jméno »Ježíšc jest slavné. | že bude tím, co jeho jméno napovídá:



Spasitel lidu svého. Řekové pře
kládají to jméno slovem »thřjpa a lati
níci slovem »salvatow což nic jiného
není, než »Spasitel.: Svatý Tomáš Akv.
mluvě o významu jména »Ježíš,<
praví, že lidé, dávajícc dětem svým
jména, berou je buď od svatých, na
jejichžto svátky se narodili, bud' od
příbuzných (tak chtěli Jana Křtitele
jmenovati Zachariášem), buď od jistého
příběhu, jak Josef egyptský synu svému
dal jméno Manasses (= ten, který pře
trpěné těžkosti v zapomenutí uvadí); buď
od nějaké vlastnosti, která se hned při
narození spatřila, jak [sák dal prvnímu
synu svémujméno Esau, t. j. muž dospělý
(poněvadž nebyl jako útlé dítě, nýbrž
zarostlý jako zletilý člověk). »Alec — po
kračuje andělský učitel — »jměna, která
Bůh jistým osobám dáva, vždycky zna
menají nějaký nebeský dar zadarmo
propůjčený, jakého se dostalo Abraha
movi, když Bůh mu pravil: »Nazvan
budešAbraham,nebot“ ustanovil
jsem tebe otcem mnohých na
rodů;c a jakého se dostalo Petrovi,
když Kristus mu řekl: »Ty jsi Petr, a
na této skále vzdělám církev
svou.a Ale poněvadž Kristu svěřen byl
tento úřad milosti, by všecky
spasil, příhodně mu bylo dáno jméno
»Ježíš,x to jest Spasitel, což anděl ne
toliko Matce, nýbrž i Josefovi, budou
címu pěstounu, předoznámil. Tudíž
znamená dle sv. Tomáše »Ježíšc: mi—

lostivý úřad, všecky spasiti. 'A
vskutku jest tento jeho hlavní úřad.
Byli sice ve Starém Zákoně mnozí tohoto
jména; nebo též jméno měl syn Navův,
nástupce Mojžišův, který líd od Mojžíše
z Egypta vysvobozený do země zaslíbené
uvedl. Týmž jménem nazván byl i syn
kněze Josedeka. »Ale mnohem pravdi
věji sluší Spasitele našeho tím jménem
nazývali, který ne jednomu národu, ale
všem všech věků lidem, ne ovšem

hladem anebo panstvím Egyptským nebo
Babylonským utlačovaným a ve stínu
smrti sedícím a nejtvrdšími okovy hříchu
a ďábla sevřeným, světlo, svobodu a
spasení dal, kterýž jim práva a dědictví
království nebeského dobyl, kterýž je
s Bohem Otcem zase smířil. (Viz Kate
chismus Římský. Český překlad z roku
1867., str. 37.) Títojmenovci toliko před
obrazovali Krista Pana, přinášejíce jen
částečnou a časnou pomoc a spásu:
ale Kristus způsobil všeobecnou a du
chovní spásu; pročež v tom smyslu
jméno Ježíš jest docela nové, jakéhož
nikdo dosavad nenosil. Však rozeberme

sobě, milý čtenáři, ještě podrobněji
smysl toho nového jména a onen »mi
lostivý úřad,: který pů=0bÍ ve všech
duchovní spásu!

Předně znamená, že ten, který nosí
jméno Ježíš, nás osvobodil od všeliké
nehody a nevědomosti, od každého bludu,
ode vší viny, časné a věčně pokuty.
Nebo není zla na světě, od kterého by
Spasitel nás nemohl vysvoboditi. »Kristus
Pan jest Spasitel nejen našich těl, ale i
duší; jest náš Vysvoboditel netoliko od
časné, ale obzvláště od věčné zálitiby.a
(Tomáš.)

Potom znamená, že nás nejen ode
všeho zlého vysvobodil, nýbrž také vý
tečných darů nam udělil, aby spasení
naše hojnější a veskrz dokonalé bylo.
On nám udílí svou milost, božskou
moudrost, ctnosti a dary Ducha svatého,
své přehojné zásluhy k získání věčné
slávy, až nás juvede do zaslíbené země,
ovšem ne jako Josua (Ježíš), syn Navův,
do té země, která pozemským mlékem
a strdí přetéka, nýbrž do země, která
mlékem a strdí nebeských radostí na
plněna jest a duše 'věčně občerstvuje.

Konečně znamená. »Ježíšx vlastní a
osobní jméno toho, jenž zároveň jest Bůh

'a člověk, vyznačujícjeho božskou a lidskou
přirozenost. »Kristusc (pomazaný) není



jeho vlastní a osobní jméno, nýbrž jméno | ného jména!

9

jeho důstojnosti prorocké, kněžské a kra- %
lovské, k jejížto vykonávání od Otce
svého duchovním olejem pomazán jest,
t. j. naplněn všemi dary Ducha svatého.

!

>Ponížilt' sebe sa
mého, učiněn jsa poslušným až
k smrti, a to k smrti kříže.
Protož i Bůh povýšil ho a dal

ljemu jméno, kteréž jest nad
Také »pastýř,c »dvéře,< »cesta: a pod. ?
nejsou jeho vlastní a osobní jména,
nýbrž představují ho jako v nějakém
obraze a podobenství. Ale jméno »Ježíša
jest jeho vlastní a osobní jméno, před
stavujíc ho jako Boha a člověka a obsa
hujíc všecka ostatní jména jeho. Pravím,
že ho představuje jako Boha a člověka.
Nebo nepřísluší mu, pokud jest pouhý
Bůh, anebo pokud jest pouhý člověk,
aniž nějakému andělu nebo jinému stvo- '
ření. Člověk sam nemohl nás vykoupiti,
Bůh sám sice mohl, ale pouze skrze
milosrdenství. Avšak Bůh-člověk vykoupil
'nás i dle přísných zákonů božské
spravedlnosti, kteréž úplně zadost
učinil, vysvobodiv nás »mečem a
lučištěm,c to' jest zasluhami svého
svatého života a umučení, »z ruky
Amorrhejského,< z moci ďábla a
hříchu (I. Mojž. 48, 22.). Prorok Isaiaš
líčiv Spasitele, jak co vítěz nad svými
nepřátely v oděvu krví zbrocený při
chází, ptá se ho: »Kdo jest ten vý
tečný v rouše svém?c A Spasitel
na to odpovídá: »Ja, kterýž mluvím
spravedlnost a jsem obrance
k vysvobození.c (ls. 63, l.) Ejhle!
tuto oznamuje nám svůj spasitelský
úřad, jménem »Ježíšc naznačený,'kterak
totiž prolitím své drahé krve božské
spravedlnosti dosti učinil, člověčenstvo
od hříchů vysvobodil a s Bohem smířil,
»uvodě v pokoj skrze krev svou,
co na zemi, a co na nebi jest
(Kol. 1, 20.).c Ale pozorujeme také, že
slavné jméno »Ježíšc mu nepřipadlo jen
nahodou, anebo dědictvíma bez práce,

'nýbrž že osobními a výbornými skutky,
ano nasazením života ho zasloužil. Jen

krvavým vítězstvím dobyl onoho slav

všeliké jméno, aby ve jménu
Ježíše každé koleno klekalo, ne
beských, zemských i pekelných,
a každý jazyk vyznával, že Pan
Ježíš Kristus jest v slávě Boha
Otcec (K Fil. 2, 8—11.).

Za tou příčinou také snadno roz
umíme, proč ponížením sebe a krve
prolitím zahájil den, v který obdržel
své slavné jméno. Nechtěltě dříve slouti
»Ježíšem,c než vylil krev a obětoval za
spásu naší. Byloť arci jen málo krve
prolito: nicméně i to málo bylo by po
stačovalo k vykoupení celého světa, ano
i tisíc jiných světů, poněvadž byla krev
Boha-člověka a tudíž nesmírné ceny.
To málo krve, nožem při obřízce pro
lité, byl skrovný zavdavek oné celé
sumy, kterou za naše vykoupení na
konci života doplatil, když biče, trní,
hřeby a kopí i poslední krůpěj jeho
předrahé krve z těla vytlačily. Když
pak Bůh Otec viděl, jak božské Dítě se
tehdy ponížilo,b01esti obřízky přetrpělo
a podobu hříšníka na se vzalo: povýšil
je jménem, kteréž jest nade všeliké
jméno, jménem »Ježíš,a a dal takto
svědectví, že ono dítě není hříšníkem,
nýbrž naopak Vykupitelem hříšníků.

Jestliže však jméno »Ježíš,< jak jsi,
milý čtenáři, slyšel, představuje Boha
člověka, připomíná také všecky doko
nalosti, ctnosti a úřady, které jako Bůh
člověk má. Můžeme pravem uzavírati:
.Je—li on Ježíš, jest také nekonečně
dobrý, svatý, moudrý, všemohoucí, milo
srdný, ano dobrota, svatost a moudrost
Boží sama, poněvadž »jest nam
učiněn od Boha moudrostí i spra
vedlností i posvěcením i vykou—
pením (l. Kor. 1, BO.).c Je-li Ježíš,



jest také nanejvýš pokorný, tichý, trpě
livý, velkomyslný, skromný, poslušný,
laskavý; nebot musil býti vzorem všech
těchto ctností, protože »z jeho plnosti
jsme všichni přijali (Jan 1, 16.).<
Konečně je-li Ježíš, bude také naším
mistrem, učitelem, lékařem, otcem, soud
cem, ochrancem a pomocníkem. Tak
tedy nalézáme ve jménu »Ježíšc všecko
a můžeme důvěrně volati: Můj Ježíši
a mé všecko!

Jelikož tedy jméno »Ježíšc má
tak mnohonásobný význam, což divu,
že v něm obsažena jsou veškerá ostatní

lil

jména, která proroci mu dávají, obzvláště '
lsaiáš: »A nazváno bude jméno
jeho Podivný, Rádce, Bůh, Silný, '
Otec budoucího věku, Kníže po
koj e.: Nebo Ježíš jest Bůh, poněvadž _
by nás nemohl vykoupiti, kdyby nebyl
Bůh. Ježíš jest Podivný, poněvadž všecko
v něm nové a neslýchané: jeho vtělení, j
život a smrt. Ježíš jest Rádce či anděl
velké rady, poněvadž jeho učení jest
plno podivuhodných rad. Ježíš jest
Silný, což obzvláště ve svém umučení
osvědčil. Ježíš jest Otec budoucího věku,
poněvadž nás na křtu svatém svou mi
lostí znovurodí a dědictvím věčné slávy
obdařuje. Jestit Kníže pokoje, poněvadž
nám zjednává pravý pokoj s Bohem a
s lidmi.

Obsahuje-li jméno Ježiš všecka
ostatní jména, obsahuje-li veškeré do
konalosti, ctnosti a. úřady našeho Spa
sitele, znamená-li vysvobození od hříchův,
udílení božské milosti a darů Ducha

svatého: zajisté ma. slavný, ano pře
slavný význam. Avšak nejen význam a
původ jsou slavné, ale i účinky jeho.
Neboť jméno

lll. »Ježíšajest útěcha a naděje
naše. Chtěltě Bůh ubohých lidí tím
jménem potěšovati a jim naděje dodá
vali. Předpověděl to skrze proroka
lsaiáše, řkouciho: »Pro Sion (církev

Boží)nebudu mlčeti a pro Jeru
salem nepřestanu, až vyjde spra
vedlivý jeho jako blesk, a spa—
sitel jeho jako svíce rozžat
bude,<< t.j. z lásky k Sionu a k Jeru
salemu nepřestanu se všemi zbožnými
Hospodina prositi, aby seslal zaslíbeného
Vykupitele k ospravedlnění světa a
k osvícení národův. A poněvadž tento
Spasitel měl býti lidem pramenem všeho
dobrého, píše v celé kapitole (62) o
jeho utěšeném působení zakončiv těmito
slovy: »Aj, Hospodin ohlásil
v končinách země, rcetež dceři
sionské (církvi):Aj, Spasitel tvůj
béře se (62, ll.),c aby své a naše
nepřátely potřel. Také na mnohých
jiných místech představuje příštího Mes
siáše pode jménem »Spasitelec či »Spa—
sení,c aby lid potěšil. »Doufanlivě
jednati budu-,a nebudu se báti:
nebo síla má a chvála ma. Ho
spodin, a učiněn jest mi »spa—
sením.: Vážiti budete vody s ra—
dostí ze zřídel,spasitelový(:l1“.a
Za tou příčinou i anděl, zvěstuje naro
zení Kristovo, hned ho »Spasitelema
nazývá,řka: »Zvěstuji vám radost?
velkou . . . narodil se vám dnes
Spasiteh Kristus si tedy proto volil
jméno »Jcžíš,<<aby lidé, pouze zaslech
nuvše samé jméno, již potěšeni a k dů
věře povzbuzeni byli; i aby sám již
jménem svým dobrotu a milosrdenství
své najevo daval. Moha sobě vybrali
jméno od svých jiných nesčíslných vlast
ností: volil z nich tu, která nejvíce jeho
k lidem náklonnost jeví a nade všecky
chválena jest, totiž milosrdenství.
Nebo jméno »Ježíš- nejvíce vyjadřuje
a doporučuje tuto jeho vlastnost. A za
tou příčinou velmi dobře vztahují se
na ně slova z písně Šalomounovy:
»Olej vylitý (jest) jméno t-vé,<<jak
vykládá. sv. Bernard. Olejem svítíme,
živíme a natiráme tělo; olejem rozmno—



žujeme oheň, posilňujeme tělo a mír
níme bolesti. Olej slouží k osvětlení, za *
jídlo a lék. Podobné troje účinky má
také jméno »Ježíš.: .le-li hlasano, svítí;
je-li uvažováno, občerstvuje; je-li vzý
váno, umírňuje bolesti. Odkud, táže se
svrchu zmíněný sv. Bernard, odkud je
po celém světě tak velké a nenadálé
světlo, leč od rozhlašeného jména »Ježíšc?
Zdaž Bůh nás nepovolal ve světle tohoto
jména v předivné světlo své? (1.Petr 2, €).)
Za tou příčinou svatý Pavel všem tak
osvětleným a v tom světle vidícím pravem
dí: »Byli jste zajisté někdy tem
ností, nyní pak jste _světlo
v Panu. Jakožto synové světla
choďte.c (K Ef. 5, S.) Toto pak jméno
bylo témuž apoštolu nésti před králi a
národy a syny israelskými a nosil je
jako světlo a osvětloval svět & volal
všudy: »Noc p řešla (pohanství a
hřích chýlí se konci), den pak se
přiblížil, odvrzmeš tedy skutky
temností (hříchy)a oblecme se
v odění světla (čiňme dobře).c
(K Řím. 13, 12.) ] ukazoval všem roz
svícenou a na svícnu stojící svíci: roz
nz'išeje všudy jméno Ježíše Ukřižova
ného. Jak světlo to se zastkvívalo & jak
doráželo na oči všech, kteří je spatřili,
když z úst Petrových bleskem vyšlehalo,
i stehna a nohy od narození chromého
utvrdilo, i duchovně slepé osvítilo! ! Zdaž
nebylo, jakoby ohen ze sebe vypustil,
když pravil: »Ve jménu Ježíše
Krista Nazaretského vstaň a
choďa?

Než jméno Ježíš není toliko světlo,
ale také pokrm. Zdali se v duchu ne
posíluješ, kolíkrátkoli o něm přemýšlíš?
Což ohčerstvuje tak ducha a. smysly,
což rozhojňuje ctnosti, počestné mravy
a čistý život tak, jako jméno Ježíš
v mysli pobožně přemítaně? Každý
pokrm jest suchý, není-li tímto olejem
omaštěn. Každý pokrm jest bezchutný,

není-li touto solí připraven. Žádný list,
v němž se nečte »Ježíš,c se mi nelíbí.
Žádný hovor, v němž se neozve jméno
»Ježíš,c se mi nelíbí. Ježíš jest mi jako
med v ústech, jako zpěv v uších, jako
ples v srdci.

Konečně jest jméno »Ježíšc také
lék. Je-li kdo z nás smutným? At' vstoupí
do jeho srdce jméno Ježíšovo, a odtud
necht“ vystoupí na jeho jazyk (at' je vy—
sloví): &ejhle, vzniklé světlo toho jména
zažene mračna smutku a Vyjasní oblohu
truchlivé mysli! Snad upadl někdo do
hříchu a zoufalství, a způsobil sobě du
chovní smrtf. Nechť vzývá jméno »ži
vota,<<a rychle bude k životu přiveden.
Snad má někdo tvrdě, vlažné a zlostné
sr'dce: necht“ vzývá jméno »Ježíš,a &
polepší se! Snad jest někdo v nebezpečí
postavený, snad jest pochybnostmi trápen:
at vzývá jméno Ježíš, a nabude pevné
mysli, i zahnána bude bázeň a nejistota!
Nebo ty a takové věci jsou neduhy &
mdloby duše; ale jméno »Ježíšc jest
lék proti nim. .len to zkus a vzývej to
svaté jméno! »Vzývej mne v den
soužení: (a já) vytrhnu tě, a ty
mne budeš oslavovati,: napomíná
Duch svatý skrze proroka Davida (49, H).).
Zajisté zakusíš, co tentýž prorok na jiném
místěpraví: »Blahoslavený ten
člověk, jemuž jest jméno I-lo
spodinovo nadějí jeho.<<(Ž.39, (>.)
Neboli mocné a slavné jest. působení toho
svatého jména.

Závěrek.

Milý čtenáři! Ze. všeho, co dosa
vade bylo pověděno, poznal jsi, že jméno
»Ježíš'xma slavný původ, poněvadž snebe
pochází; že má slavný význam, poněvadž
znamena Boha-člověka,našeho Spasitele;
a že má slavné účinky, poněvadž jest
naším potěšením, duchovním světlĚm,
pokrmem a lékem. Ale je-li jméno to
tak slavné, svaté, vznešené, potěšitelné
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a užitečné: vštěp je v pamět“ a rozum
svůj, abys vždy na ně pamatoval a o
něm rozjímal; vštěp je v srdce své,
bys je vždy miloval a z něho se ra
doval; klad' je na svůj jazyk, abys je
uctivě a často vyslovoval a chválil. Měj
je v takové uctivosti, v jaké je mívali
svatí a světice Boží. Když svatý lgnát
byl mučen, neustále vyslovoval jméno
»Ježíš.: Jsa'tázán,_proč tak činí, odpo
věděl: »Poněvadž v srdci mém
vepsáno jest. A vskutku, když to
srdce po jeho smrti z těla vybrali, na
lezli v něm jméno »Ježíš< zlatými lite
rami vepsáno. Svatý František Assiský
tak sobě zamiloval to svaté jméno, že
pokaždé zvláštní sladkost cítil, kdykoli
je slyšel anebo sám jmenoval: nebot“
zdálo se mu tak sladkým býti, jakoby
byl medu okusil. Svatá Teresie tak si
oblíbila to jméno, že zřekši se jména *

svých urozených rodičů, volila sobě na
zvánu býti: »Teresia de Jesu.: Svatý
Jan Kolumbanský tak často toto nej
sladší jméno vyslovoval, že i chlapci,
to slyšíce, členům jeho řádu říkávali
»jesuaté.: Svatý Ignát z Lojoly zami—
loval si je tak, že celému řádu svému
je dal za štít, kterým se má. proti
všem nepřátelům hájili. Svatému Pavlu
bylo tak milé, že je ve svých listech
nejméně 250krát napsal.

V podobné úctě a lásce mějž i ty
jméno »Jcžíša a zakusíš, čeho zakusili
svatí a světice Boží: že totiž není prázdné
jméno, jaké lidé na světě dávají; nýbrž,
že skutečně také vyplňuje, co vyzname—
náva, to jest, spasí tebe. Pročež
vděčně a radostně s prorokem Danielem
volatimůžeš1Chvalitebné a slavně
jest jméno tvé na věky!

F. Xav. Zimmerhackel T. J.

___—41.04?—
Viv

Srdce Jez1sovo, se Srdcem Božím podstatně spojené, smiluj se nad námi
i

Podává 'P. Xav. Zimmer/zacinal T. ].

(Slova z titanic o Srdci Páně.)

„_9 e všech pobožnosti a modliteb,

6% . které se k Srdci Páně konají,

. či: podávají litanie o témže nej
)é/L ' . světějším Srdci nejvíce latky

k nábožnému rozjímání. —
Srdce Páně rozmanitým způsobem se
v nich představuje. Brzy poučuje a osvě
cuje rozum nebeským světlem, brzy roz
něcuje vůli láskou Boží. Budeš-li, milý
čtenáři, prosby těch litanií do podrobna
uvažovati, naučíš se znáti božské Srdce ,
a rozmnožíš v sobě úctu a lásku k Němu.

Již první prosba »Srdce Ježíšovo se
Slovem Božím podstatně spojené, smiluj
se nad námilc obsahuje veledůležitít na
učení, kterým však jen tehdy porozumíš,
když jsi pojal význam jednotlivých slov
jejich.

Předně jest tu řeč o »Srdc'i Ježíšově.<<
Srdcem tím míněno jest ono Srdce, kteréž
v lůně Panny Marie počato bylo, když
anděl Gabriel k Marii pravil: »Duch
svatý sestoupí v tě a moc Nej
vyššího zastíní tebe.c Duchsvatý
vzdělal z čisté krve Panny Marie bez—
prostředně ono lidské tělo a zároveň ono
Srdce, kterým svět měl býti spasen.
Srdce Ježíšovo jest tedy Srdce Spasitelovo.
Z toho sám suď, milý čtenáři, o jak
vznešený předmět se tu jedná. Ale jak
koli Srdce Ježíšovo jest nadmíru vznešené,
přece jest a zůstane jako ostatní stvořeni
konečným.

Pak jest tu řeč o »Slovu Božímm—

'l'ímto Slovem míněn jest Syn Boží,
druhá božská osoba. Vira () ní učí, že



se sice od první božské Osoby — od
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naučení. Jedno táhne se k Srdci Ježíšovu,
Otce —- a od třetí osoby -— od Ducha %druhé svědčí nám. Ztoho, co bylo řečeno,
svatého osobně liší, ale nikoliv podstatně.
Podle podstaty jest rovna Otci a Duchu
svatému, nebot“jest toliko jedna'božská
Bytost“ — jeden Bůh. Ačkoliv od Otce
zplozena jest, přece jest věčná, jelikož
od věčnosti zplozená jest, a tudíž Slovo

!

Boží či Syn Boží jest nekonečný, vše- ;
mohoucí, vševědoucí, všudy přítomen,E
zkrátka: má všecky vlastnosti. které se ;
Bohu samému přičítají. Za tou příčinou jest
nesmírná a nepřekonatelná propast? mezi _
Srdcem .ležišovým. pokud jest stvořeno .
a nekonečno. Nechť jest Srdce Ježíšovo
jako nadpřirozené dílo Ducha svatého sebe
větší a vznešenější; Slovo Boží jest ne
konečně větší a vznešenějši.

V litanii mluví se posléze o spojení,
ato o spojení podstatném mezi Srdcem
Ježíšovým a Slovem Božím. — Srdce
Ježíšovo bylo v prvním okamženi, když
se stvořilo, s božským Slovem, s druhou
božskou osobou spojeno. Spojeni toto
může býti rozmanito. Dvě osoby jsou
někdy spojeny svazkem upřímného přátel
ství. Jiné jsou spojeny rodem a po
krevenstvím, jako na př. matka a dítě.
Jakkoliv spojení mezi matkou a dítětem
velmi úzké jest, přece jsou to dvě Osoby
od sebe oddělené, z nichž jedna každá
pro sebe a samostatná jest. Srdce Ježíšovo
s božským Slovem jest spojení v jednu
jedinou osobu, spojeni to podstatné, či,
jak škola dí, hypostatické. Srdce Ježíšovo
jest se Slovem Božím tak úzce spojeno,
že právem božským Srdcem sluje, po
něvadž Ten, jemuž toto Srdce náleží,
v pravdě jest Bůh, a ten dle podstaty
své skutečně Bůh jest, toto Srdce svým
Srdcem nazývá. '

Když jsi takto, milý čtenáři, jedno
tlivá slova prvé prosby v litanii o Srdci
Páně pochopil, snadno porozumíš důle
žitým naučením v nich obsaženým.
Vyskytuje se v nich obzvláště dvoje

vysvítá předně, jak veliké a vznešené
jest božské Srdce. Neboť právě tomu
podstatnému spojení, o němž svrchu byla
řeč, Srdce Ježíšovo děkuje za všecko,
co má a co jest. Proto právě jest Srdce
nejčistší; čisté od každého hříchu, nejen
osobního, nýbrž i dědičného, ano i ode
vší zlé žádostivosti. A jak by mělo dě
dičnou skvrnou býti znečistěno to Srdce,
které sobě Bůh sám, Bůh nejčistší a
nejsvětější za příbytek vyvolil? Jak by
mělo býti třebas jen okamžik v moci
satanově, toho nečistého ducha &protiv
níka Božího? Pouhé pomyšlení na to
odporuje i mysli i nauce křesťanské.

Srdce Páně jest pro své úzké spo—
jení se Slovem Božím Srdce nejsvě—
tější. Kořen a základ svatého života
jest milost, její květy jsou rozmanité
ctnosti, její ovoce zásluhy ctnostným
životem získané. A kdo byl v užším
styku s milostí Boží než Srdce Páně?
Zdaž ho neoživuje Dárce všech milostí?
Když již Marii, chtěje ji učiniti Matkou
svou, zahrnul náplní svých milostí, jak
hojné dary vlil teprve do svého Srdce,
kteréž mělo býti jedním z nejušlechti
lejších údů jeho člověčenství a náležeti
jeho Božství. Cim více pakjkdo má
milostí, tím více také může ctností konati'
a zásluhy sobě zjednati. Neboť čím zdra
vější a silnější jest kořen, tím krásnější
bude květ, tím vzácnější ovoce. Jelikož
Srdce Ježíšovo pro spojení své s božským
Slovem všecka ostatní srdce převyšuje
náplní milostí, předčí je také ctnostmi a
zásluhami, pročež jest krátce řečeno
nejsvětější Srdce.

Jiná výhoda tohoto spojení záleží
v tom, že Srdce Páně má největší
účastenství v dokonal'ostech
Božích, totiž na Boží moci, moudrosti,
dobrotě, blaženosti atd. Takovéto účasten

ství byvá. tím. Větší, čím. Více kdo s Bohem



spojen jest. Nebo ěím srdečnější jest
spojení, tim horouenější jest obapolna
laska. A čím více kdo miluje, tím více
sděluje ze svého tomu, jehož miluje.
,\ poněvadž Srdce Ježíšovo s Bohem
v jednotu osobní, tudíž co nejvroucněji
spojeno jest. jest také laska Boží, kterouž
toto Srdce plapola, nejvyšší, a proto
účastenství na neskoněených vlastnostech
Božích největší. Zajisté žadná stvořena
bytost“ neměla a nebude míli takoveho
i'ičastenství na. božských dokonalostech,
ani ne,vyšší andělé, ba ani Královna
veškerých andelův & svatých; pročež
Srdce Ježíšovo jsouc spojeno s božským
Slovem, jest nejmocnější, nejmoud'rejší7
nejdobrotivější a nejblaženější ze všech
srdcí stvořených.

Konečně jest Srdce Páně pro toto
spojení také klanění hodno. Naše
svatá víra učí, že se Kristu l'anu mame
netoliko jako Hohu, nýbrž také jako
člověku klaněti. Za tou příčinou my se
netoliko božské osobě Kristově klaníme,
nýbrž také lidské jeho přirozenosti, ne
sice pokud od Božství oddělena, nýbrž
pokud s nim spojena, ano právě proto,
že s ním spojena jest. .le-li pak učení
toto správne vzhledem k celému člově
Čenství Kristovu, zajisté vztahuje se také
kjednotlivým i'idům jeho, poněvadž jim
svědčí tentýž důvod. Proto bylo Tělo
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ř Ježíšovo v hrobě odpočívající, ač mrtvé,
přece klanění hodno, jelikož s Božstvím
spojeno bylo. Také krev Ježíšova, jež
s kříže tekla, zůstala klanění hodna,
protože s Božstvím spojena byla, ač od
Těla odloučena. Podobně jest i Sidce
Ježíšovo klanění hodno, ovšem ne pokud
od Slova l'šožího odděleno, nýbrž pokud
s ním spojeno jest. Vždyť skutečně nikdy
v jiném stavu nebylo, leč ve spojení se
Slovem Božím. Ano, kdybychom si Srdce
Páně oddělené od Slova Božího myslilí,

-měli bychom pouhé lidské srdce namysli,
nikoli však Srdce Ježíšovo. Nebo Srdce

Ježíšovo jest pravě ono Srdce, kteréž
vždycky od prvního vzniku sveho se
Slovem Božím podstatně spojeno bylo a
po celou věčnost?s Ním spojeno zůstane.
Jak tedy celé člověěenství Ježíšovo pro
své spojení s božskou osobou klanění
hodno jest, tak jest i Srdce .leho pro
své podstatné spojení se Slovem“ Božím
klanění hodno.

! Z toho výkladu poznavaš,
čtenáři, jak Srdce Páně všecko, co ma
velikého a vznešeného, obdrželo od Slova
Božího či od Boha, a sice proto, že
s Ním spojeno jest. 'I'ot' to první a
důležité naučení, kteréž první prosba
v litanií o božském Srdci Páně tobě

milý

podava.
(Ostatek místě.)

".“\
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Dospěje-li duše tak daleko, že i
v nejhorších strastech Boha může chvaliti,
pak obdrží ode mne jako milovaná ne- ;
věsta svadební věnec. Vděčnost: a proti- :
venství jest nejbohatší a nejvzácnější ko
runou duše. Kristus ke sv. Gertrudě.

Dokonalost nezáleží v té ctností,
kterou duše na sobě poznává, nýbrž v té,
kterou Bůh na ní vidí. To pak jest něco
tajného, skrytého. Duše nema si tedy
mnoho troufatí, nýbrž bati se.

Sv. Jan z Kříže.

/“\_ .'\_. \\ .' \f/\, \\

Nepachtí se nadarmo, nikdy nebudeš
míti pravého pokoje duše, dokud se všeho.

_ nezřekneš, po čem toužíš. Sv.Jan z Kříže.

Nedůvěra v sebe a důvěra v Boha
jsou dvě misky na vážkách; čím výše

; jest jedna, tím hlouběji druhá..
- Sv. Imm-Mela Sales.

Vůle Boží budiž vůdčí naší hvězdou;
' povede nás ke Kristu, buďto k jeslím
| nebo na tftolgothul Sv.FrantiJek Sales.



Ř ÍTEL.

zim v světě jsem a nemám přítele,
bych hlavu na hrud" jeho sklonil,

" bych šeptal mu své tužby nesměle,
s nim slzy nad bolení svym ronil.

.\ nemám druha, dlani laskavou
jenž vedl by mne dráhou jistou.
bych prošel dnů svych dálavou
a zachoval si duši čistou;

by zvedl mne, když v cestě upadnu,
a vyléčil mne, když se zráním;
by vznitil mne, když vyrhladnu
n vzpřimil, když se ('habč sklímím.

Muj Příteli, () dobry Ježíši,
(lej se mi přivinout k Tvé hrudi.'vv!

at" složim v ni vše, ('o mne. trudi!

'l'vou krví, Pane, smyju rány své,
jež ——hulsz'tm l'í'íysticky . „Aje zlioji,
a. cíle, k němuž mne 'Tvó.slovo zve,
já, dojdu, veden rukou. 'l'vojí.

Své Srdce otevř mi, iniij l'řiteli,
své Srdce, které láskou plane,
by trud a vášně za. mnou nesměly.
jež bijí v srdce rozervane.

J. Pavelka..

Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší církve.

Píše Boh. Handl.

rány pekelně jí nepře—
mohou,c pravil Kristus
Pán o cirkvi sve, chtěje

ik utěše všech svých věr
ných naznačiti, že sice

bude míti církev jeho nepřátel dosti, ne
přátel zuřivýcl'i,2áštípekelnou naplněných,
že však přece nezahyne v boji s nimi,
nebot“ jest na »skitlec zbudovaná. A dě
jiny církve naší potvrzuji a dokazují slova
Páně. Od počátku až po doby naše ne—
scházelo církvi nepřátel, nepřátel moc
ných a krutých, ba byly doby, kdy jižjiž

. se zdálo, že církev zahyne, že neodolá
bouřím proti ní burácejícím, a hle, církev
trvá, posud, trvá v síle nezdolně, neboť
vždycky ujala se jí prozřetelnost Boží.
Tak jako kdysi na lodičce Petrově, kde
Spasitel spal při hrozné bouři, volali
apoštolě ustrašení: »Pane, zachovej nás,
hynemeh a Pán v nouzi nejvyšší po
vstal a poručil větrům a moři, a nastalo
utišení veliké: tak i kdykoli církev v nej
horším nebezpečí tonula, povstal Pán &

zachránil dílo své. Hrozná to byla doba
století 16., kdy několik odpadlíků vzbou
řílo se proti matce církví, kdy roztrhati
chtěli sat její a hanbou _ji pokrytí, kdy
také se jim poštěstilo mnohé země za
sebou strhnouti v blud; tehdy byla církev
Páně jako lodička na vzbouřeném moři,
mocní nepřátelé, po lupu bažící, ukládali
o její pád, a ona sama stála zde bez
přátel a bez _pomoci: a hle, lodička ne
utonula! Vzbudilť Pán kormidelníky
moudré a obětavé, kteří lodičku Petrovu
šťastně vedli vlnami do příslavu. Obecní
sněm Tridentský obrodil církev, svatý
Ignác z Lojoly poskytl udatných bo—
jovníkův a sv. Karel Boromejský celou
silou o to pečoval, aby ustanovení sně
movní vešla v život. Avšak nebezpečí
nepominulo. Jednou zaseté dračí símě
zklíčilo a rostlo, až zase na konci mi-_

,nulěho století hrozné jeho ovoce se
ukázalo. Revoluce francouzská sesadila

Boha, zrušila církev, odpravíla krále a
královnu, a jásala, že zničila náboženství
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a osvobodila lid od pověry této. (lo dříve
volal satanský íilosol“ Voltaire:
tu hanebnicila t.j. církev katolickou, to
se stalo. A hle, na jak dlouho? Krátký
čas jen snilo lidstvo sen bez Boha, ko
chalo se ve svobodné nezávislosti od

Boha; sen pominul & hrozna skutečnost“
dokazovala, že svět bez Boha jest peleší
lotrovskou, že lidstvo bez církve jest,

»Zničte

jako drava zvěř v lesích, kde silnější :
požíra slabšího. Pomalu sice, ale přece
vracelo se zbloudilé lidstvo k Bohu,
církev obstála, ruka lšoží a vlastní síla
ji udržela.

A v našem století? I tn jest dosti
nepřátel. Nejenom vlažnOsť, ba hola ne
věra pozvedla bez ostychu hlavu svou;
víra vydává se za nesmysl, není Boha,
není věčnosti a soudu, není nebe a pekla,
nebot" nema člověk duši nesmrtelnou.

'l'ak hlasa se v knihách, tak učí se,
mnohdy i ve školách. Církev svatz't jest
prý jen vynálezem lidí, neboť nebyl prý
Ježíš Synem Božím; ba mnozí i tak.

' církev svou; vše ve světě se během časudaleko v nevěře dospěli, že vůbec po
pírají, že by Ježíš Kristus kdy byl žil, :

.. . i
vydavanee svatá evangelia za pouhou ;
povídku. 'l'i pak z nepřátel, kdož děje
pisnou pravdu nepopírají, vytýkají cirkvi
svaté, jak toljiž činili lživí rel'ormatoři
v 16. století, že není církví pravou, že
daleko se odchýlila od církve prvotní,
křesťanské, a tak přivádějí ji o vážnost?
a podrývají důvěru k ní. Věru má. nyní
katolík perný boj, pokušení jest veliké,
a tu ukazati sluší své přesvědčení, do
kazati svou lásku a věrnosť k církvi Boží.

Mimo milosti Boží je potřebí k tomu
dobrého poučení, pravé známosti o
důkazech pravosti církve naší, & proto
je potřebí za dob našich, aby katoličtí
křesťané svou víru dobře znali avážnosť

církve své uhžtjiti dovedli.

A Hospodin sam přispěl nám na
pomoc. Teprve v našem století pro
zkoumány jsou důkladně rozsáhlé kata

komby římské, již v lti. stoleti objevené,
podzemní to místnosti z prvotných dob
křesťanských pochíizející, v nichž za kru
tých proniisledovaní církev mnotžt léta
žila, v nichž nápisy, obrazy, rozličné
nářadí a celé uspořádání o víře starých
křesťanů dešti jasný obraz podávají. Tak
jako nyní učené výzkumy v Egyptě,
Palestýně a v Assyrii dokazují pravdivost
t'ísem svatých Starého Zákona, tak po
zvedají staří křesťané hlasu svého z ka
takomb a dokazují pravdivost Nového
Zákona a učení církve svaté katolické.

Křesťané z dob apoštolských, dávno před
věky zemřelí, volají křesťanům doby
naší: »Vy nevěříte církvi vaší? Pojďte
jen k nam, hled'te a vizte, co naší vírou,
naší nadějí bylo, srovnavejte s věrou a
naději církve nynější a poznáte, že není
rozdílu; čemu věřila, co učila, co den
fala, co milovala církev prvotní, to věří,
to douí'a, to miluje, tomu učí i církev
nynějšm Jaka to útěcha nam katolíkům!
Jak mame si _važiti, jak máme milovati

změnilo, církev zůstáva tatáž, neboť Duch
svatý, jenž ji řídí, se nemění. Nepřátelé
církve naší necht“ poznají, že nemoudře
a nespravedlivě jednají, nebot vzpírají
se proti pravdě; nechť také poznají, že
proti církvi ničeho nezmohou, neboť ona
jest dílem Božím. K tomu konci tedy
k potěše a utvrzení věrných křesťanů,
k poučení nepřátel psaný jsou řádky

? _tyto, v nichž načrtneme obraz církve
prvotní v katakombách.

Roku 42. po Kristu přišel svatý—
apoštol Petr do Říma, střediska to
tehdejšího světa, aby tam hlásal blahou
zvěst křesťanskou. Obrátil se nejdříve
na krajany své, “židy, a získal některé
važenější z nich pro nauku svou. Maje
dobrý začátek, hlásal svatý Petr víru i
pohanům. První z pohanů, jenž přijal
svatou víru, byl šlechetný senátor římský
Pudens, jenž sv. apoštola také do domu



svého pohostinstvím přijal a s celou ro
dinou svou —-—matkou Priscillou, syny
Timothejem a Novatem, a dcerami Pu—

.dentianou a Praxedou — pokřtíti se dal.
V domě jeho zřízena první kaple kře
sťanská v Římě, první'-t.o kathedrála,
v níž první papež, svatý apoštol Petr,
služby Boží konal. Tam shromažďovali
se první horliví křesťané římští, tam
učil, křtil, svaté svátosti uděloval a mši
svatou sloužil apoštol Petr. Tam světil
biskupy a kněze, rozesýlaje je do krajin
jiných. Tam žil nějaký čas se sv. Petrem
i sv. Pavel. 'l'am pochovaly zbožné dcery
Pudensovy přes 3000 mučeníků křesťan
ských, jichž těla byly s námahou se—
sbíraly. V tomto domě, prvním to paláci
papežském, sídlili i první nástupeové
sv. Petra, vrchní pastýřové celé církve.

_ Počet křesťanů v Římě množil se

den co den; pověst! O nich a svatém
jejich životě roznesla se rychle i po
ostatních církvích, tak že sám svatý
Pavel v listě svém roku 58. křesťany
římské pochválil slovy: >Vaše víra hlásá
se v celém světě a vaše poslušenství
na každém místě jest rozhlášeno.a

Pětadvacet let spravoval svatý Petr
církev římskou, když vypuklo hrozné pro
následování křesťanů za císaře Nerona.

Ohavník tento pojal úmysl, starý Rím
znova nádherně vystavěti a zejména sobě
palác se vší možnou nádherou zbudovati.
K tomu konci dal r. 64. Řím na několika

stranách zapálili. Hrozný požár trval
plných 6 dní a 7 nocí. Tři městské čtvrti
vyhořely úplně, 7 jich bylo značně po
škozeno a jen 4 zůstaly netknuty. Lid
ovšem se bouřil, a nescházelo mnoho,
že by byl ukrutníka zavraždil. Nero sice
lidu lichotil, Řím znova a nádherně vy
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stavěl, ale nemoha se zbýti nebezpečí,
vinu požáru na ubohé křesťany sváděl.
Lid i císař závodili nyní v hrozném pro
následování nenáviděných křesťanů. S vy
myšlenou zuřivosti vrhli se pohané na

Škola. B. s. P. 1896. '

křesťany,mučíce a zabíjejíce, koho popadli.
Císař sám dával „dobrý příklad. Dal celou
řadu křesťanů, panen, žen, mužův i starců
do pytlů zašíti, smolou polití a na tyče
přivázané zapálili. Při tak příšerném
osvětlení procházel se Nero a lid v za
hradách císařských.

Což divu, že zuřivci nejvíce na—
mířeno měli na »hlavya křesťanů sv. Petra
a Pavla. Císař dověděv se, že i na dvoře
jeho, ba v samé rodině jeho vyznavači
nové víry jsou, zuřil a ustanovil všecky
křesťany zahladiti. 'l'u byli i svatí apo—
štolé Petr a Pavel jati a do hrozného
žaláře mamertinského vrženi. Alei tam

hlásali svatou víru mezi spoluvězni a
podařilo se jim 47 obrátili a pokřtíti.

Po devitiměsíčním žaláři vyvedení
jsou svatí apoštolé; Petr, jenž nebyl
měšťanem římským, byl nejprve zmrskán,
oba pak popraveni. Petr ukřižován a
Pavel sťat dne 29. června_67 po Kristu.

Mezitím, co Nero budoval nové město
nad zemí, nelenili ani křesťané a budo
vali město své pod zemí. Každým dnem
totiž množil se počet popravených umu
čených křesťanů, jichž těla křesťané
horlivě sbírali a se vší poctou, jaká tělům
křtem svatým posvěceným přísluší, po
chovávali. Ale jak a kde? Křesťané
drželi se způsobu, jakým isám Spasitel
pohřben byl: pohřbívali totiž do země
a nespalovali mrtvoly, jak zhusta oby
čejem bylo u pohanských Římanů. Ne
chtěli však také, aby jejich mrtví po
smrti sdíleli s pohany totéž místo po—
hřební, jako za živa nesdíleli s nimi
místa bohoslužebná. V zemi posvěcené,
mezi svými chtěli po smrti odpočívati,
proto zřizovali si pohřebiště svá zvláště.
K tomu cíli přepouštěly bohaté rodiny
křesťanské pozemky své, ponejvíce u
svých letohrádků kolem Říma; tu kopali
křesťané hrobky, tu pochovávali svaté
mučeníky. Čím více pak množil se počet
mrtvých, tím více rozšiřovaly se pod

2
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zemní ony hřbitovy, jež jmenovali »Coe—
meteria,<< t.j. »misto spánku,<< považu
jíce po křesťansku smrť ne za konec,
nýbrž jen za spánek, z něhož se probudí
v den vzkříšení.

Nejsouce pak křesťané v dobách
pronásledování na zemi jisti životem a
nemohouce se v obyčejných svých chra
mech k bohoslužbě scházeli, utíkali se
k zemřelým bratřím svým do podzemních
hřbitovů, jež zoveme také »katakomby,a
kdež alespoň po nějaký čas bezpečni byli.
l pohané měli totiž úctu před místem
mrtvých, a proto „všecka pohřebiště po
žívala ochrany zakona. Smutná nutnost,
utíkati se do podzemí, nalehla na kře
sťany v prvních třech stoletích mnoho
krate, neboť čítáme ne méně nežli deset
krutých pronásledování, a to za císařů
Nerona, Domitiana, 'l'rajana, Hadriana,
Septimia, Severa, Decia a Valeriana,
jimž všem jen o to běželo, křesťany
vůbec vyhladiti. Některé pronásledování
trvalo po několik let, a po celý ten čas
bývaly katakomby jediným střediskem
a také jediným útočištěm ubohých pro
následovaných. Tu shromažďovali se vnoci
k modlitbě a oběti mešní, tu učili kněží
obracence a připravovali ke křtu sva
tému, tu křtili se noví křesťané, tu hlá
salo se slovo Boží, odtud spravoval papež 
celou církev Páně. Někdy musili papežové
několik měsíců, ba sv. Štěpán ]. docela
8let pod zemí stráviti, neboť zloba po
hanů po nich nejvíce pásla.

Z příčin těchto zřizovány v kata—
kombách větší a menší kaple, s oltářem
obyčejně nad hrobem některého slavného
mučeníka, se sedadly pro biskupa a kněze
a s oddělenými místnostmi pro věřící
obojího pohlaví. Podzemní tyto svatyně
byly také podle možnosti okrašlovány.
Stěny pokryty byly obrazy a.. nápisy,
v nichž se zračila víra i naděje kře
sťanů prvotních; umělecké sloupy s hla
vicemi, dovedně vyřezávaná sedadla

biskupská, okrášlený oltář atd. byly
okrasou svatyň těchto. Osvěcovány bý
valy lampami visícími a otvorem ve
stropě mohl prouditi vzduch. Nádobí
bohoslužebné bylo ponejvíce stříbrné,
neboť úcta k nejsv. oběti učila křesťany
vše vynaložiti.

Dlouhé chodby, v jejichž postranních
stěnách v úzkých přihrádkách mrtví kře—
sťané pohřbíváni bývali, ísvatyně vy
tesány jsou v tak zvané puzolánce.
Je to druh ztvrdlého písku, v němž se
lehce kope, jenž však přece tak pevným
jest, že dvoje, troje až čtvero poschodí
nad sebou se udržuje. Vlhkost se shora
proniká rychle, tak že i nejspodnější

, chodby jsou suché a zdravé. Katakomb
jest kolem Říma několik, dohromady
však měří všecky jejich chodby 876 kilo
metrů, tedy asi 120 mil. Jsou tedy tak
dlouhé, jako celá Italie od konce jižního
k severnímu. Plocha, již katakomby po
krývají, má 2,466.778 čtverečních metrů,
tedy skoro c'elou čtvereční míli. Hrobů
napočetlo se v nich přes 6 milionů. A
to vše jest dílo rukou křesťanských,
a to v dobách krutého pronásledování.
Jaká to píle, jaká to horlivost ve službě
Boží, jaká to svornosť v církvi Páně!

Avšak i katakomby neposkytovaly
později křesťanům bezpečného utulku.
Krvelačný císař Valerian zakázal jim
vůbec do katakomb choditi. Tu zasypali
a zazdili křesťané obyčejné vchody a
zřídili vchody tajné, obyčejně kamennými.
nebo pískovými lomy vedoucí. Avšak i
to pomohlo málo. Pohané i tyto_vy
pátrali a často přepadli bezbranné kře

_stany v katakombách při bohoslužbě a
ukrutně je povraždili. Tak zahynulo i
několik prvních papežů.

Konečně se Bůh nad církvi svou
smiloval; když byla po tři století prošla
ohněm zkoušky, přišel čas svobody, čas
rozkvětu. Císař Konstantin zvítěziv pod
praporem svatého kříže nad spolucísařem



Maxentiem, dal křesťanům svobodu, za—
kázal smrt ukřižováním a sám začal

stavěti velkolepé chrámy v Římě. S já
sotem opouštěli křesťané podzemní svá
bydliště, katakomby, a církev svatá roz
víjela se a mohutněla utěšeně na zemi.
Tehdy bylo katakomb 60, rozdělených pro
25 římských farností. V katakombách se
již nepohřbívalo; nicméně však putovali
křesťané často, zejména ve výroční den
smrti mučeníků, ke hrobům jejich, a tam
slavena také slavná bohoslužba. Papež
Damasus okrášlil &opravil katakomby co
nejskvěleji (panoval od r. 366.—384.).

Bohužel nebyly ani katakomby uše—
třeny od vpádu nepřátel. Tak vpadli
r. 537. Ostrogothové do Říma, poplenili
a vypálili jej, vnikli i do katakomb, zpu
stošili co mohli a mnohé docela zasypali.
Roku 756. přišli zase Longobardové a
ukradli mnoho těl svatých mučeníků,
jež s sebou do Lombardska odvezli. Proto
dali napotomní papežové svatá těla do
chrámů římských přenésti, zejména do
Pantheonu, a na památku toho ustanoven
svátek »Všechsvatých.: Jelikož způsobem
tímto katakomby pokladu svého zbaveny
byly, pozbyly u lidu důležitosti & jsouce
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víc a více zanedbávány zpustly, a p,0- i
něvadž skoro všecky byly zasypány, za
pomnélose ponenáhlu na ně.

Stoletím devátým končí dějiny ka
takomb. Nyní však dobře víme, proč
se tak stalo. Bylo to jen řízení Boží.
V dobách ve víře pevného a horlivého
středověku nebylo svědectví starých kře
sťanů třeba. Bůh nechal katakomby se
všemi jejich důkazy víry prvotní, s obrazy,
nápisy, celým zařízením klidně odpočí
vati, až přišel čas, kdy víra i církev ve
velikém nebezpečí se 'octly. A to bylo,
jak jsme již podotklí, ve století 16., kdy
lživí reformátoři Lu'ter, Zwingli, Kalvín
a j. pravou církev zavrhli & mnoho pří
vrženců získali. Tu zakročit Bůh a obje
vením katakomb slavně dokázána jest___-,W—

totožnost' nynější naší svaté církve a
naší svaté víry s církví a věrou prvních
křesťanů. Bylo to 31. máje 1578, kdy
několik dělníků vykopávalo poblíž Říma
puzolánku. Pojednou Ztrácí se jim půda
pod nohama a oni propadli se několik
metrů hluboko. Když pozorněji místo
ohledali, seznali, že jsou v jakési dlouhé
chodbě, z níž jiné chodby vycházejí a
jejíž stěny byly plny jakýchsi malých
kobek. Nález oznámen papeži, tento
vyslal znalce, a výsledek bádání byl, že
se našly staré, zapomenuté katakomby.
Objevení toto způsobilo v Římě nemalý
ruch. Celý Řím byl na nohou a vše
putovalo ven, aby se podívalo na bývalé
pohřebiště římské, na něž 600 let nikdo
ji-ž nevzpominal. Papež uložil učeněmu
Ant. Bossiovi, aby katakomby probádal
& dle starých zápisků nálezy určoval.
Ač učenec tento a po něm mnozí jiní
pilně se objevením katakomb zanášeli,
byl přece výsledek slabý, neboť se mu
silo vše dříve vykopávati, rozházené a
rozbité kameny a nápisy skládati, aby
se nabylo jakéhosi obrazu. Teprve za
papeže Pia IX. slavné paměti šla práce
lépe. Pius IX. poukázal značný kapitál
na práce v katakombách, zakoupil celý
pozemek, pod nímž se katakomky na
lézají, a získal podniku svému znameni
tého učence a slarožitníka rytíře Jana
Rossiho, jenž s celým zápalem úkolu
svému po celý život se věnoval & teprve
před krátkou dobou zemřel. — Papeži
Piovi IX. a neunavnému Rossimu máme

děkovati, že nyní skoro všecky katakomby
objeveny, prozkoumány, ač neještě docela,
a všem přístupnými učiněny jsou. '

Vypsali jsme zde stručně dějiny
katakomb římských; ohlédněme se nyní
a vizme, jakou cenu mají pro důkaz
totožnosti naší svaté víry s věrou prvních
křesťanův a pro důkaz neomylnosti naší
svaté církve katolické, apoštolské. O tom
s pomocí Boží ve článcích dalších.

2*
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&“. l'ane muj, () Ježíši,r—_—_ _, _ (_ UFYYVJ

Ě'É'Ě'l) s umeni Lískyn(j\jssi
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% nam důkaz lusky bezn'iezne,
Tvé dalo Srdce líbezné!

llle! v úzkosti, zla předtuše
jsi trpěl hříšné za duše.

)

Však málokterá uváží,
jak příliš 'l'ebc uráží:

Ne v bídč jen a. nuzotč
se utíkám k Tvé dobrotě _.

též ve štěstí a radosti
před kříž Tvůj klesání s vděčností!

11.

Když na mít bedra tíž se snese,
až klesání pod ní tváří k zemi,
vždy nade mnou se stín Tvůj vznese.
můj Kriste Pane, blaze je mi.

Ty llůh, a nes, jsi dřevo kříže
& kráčel's s ním až na (iolgotu,
a neimříkal's pod jhem tíže ——
ač ret se stápčl v krve potu!

Jít bídný hříšník, měl bych klesat
pod sladkým jhem, jež's na mne vložil?
Nel nikdy! vždy chci jenom plesat,
to k slávě Tvé, bych blaha dožil

věčného! '

K. E. Vojíř.

..— .,-$$$ __-_,____,__.

Na slavnost' Zjevení Páně či sv. tří králů.
„A aj, hvězda, kterouž viděli na

východu, předcházela. je.“
(Mat. 2, 9.)

„arg dyž mládenec, který se na
' až?; bídnul synu Tobiášovu za

6% vůdce do země médské,, ' vešel do domu rodičů mla

dého Tobiáše a vejda, pozdravil otce řka:
»Radosť budiž tobě vždycky,: tu pravil
otec Tobiáš: »Jaká mi jest radost, ježto
v temnostech sedím & světla nebeského

nevidím ?. (Tob. 5, 12.) I řekl anděl těše
Tobiáše: »Pevné mysli bud', tudíž budeš
uzdraven od Boha.: (Tob. 5, 13.)

A jako těšil anděl mládenec starého
Tobiáše a k důvěře v Boha jej povzbu
zoval, tak činili také proroci ve Starém
Zákoně, ano prorok Isaiaš, jak jsme
slyšeli z dnešní svaté epištoly, zpříma
vyzývá lid Boží k radosti a k plesání
a praví: »Vstaň, osvěť se, Jerusaléme,
neboť přišlo světlo tvé, a sláva Hospo
dinova nad tebou vzejde. Neboť aj, tma

přikryje zemi a mrákota národy: ale
nad tebou vzejde Hospodin, a sláva jeho
v tobě vidna bude. l budou pohané
choditi ve světle tvém a králové v blesku

východu tvého.<<(ls. 60, 1-3.)
Istalo se, jak předpověděl lsaiáš,

a první z pohanů, kteří chodili ve světle
nebeském a v blesku východu jeho,
zdaž to nejsou svatí tři králové, jejichžto
pamatku dnes slavíme? Ústní podaní
vypravuje o nich, že když se z Betléma
navrátili do krajin svých, že 'tam byli
horlivými hlasateli Kristovými a že, jak
svatě byli živi, tak svatě i vezdejší pout“
svou dokonali a mučenickou smrtí koru
novali. Ale odezřemež od tohoto ústního

podání a nahlédněme do dnešního sva
tého evangelia, a zajisté shledáme, že
oni to jsou, prvotiny z pohanů, kteří
chodili ve světle nebeském a v blesku

východu jeho. ,
Svatý evangelista dí: »Když se na

rodil Ježíš v Betlémě Judově za dnů



krale Herodesa, aj, mudrci od východu ' přišli do Jerusaléma. A když se tu do—
přijelido Jerusaléma.: (Mat.2,1.) Aproč věděli, že by hledaný Spasitel světa
tam přijeli? Přijeli tam snad navštívil v Betlémě se měl naroditi, když vyšli
krále Herodesa? O to_ho ani neznali, a , z města, tu opět svítila jim hvězda na
kdyby byli znali, nikdy by nebyli pře- | cesty, »předcházela je, aži přišedši stála

, + ll' , 4 , ,ti
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l___ Svatí tři králové. _____;]

kročili práh domu jeho. Onitam _přišli | nad mistem, kdež bylo dítěc (Mat. 2, 9.)
poklonit se Spasiteli světa, ato proto, Avšak to nebylo jediné světlo, které
že viděli na východu hvězdu jeho. A jim svítilo na cestu, ale jiné ještě bylo
hvězda ta, která se jim ukázala, šla světlo vzácnější nad hvězdu zázračnou,
před nimi a oni šli ve světle jejím, až & to jim svítilo do srdce a pravilo 'jim,



koho v Betlémě naleznou a dary svými
uctíti mají.

Když přijeli do Betléma, praví svatý
evangelista, a když vešli do domu, nalezli
dítě s Marií, Matkou jeho, a padše kla
něli se jemu, a otevřevše poklady své,
obětovali mu dary: zlato, kadidlo a
myrrhu. () zdaž by byli mohli tak učiniti,
aby se chudičkému dítěti klaněli, zdaž by
tak mohli učiniti, aby zlato, kadidlo a
myrrhu v oběť mu podali, kdyby nebyli
následovali vnitřního světla, kteréž osvě
covalo srdce jejich a jim pravilo, že
dítko to jest Bůh a spolu člověk, jenž
proto na svět přišel, aby všech lidí

spasil svým svatým učením, svými sva
tými příklady a svou dobrovolnou smrtí?
A proto také právem o nich můžeme
říci, že oni prvotiny jsou z pohanů,
kteří chodili ve světle nebeském a v blesku

východu jeho. Ano víra víležíše Krista jest
to světlo nebeské, které i nám vzešlo, ale
málo by nám prospělo, když bychom ne—
chodili ve světle jeho po všecky dny
života sveho. „_

O následujme příkladu svatých tří
králů, choďme ve světle víry Kristovy,
a i my se kdysi navratíme šťastně do
krajiny své, t. j. do života věčného!
Amen. F. K.

Messages-e—

Milujme se!
Čtenářům

X.

„Modlete se za sebe vespolek,
abyste spasení byli; mnolíoť za
jisté může modlitba Spravedlivého
ustavičná.“ (Jak. 5, w.)

itím jest kíeí tělu našemu a

fš'j údům, tím jest milost JežíšeKrista našimduším; přinaší
jim život nadpřirozený, pokrm,“
sílu, dostatečnosť ke všemu

dobrému, aby jednou vešly do slavy
věčné. Všecky milosti jsou uloženy v bož—
ském Srdci Páně. Jako pohybem, tlu
kotem srdce proudí krev do našeho těla,
tak pohybem Srdce Ježíšova proudí milost?
do duší našich. Mame pak převzacný
prostředek, jímž můžeme Srdce Páně do
pohybu uvésti, abychom s dostatek mi
losti dostali, nejenom pro sebe, nýbrž i
pro bližního; prostředek ten jest mo
dlitba.

Pomněme, co proseb vyslyšel Pán,
když s nami zde na zemi obcoval; kolika
ubožákům spomohl, že ho prosili, anebo
že se za ně jiní přimlouvali, za ně oro—

r;Žjx,M“

„Školy B. s. P.“ podává. Fr. Javwvský. (Viz r. 1895)

dovali. Pomněme, jak nás sám vybízí
k modlitbě pravě: »Proste, a bude vám
dano, hledejte, a naleznete, tlucte, a
bude vám otevřeno.<< Pomněme slov
sv. Jakuba: »Modlete se za sebe ve

spolek, abyste byli spasení; mnohot' za
jisté může modlitba spravedlivého usta
vična.a Tím se otvírá naší vespolné
lásce veliké pole; jako jsme si volali
navzájem: »Milujme se!: tak voláme
dnes: >l\-'lodlemese za sebe vespolek!

Hod Boží velikonoční r. 1872. byl
v rodině prol'essora Ft. .. v německém
jednom městě dnem na Výsost.“radostným.
Rodina ta nebyla četna; byltě jen otec,
matka a jediná dcera. Matka byla vzorem
paní, dcera perlou panen, otec výtečným
učitelem a věrným synem svaté církve
naší. Pojednou však polevoval v této své
věrnosti a přidržoval se starokatolíků.
kteří se vzpírají neomylnosti papežové.
Bolest & zármutek matčin i dceřin byly
z toho veliky. Marně nabízely poblon
dilému nejdůkladnějši spisy o neomylnosti
náměstka Kristova. Nadešla svatopostní



doba. V kostelích předčítán pastýřský
list, v němž vybízeno k modlitbě za
bludaře. Matka i dcera uložily si, celý
půst modliti se za obracení otcovo.
K modlitbám přidaly mše svaté, časté
přijímání, almužny a. jiné dobré skutky
— vše pro otce; on ničeho z toho ne
věděl, nic netušil. A ejhle! čím dále po—
stupovala doba postní, tím zamyšlenějším
stával se pobloudilec, zejména po svátku
sv. Josefa; knih nabídnutých už neza—
mítal, ale všecky pozorně přečetl. Nikdy
tak bedlivě nechodil do kostela, jako
tenkrát v pašijov'ý týden. Na Bílou sobotu
po obědě pravil: »Což abychom šli dnes
pospolu ke svaté zpovědí a zítra ke
svatému přijímaní!?<< Slova tato dotkla
se matky i dcery jako »Alleluja,c jež
ráno při mši svaté bylo zpíváno. Plni
vděčnosti a lásky přijali pospolu svaté
svátosti & oslavili nejradostnější Hod
Boží za celý svůj život.

Podobně možno i nám přispěti mo
dlitbou našim spolubližním, vyprositi jim
potřebné milosti Boží, a to nejenom těm,
kdož s námi jsou spojeni svazkem pří
buzenství, nýbrž i dušem ve všech kon
činách světa, zejména když prosíme
Pána Ježíše; aby svou milostí doprovázel
apoštolské práce misionářův u národů
pohanských, aby svou mocí pokořil a
obrátil nepřátely církve v naší vlasti i
v jiných zemích, aby k pravému pokání
přivedl zatvrzelé hříšníky, aby spravedlivé
zachoval v dobrém až do konce. Tot
převelebnýapoštolát modlitby.

O tomto apoštolátě mluví slavný
sluha Páně P. Spee T. J. ve své »Zlate'
knize ctnostic a ukazuje nam vpěti
odstavcích, jak snadno býti apoštolem
modlitby. Poslyšme!

]. Pozoruji—li svět, vidím, co praví
sv. Jan, že jest všecko plno žádo
stivosti těla. Kolik tisíc a tisíc lidí
jest na světě, kteří nehledají, leč chlípné
smyslnosti, radosti a rozkoše tohoto
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světa! Běda těm, kdož zde na světě ne
mohou sebe menšího utrpení trpělivě
sněsti; kdož tak jsou rozhýčkani, že o
bolesti nemohou ani slyšeli; kdož jen
radost“ a rozkoš stale mají na mysli.
Právě tací lidé budou na věky všeliké
radosti zbaveni a. v nevýslovných bo
lestech pekelných trápení. Nyní toho
ovšem nevědí, radostmi jsouce omámeni;
nechtějí tomu ani věřiti, nemohou toho
pochopiti, smějí se, když jim kdo smutný
konec připomene; zavírají uši i srdce
slovům výstražným, pokračují ve svém
poblouzení, až je smrt zastihne, kdy se
nenadají. Jaká to bude věčnost!

Ach, kdož by s takovými nešt'astníky
neměl soustrasti? Kdo by jim z té duše
nepřál, aby se ještě v čas vzpamatovali,
k Bohu se obrátili, žádostí tělesných
zanechali, po blaženosti nehynoucí se
roztoužili?

Odpověď: Bůh ví, jak si přeje,
aby oni nešťastníci poznali nebezpečí,
vjakém tonou. Kdo však mi dá, abych
rozum jejich osvítil, vůli obrátil?

Bože nejmocnější, můj ukřižovaný
Spasiteli, zde ukaž svou sílu, svou moc.
Poraž svou milostí žádostivost? těla!

ll. Pozoruji-li svět, vidím, že jest
všecko plno žádostívosti očí, t.j.
plno lakomství, plno nezřízených a ne
spravedlivých tužeb po statcích časných,
z čehož pochodí lest, podvod, klam, ne
spravedlivost', neupřímnost. Kdo s koho,
ten s toho. Vdovy. sirotci, chudí, prostí
jsou utiskováni; lide bezbožní a nespra
vedliví se zmahají, přibývá jim bohatství
_aslávy, íířadův a důstojnosti. .listo však,
že nebude spasen, kdo své nespravedl—
nosti, nepoctivosti nezanecha, kdo škody
nenahradí. Jak veliké množství lidu tone

tudíž v nebezpečí věčné záhuby z této
opět příčiny!

Ach, kdož by si nepřál poučili těchto
nespravedlivých lidí, odvrátiti jich s cesty
záhuby, uvésti na cestu života?



Odpověď: Bůh ví, jak si přeje,
aby všeliká nespravedlivost' byla ze světa
vyklizena, aby lidé žádostivostí očí zmá—
mení se Zacheem poznali S\é hříchy, se
Zaeheem učinili náhradu.

lll. Pozoruji-li svět, vidím, jak praví
sv. Jan, že jest všecko plno pýchy
živo ta, ctižádosli nezřízené, odkud po
chodí nesvornosť, hádky, sváry, vraždy,
války, ba všecka hanebnost' a neřest'.
Lidé žijí, jakoby nebylo Boha, jakoby
nebylo věčnosti. Béda těm zaslepencům!
Nevystihlé, věčné utrpení se jim chystá.

Ach, kdož by si nepřál, aby všecek
svár se světa vymizel, aby všichni lidé
v pokoji žili, ve svornosti Bohu sloužili?

Odpověď: lšůh ví, jak bych se
radoval, kdyby svatý mír celým světem
zavládl. '

lV. Pozoruji-li svět, vidím mnoho
nevěry a kacířstva, a tož svévol
ného. Kdo však nevěří, bude zavržen.

Ach, kdož by si nepřál, aby všichni
lidé pravou vírou byli oblaženi, v pravé '
církvi naší Bohu sloužili?

Odpověď: O Bože, rač světlem
evangelia přivésti k sobě všecky národy,
a je-li '.I'vá svatá vůle, rač mne užití
nástrojem k dílu tomu!

-:..: s.l...'.. H.!JL!

Marnivá záliba a touha po tom, aby
o nás lidé mluvili a nás chválili, přivádí
k zapomenutí na Boha a otravuje naše
nejsvětější skutky. Žádná nepravost' nad
tuto není nebezpečná těm, kdož v du
chovním životě pokračovati chtějí.
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V. Pozorují-li svět, vidím, kterak
se mládeži nedostává pravého
vychování, kterak jí s věkem při
bývá zloby.

Ach, kdož by si nepřál- býti lak
mocným, aby ve všech zemích, zejména
ve větších městech, mohl založiti školy
a ústavy, v nichž by mládež prospívala
nejenom ve vědách, nýbrž též v bázni
%oží a ctnosti?

Odpověď: O Bože, rač se ujali
ubohé mládeže a dopřáli jí, aby, netoliko
její rozum, nýbrž i srdce bylo vzděláváno!

'.l'otmodlitba prosebna, kterou možná
celému světu prospěti, celému světu lásku
upřímnou osvědčili. Modlete se za sebe
vespolek, abyste spasení byli; mnohot
zajisté může modlitba spravedlivého usta
vičná.a (Jak. 5, 16.)

Pomněme nad to, milí přátelé, že
i svým jiným dobrým skutkům, postu,
almužně, věrnému plnění svých povin
ností můžeme dali povahu modlitby pří
mluvné, že můžeme totiž skutky ony
konati netoliko k slávě Boží a pro spásu
duše vlastní, nýbrž též obětovali je Bohu
pro spásu bližního. Milujme se i tímto
způsobem!

(Příště dále.)

.; .ó'lo.:0 \. no no 0:4. . ___). io_._9|. .. -o uo Iqil_.___-_.vl_l.-l.l

Již od přirozenosti přikrývame rádi
vlastní chyby; ale proč tak radi odha
lujeme chyby jiných? Sv. FrantišekSales.

Kde jsi nalezl Boha? ——_»Kdejsem
sebe sama opustil; kde jsem sebe na

Sa.!/incenczPauly. lezl, tam ztratil jsem BOllůJ Tauler.
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Jdem.„
dem stále vpřed, eo noha. nohu mine,
jdem stále výš, do nadobiačnó výše,
nás všecky cosi táhne v kraje jiná,
kde volněji se kráčí, lehce dýšc.

A všichni přejdcm Olymp přežádoncí!
Jen geniové stanou na vrcholu,
jich čela venčí záře nebes skvoucí;

! ; ' O 'ostatni razem spadnou do tmy dolu.
K. E. Vojíř.



Zprávy z misií katolických.
Podává AI. Kotyza.

Palestýna.(Klášter Milosrdných
bratří v Nazaretě) Poslední dobou
zaplavují protestantské sekty bohužel
vždy více svatou zemi, tak že se katolíci
vší silou přičinití musejí, aby posvátná
místa, ctihodný to odkaz našich otcův,
udrželi. Obrat'me dnes svou pozornost?
k přívětivému městečku — Nazaretu. Zde
působí mimo jiná družstva řadová od
r. 1882. také synové sv. Jana z Boha.
Nic nečiní na východ'any většího dojmu,
jak obětavá láska našich Milosrdných
bratří. Nový tento podnik byl od tehdej
šího patriarchy jerusalémského radostně
uvítán. První tři bratři usadili se zprvu
v Nazaretě jako nájemníci a brzy na to
byli množstvím lidí obklopeni, kteří u
nich pomoci hledali. Pak zakoupili si za
městem stavební místo, na němž postavili
s pomocí hodných lidí domek, který však
jen 6 postelí a 4 bratry pojmouti mohl.
Po přestálých prvních překážkách vy
vinovala se »útulna svaté rodiny: po
nenáhlu, ale jistě. Nemocní různých
národův a náboženství nalezli zde zdraví

těla a. nezřídka také cestu do pravé

církve. V jediném roku bylo dílem v ne
mocnici, dilem v chudobinské lékárně
& dílem v soukromých bytech neméně
než 17.937 nemocných ošetřeno, z nichž
17 pohanů, 13 židů, 6731 moslemínů,
33 koptů, 341 protestantů, 5258 řeckých
rozkolníků, 1069 řeckých katolíků, 1077
maronitů, 3398 latiníků. Z různých ná
rodností bylo zde kromě východ'anů 22
Němců, 21 Rakušanů, 62 Francouzů,
43 Italů, 11 Španělův a 4 Američané.
Až dosud však scházel potvrzující ferman
turecké vlády. Týž jest nyní najisto při
slíben, a tím hlavni překážka trvání a
vývoje ústavu odstraněna. Poněvadž pak
bylo nutno budovu zvětšiti, tu uchopil
se převor klášteříka nazaretského, P. D.
Amšl, Rakušan, cestovní hole a šel sbírat
dárky.

Čína. 0 pronásledování v Sutšuenu
podává nam psaní apošt. provikáře, H.
Pontviannea, následující zprávy:

Zloba lidská zvítězila. Náš místokrál,
zapřísáhlý to nepřítel křesťanského ná
boženství, poštval proti nám pobouřený
lid, a když jsme myslili, že jest všechno



již zachráněno, propadlo vše loupeži,
zkáze a plamenům. Krátkou zvěst o
tomto neštěstí donesl vám již asi telegraf,
avšak podrobnosti chci sděliti dnes ja.

Protestanti, kteří zde působí jako
lékaři, dopustili se dle mínění Číňanů
některých neopatrností. Jedna Číňanka
zemřela následkem operace, kterou na ní
byl protestantský lékař vykonal. Hned
se roztrušovaly nejhorší pověsti. Po ně
kolika dnech se zdálo, že se bouře uti
šila, když se pátého měsíce (28. května)
opovažil jakýsi protestant jít se podívat
na slavnost tuan—yang, kterou na vý
chodním poli slavili. Jakmile jej shlédli,
počali lomoziti a hazeti po něm kamením;
podařilo se mu sice dostati se domů,
ale luza jej pronásledovala a dílo zkázy
počalo. Když všechno odnesli a vyloupili,
zapálili pak naš dům. Asi o půlnoci do—
věděli jsme se o tomto hrdinském kousku
našich udatnýcli Čiňanův, avšak příliš
jsme se nepolekali, nebot skoro každo
ročně, ba někdy i vícekrate do roka do
pouští se čínská luza takovýchto vý
středností.

Den na lo, 29. května, obdrželi
jsme po mši svaté list, v němž se nam
sděluje, že se luza, rozhořčena dvěma
výstřely, jež na ni byly od protestantů
vypáleny, již také vrhla na ostatní pří
bytky, a že panuje vůbec proti Evro—
panům největší rozčilení. Nyni psal
biskup vrchnímu mandarinovi, žadaje ho
za ochranu, ale nedostal ani odpovědi.

26

A přece již stály usedlosti protestantů %
v plamenech a zástup rozeštvaného lidu
hnal se na náš sirotčinec. Biskup nyní
vstoupil do nosítek a odebral se k tatar
skému náčelníkovi, aby na něm alespoň
vymohl, aby stavení zachráněna byla.
Přišed k jeho úřadovně, byl za výhrůžek
a nadávek odmrštěn a jeho průvod byl
zbit. Když byl nucen nastoupit s nepo
řízenou zpatečni cestu, obklopila jej tlupa
rozjitřeného lidu, rozbila mu nosítka,

tak že pěšky jíti musil. Cestou hvízdaly
kameny ustavičně kolem jeho uší a často
byl také trefen. Jakýsi mandarin chtěl
mu ohromným svým pien-tanem (šavlí)
hlavu rozpoltiti, čemuž se biskup šťastně
vyhnul. Konečně podařilo se policistům
odvěsti biskupa do jakési dílny a odtud
do úřadovny komisařovy.

Mezitím co biskup kong—kuan (úřa—
dovnu) za pomocí bohoslovcův a našich
sluhův opouštěl, spěchal jsem co možná
nejvíce z našeho jmění zachrániti. Ale
měl jsem sotva kdy nejdůležitější papíry
uschovati. Loupežna tlupa tak nenadále
se objevila, že jsem stěží přes ohradu
utekl a u blízké pohanské rodiny se
uschoval. Za půldruhé hodiny bylo všechno
vyloupeno a zpustošeno a škoda velika
způsobena; ale dům aspon ještě stal.
Tu přišli tři mandarini s červeným
knotlíkem s několika vojáky a v oka
mžiku luza zmizela. Toho okamžiku jsem
použil a vrátil se domů. Jaký pohled!
Stěny roztlučeny, nábytek rozlámán, na
činí, židle, lůžka ——vše na hromadě. Tak
pozoruji to zpustošení a v tom na mne
sluha zavolá. Nejbližšími dveřmi sotva
jsem vyklouzl & již se sem vrhla opět
zuřiva tlupa, aby dům srovnala se zemí!
Kolem jedoucí fu—kuan (úředník) volal
na ně: ».len do toho! Vše pobořte a
vylupte, jen domu nezapalujte, aby sou
sedé nebyli poškozeni.<<

Až dosavad slali slušnější pohané
při nás a pomáhali naš majetek před
vzteklosti loupeživých rot chrániti. Nyni
to přestalo. Zeď za zdí byla bořena._
Celou noc bořili ještě zdi a vykopávali
zaklady & překopavali půdu v domnění,
že najdou poklady. Hned na začátku
zkázonosnébo díla padli na bednu, která
chovala ostatky našeho ctihodného mu
čenníka msgra. Duíresse—a. Otevřevše ji,
uviděli lupiči lebku a několik kosti. A
nyní, aby sobě žz'tliu schladili, pověsili
ctihodnou hlavu nad vchod bývalého



biskupského domu a vedle připevnili
listinu, jež měla kolemjdoucím dokázatí,
že se lidským masem živímel

Od toho okamžiku, kdy se biskup
odebral k vrchnímu mandarinu, byl jsem
o něho ve smrtelných úzkostech. Sotva
jsem se utekl do středu křesťanské ro
diny, když jsem ulyšel, že jest nejdůst.
pan biskup zběsilým zastupem obklopen,
kamením zasypáván a dýkami ohro
žován. Co jsem měl činiti? Po nesne
sitelných třech hodinách přichvátal boho
slovec sotva dechu popadaje a vypra
voval, že jest biskup u komisaře v bez
pečí a že i mne tam odvedou, jakmile
se k tomu vhodná příležitost naskytne.
A skutečně přišli kolem 11. hodiny
v noci pochopové a vojíni policejního
prefekta, sesíleni mužstvem podprefekta,
a doprovodili mne k policejnímu ředi—
telstvi, kdežjsem biskupa konečně opět
shlédl. Meškaje u rodiny U. obdržel
jsem celou řadu zvěstí o našich neho
dách a ztrátách. Náš sirotčinec i s ko—

stelem a farou lehly popelem; Pe-men,
nemocnici a katechumenat, potkal stejný
osud; Tong-men, náš výtečně řízený
chudobinec, zničen. Pan Bayon jen
stěží vyvázl životem a ukryl se do sla
měných domků svých farníků. Zkázou
kaple, residence a škol Kin-.lun-Ngan
ských končil osudný den 29. května.
Mně připadla smutná povinnost o všem
tom biskupovi zprávu podati, jenž slovy
Jobovými odvětil: »llospodin dal, Ho
!podin vzal, budiž jméno Hospodinovo
požehnáno !:

Náš pobyt na policejním komisařství
nepotrval dlouho. Kolem 3. hodiny ráno
byli jsme v nosítkách do vládní budovy
v lslua-Yang-Hieu dopraveni, kdež jsme
se setkali s 18 Angličany neb Ameri
čany, kteří zde byli, jako my, zajatci a
žebráky. O strastech zdejšího pobytu
ani se nezmíním; mandarin byl slušný,
ale nikoliv místnosti. Brzy na to byli
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jsme v nosítkách podprefektových- do
praveni do pretoria v Ya—meu, kdež
nám byl zahradní domek mezi bytem
prefekta a domkem jeho sluhy za by
dliště vykázán. Z tohoto malounkého
domečku vám píši první dopis. Jsme
zde stále střežení; vojáci jsou ustavičně
na dvoře a před branami pretoria. Stíž
nosti své jsme již podali, ale jak před—
vídáme, bude nám to při známé zášti
místokrálově ku křesťanskému nábo

ženství asi málo platno. Také 0 ostatní
misijní ústavy jsou v nemalých úzko—
stech. Kolují nejhorší pověsti; všude
slyšeti hrozby proti kněžím, křesťanům
a kaplím. Mo-Pan-Šan jest již rovněž
zpustošen a také jsme se dověděli, že
tam bylo několik hrobů znesvěceno.
Modlete se za naši ubohou misii!

PředníIndie.(Arcidiecése Bom
bayská. Návštěva katolického
nalezince v Bombaji.) Bůh sám
ví, jak nekonečně mnoho dobrého ka
tolické řeholnice svou obětovnou láskou

při misií'ch pohanských působí. Při tom
jsou tak skromné, že za to „žádné slávy
nejen nežádají, nýbrž vše úzkostlivě
utajují, tak že jen ob čas něco vyjde
jen náhodou na jevo. Následující zpráva
pochází z péra katolického laika z veli
kého obchodního města indického, jenž
se náhodou od protestanta o nalezinci
v Mount-Road dověděl a k jeho návštěvě
se odhodlal. Nalezl jej uprostřed dobře
zalidněné, ale málo přívětivé čtvrti města.
Neíihledný domek s malým dvorkem.
Ústav řídí, jak jsem se dověděl, několik
sester sv. Kříže. Starší sestra přijala
nás u vchodu a zavedla nás do ústavu.

'l'z'tž žije již přes 40 let v Indii, zdala
se dosud velmi statnou a zajisté jest,
dosud velmi činnou. Od ní dověděli jsme
se o založení ústavu. Při svých sbírkách
přicházely sestry na malé hošíky městem
bloudící a braly je s sebou. Brzy byl
domek plný, a tak počalo toto nové



dílo lásky k malým opuštěncům zahy
buditi pozornost a zájem okolního ob

že se dostalo sestrám brzy prostředku
k založení vlastního sirotčince. Touto

dobou bydlí ve zmíněném ústavě přes
200 malých dítek, vesměs pod 4 roky.
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Indové, Mohamedaní, Evropané — vše

, jest zde zastoupeno. Byl to divný pohled
chodního světa, což mělo za následek, " na ten malý svět, po zemi lezouci, se

batolící, válející, tu zapasící, onde opět
pokojně sobě hrající a mezi ním sestru
dohlížející! Dětí vypadají vesměs zdravé
a čisté a mají se tam podle všeho dobře.

„Katal. misie.“___:;5111W—— —

ÍSNĚ LÁSKY.
Napsal J. Sl. Pavlík.

1.

Na slavnost Obrezam Pane.

ra „ , ŠŠŠ »Pcr viset-ramisericordiae sune visitnvit

(bát * „' nos Deuset fccntrcdemplíonem populi sum„

7 ' .» ak slunce vstávající ze stínu

%nghor n'iodravých si nebem cestu razí5.2%? a na nivy a straně zlato hází
a hoří rudým ohněm rubínu.

Tak, Jezu, slunce spravcdlí'iosti,
svět vítaje, krev první's nechal tóci
dnes v obřízce, bý zrosení jí všeci
si dobyli 'l'vy'ch zlatých milostí.

Dnes prve viditelne znamení
'l've lasky, Ježíšku naš, vidíme,
jež v Srdci Tvém se l_iožskómpran'iení .

() pepřej, příkladem 'l'vým vzbuzeni,
at' stále na mysli ji nosíme,
křtem svatým poznovu v ní zrození.

2.

Na slavnost Zjevení Páně.
»Apud Dominum misericordia et

copiosn apud cum redemptio.:

Když v zaslíbeném Tobě národu
'l've lasky, Bože, růže takřka zbledla,
tu hvězda divna z končin východu
tři mudrce až do lletléma vedla.

'l'am dítko leží chudé na postýlce
a pláče -— ]loží Syn, Kral věhlasný!
() dive lásky vzácný, přelcrasný,
jejž mudrcové spatřili v te chvilce!

Věz, tolik vody nechová ni moře,
('0 lasky Srdce nebeskěho ])ítka,
jež vzývalí tři králi u pokoře.

'l'a laska přede se jak zlata nitka
i celým životem, ]ejž obětavý
žil za nás Kristus, pastýř ovcí pravý.W—

Různé zprávy a drobnosů.
Mužná odpověď. Před několika roky

zemřel hollandský ministr Moddermann.
Byl sice protestantem, ale věřil a byl
naskrz spravedlivým. '.l'aké měl velikou
úctu k církvi katolické, ana právě tehdy
v llollandsku tak krásně ovoce nesla a
co nejvíce blahodárnou činnost svou roz
víjela. Pravé když se zmíněný ministr
v městě Haagu zdržoval, přišel k němu
mladý muž, právník, prose o místo ve
státní službě. Ministr se ho otázal: »Ja—

kéhojste vyznání ?. Mladýpan odpovědel :
».lsem vlastné katolíkem, ale na tom mi
tak dalece nezáležím »Co?a pravil mi
nistr a povstav pokračoval dale: »Vy si
neumíte vážiti toho, že jste v katolické
církvi zrozen a vychován? Nemam pro
vas místa, nebo kdo neslouží věrně Panu
Bohu, ten nebude ani králi svému věrně
sloužitim — Milý mladý pán tedy špatné
pochodil. — Tak by se mělo všude' jednat
jako ten v Pánu zesnulý ministr.



Návrat ,do cirkve. Veliký rozruch
působí ve Svédsku návrat do církve
spisovatelky Heleny N—ymblové, kterou
anglický list >The Pilota nazývá »jednou
z n'ejbrillantnějších spisovatelek skandi
návskýchm Ačkoliv luteránské pastorstvo
zuřivě se na ni vrhlo a hledělo její po—
stavení i spisovatelskou slávu zničit, ne
dala se od svého úmyslu odstrašiti. Svou
náchylnost k církvi katolické dávala ve

_svýchspisech již dříve najevo. Slovutná
konvertitka napsala svému příteli o svém
návratu takto: »Divím se jen tomu
jedinému a jest mi"uplně nepo
chopitelno, jak dnes myslící člověk
může býti křesťanem a najíti
přístav jiný než v církvi kato—
lickéla

Vznešenésmýšlení obráceného. Jeden
Ind, který byl dříve tvrdošíjným modlo
služebníkem, poznav svůj blud, žádal
misionáře, aby ho v křesťanské nauce

vyučil. Stalo se. Jeho obrácení bylo do
konalé. Po křtu sv. žil jen službě Boží.
Za několik měsíců na to povolal jej
misionář k sobě, aby ho ke sv. Zpovědí
připravil. Ind byl velice udiven. »Když
jsi mne,- pravil, »při vyučování o vy
znání hříchů mých poučoval, domníval
jsem se, že se to týká hříchů, které
jsem před křtem svatým spáchal, abych
je tím více měl v ošklivosti. Ale teď mi
pravíš, že se musíme zpovídati ze hříchů
po svatém křtu spáchaných. Jak je to
možné, po křtu svatém ještě zákon Boží
přestoupili? Je to možno, po tak ne
smírném dobrodiní od Boha, zase mu
býti nevděčným, jeho docela urážeti'h —
»Tak,c dodává dotčený misionář, »smý
šlejí o velebnosti křesťanství nově obrá
cení Indové. Hle, jak zahanbují tím mnohé
křesťany, kteří od svého mládí v kře
sťanské víře se cvičí a přece zákonů
jejích nedbajílcMW

Milodary božského Srdce Páně.
A. K. vzdává čest a chválu Panně

Marii Hrabynské, sv. Josefu, sv. Felixu
z Kantalicio a blah. Anežce České za
vyslyšení prosby.

Z Prahy. Byl jsem delší dobu bez
zaměstnání, až na modlitbu k nejsvětěj
šímu Srdci Páně a k Panně Marii, sva
tému Josefu a sv. Antonínu Pad. dosáhl
jsem Opět práce a výživy. V.B.

Z Choliny. Nížepsaná prosí o uve
řejnění ve »Skole B. S. P.,: že blahosl.

.Panna Maria vyslyšela úpěnlivou prosbu
za obrácení syna, jenž byl přišel na
kluzkou cestu nemravnosti. M.

Od Velkého Meziříčí. Vroucí díky
vzdávám božskému Srdci Páně, Panně
Marii Lůrdské, sv. Josefu a sv. Antonínu
Paduanskému za uzdravení z dlouhé ne—
moci po vykonaných devítidenních po
božnostech. A. M.

Z farností Velko-Bystřické u Rožnova.
V bolestné nemoci své, kterouž skoro po
celý rok trápena jsem byla, vzala jsem
útočiště k božskému Srdci Páně a ne
poskvrněné Panně Marii Lurdské s tou
pevnou důvěrou, že po uzdravení svém
vzdám veřejně svůj vroucí dík ve »Skole
B. S. P.“ A hle! Bůh a Rodička Boží mne
vyslyšeli &pozdravili. A proto plníc tímto
ve své těžké nemoci učiněný slib, vzdávám
nejvroucnější díky nejsv. Srdci Páně a
neposkvrněné Panně Marii Lúrdskě za
uzdravení z nebezpečné nemocí své, a
prosím snažně všecky čtenáře »Skoly
B. S. Re o jeden Otčenáš a Zdrávas,
abych povždy stálé zdraví měla. A.J.

Díkůvzdání od Ivančic, od Brna a
z Litoměřic nebyla podepsána plným
jménem a tudíž nemohou býti uveřejněna.%—

Zájmy Krista Pána v různých“ zemích.
Podává. Pl. Buchta.

Řím a Itálie.“ 0 trapných záleži
tostech a napjatých poměrech na východě
pojednal sv. Otec v nejnovější své allokuci

takto: »Celá Evr0pa hledí s netrpělivostí
a očekáváním k sousednímu východu,
jehož poměry bolestnými událostmi a



vnitřními spory jsou zakaleny. Je to
kruté, politování hodné divadlo; města a
vesnice potřísněný jsou krví, a širé kon
činy zpustošený ohněm i mečem. Zatím
co hlavy států způsobem nanejvýš chvali—
tebným shromažďují se ku poradám, aby ,
pečovaly o zastavení řeží a obnovení f
klidu, neopomenuli jsme, pokud na nás
jest, zastávali se této věci rovněž šle—
chetné jak spravedlivé. Od počátku po
sledních událostí zakročovali jsme ve
prospěch národa Arménův, a upozorňujíce
je na autoritu jich panovníka, napomínali
je ke svornosti, mírnosti a skromnosti.
Zdá se, že tyto naše rady nevzbudily
nelibost. Máme v úmyslu pokračovali
v započalém díle, neboť nechovame
toužebnějšího přání, než aby bezpečnost
osoby a všechna práva v rozsáhlém tom
císařství byla chráněna. Prozatím od—
hodlali jsme se poslati pomoc Arménům,
kteří nejvíce utrpěli a jsou nejnuznější.
Zároveň také byla uveřejněna apoštolská
konstituce, kterou se pro Kopty-v Egyptě
zřizuje opět patriarchát v Alexandrii,
jemuž budou podřízeni dva sull'raganové.
Dále ustanoví se pravidla pro zřízení a
territoriální ohraničení v této konstituci.
Až do jmenování patriarchy spravovali
bude patriarchát posavadní apoštolský
vikář Koptů Cirille Macaire. (O.krvavých
událostech vTurecku, zmíněných vallokuci
papežové, podána věcná a obšírnější
zprava níže.)

Rakousko. Dne 30. listopadu 1895
zemřel bývalý předseda ministerstva hrabě
Eduard 'l'aal'lel V čele rakouské vlády
stál zvěčnělý státník od r. 1879—1893.
Při jeho nastoupení byla veliká rozervanost'
mezi Němci a Jechy, a hrabě Taall'e
převzal v té příčině úkol smiřovací.
Vyrovnávací pokus jeho zmařen byl
hlavně březnovými volbami do říšské
rady r. 1891., kdy staročeská strana,
jakožto čásť 'l'aalfeovy většiny, poražena
byla od Mladočechů. Hrabě Taafl'c byl
státník velmi obratný, a dovedl vládnout
bez německo-liberální strany, jejíž bývalou
moc zlomil. Zajisté že největší zásluhu
si získal právě tím, že položil základ k vy
vrácení lichěho svobodítřství v Rakousku.
Budiž čest“jeho památce!
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Walter byl starostou v St. Denis, kdež
dal odstraniti kříže z kostelův a zrušili
processí, aby prý nerušily komunikace.
Ministr kultu Combes, ačkoli člen radikál
ního a církvi nepřátelského kabinetu, pro
hlasil, že rozpočet není příležitostí, při
které by se mohla rozřešiti veliká otázka
oddělení církve od státu, a návrh Waltrův
že se příčí logice a účelnosti. Většina
zamítla potom návrh onen 355 proti
156 hlasům. — Pařížské listy oznámily,
že francouzská zednářská vláda ustanovila
generálním guvernérem v 'l'ananarivě na
Madagaskaruprotestanta Laroche,
o němž »Signals, orgán francouzských
protestant.-ů, nejapně vyzradil, že jest
proto vyslán na dobyty ostrov, aby
tam ničil dílo jesuitů, kteří s ne
smírnými obětmi udrželi tam
katolickou víru, a zároveň nároky
Francouzů naproti bohatě. podporovaným
anglickým Methodistům, kteří zase pracují
pro Angličany.

Norsko. Potěšné zprávy možno za
znamenati z Norska, kde církev katolická
vůčihledě se vzmáha. V žádné zemi
evropské nebyla katolická církev tak
úplně vyhlazena, jako v zemi sv. Olal'a
a Brigity. Nyní možno konstatovati
»nové jarm v zemi půlnočního
slunce, jak listy anglické píší. Norsko
jest pod správou apoštolského vikáře
msgra. Fallize, rodem z Belgie, jenž
dříve býval katolickým žurnalistou. Týž
uveřejnil právě zajímavé věci O svých
pracích. Katolický biskup v Norsku musí
býti administrátorem, advokátem, no
tářem, stavitelem, novinářem, písařem,
školním inspektorem, učitelem zpěvu, ale
nejčastěji — žebrákem. Luteráni noršlí
jsou snášelivější nežli švédští, dánští a
pruští. Norové zachovali si přece něco
z bohoslužby a hierarchického zřízení
církve katolické. Luteránství bylo lidu
vnuceno podvodem a násilím.
Největšími rozšiřovateli katolické víry
v Norsku jsou řeholnice svou křc
st'anskou láskou. Lid je má ve veliké
úctě. Chodí veřejně po ulicích Christianie
ve svém řeholním rouše a protestantské
rodiny vyžadují si je do domů k ošetřování
nemocných. V Christianii mají katolíci

Francie. Ve sněmovně navrhl socia- ? svou biskupskou residenci — skrovný
lista Walter, aby se celý rozpočet kultu i to domek — hospital, konvent pro školní
zamítl, a tím zjednala se svoboda vyznání. dívky, seminář, několik konferencí svatého



Vincence, spolky dělnické, jedny noviny, l přáteleni Ruska začíná i doba našich
tiskárničku, dva farní kostely a jeden neúspěchů politických. Když pak r. 1878.
noviciát. B. 1869. bylo tam katolíků 220; , Rusko opět ve prospěch tureckých Slovanů
r. 1890. již 875 a r. 1894. dosáhl jich zakročilo ajiž na pochodu bylo do Caři
počet čísla 1200. &hradu, byl to zase Bismark, který »ne

Turecko. Ze známého tohoto bouřli- : mocného mužea zachránil. Zatím však
vého koutu Evropy přicházejí stále po- vnitřní rozklad v něm pokračuje s ne
plašnějši zprávy. Věci v Turecku dospěly ůprosnou nutnosti. Diplomacie, ať si
-— díky nečinnosti, vlastně žárlivosti vědomě nebo nevědomě, oddávala se
evropských velmocí ——ke hromad- velikému klamu, ujišťujíc, že 'l'urka
nému vraždění křesťan ů. Kéž by možno přivéstina dráhu reformy. Korán
se bylo před 40 lety uposlechlo rady ; žádné reformy nepřipustí, vždyť koran
ruského cara Mikuláše! Tehdy již před a kultura jsou protivy nesmiřitelné a
krimskou válkou mohlo se »nemocnému i na vzájem se vylučující. Korán nepři
mužia udělati konec, a bylo by se ušetřilo Í pouští žádné rovnosti, žádné volnosti
potoků krve křesťanské. Car Mikuláš na- i ve smyslu křesťanském. koran zná jen
bízel Rakousku z Turecka podíl o mnoho džaury, t. j. nevěřící psy, nikdy
větší, nežli jakého nabylo Bosnou a však rovnoprávné občany. Jak již bylo
Hercegovinou, ale tu evropská diplomacie řečeno, rozklad v Turecku, dle všeho
dostala pojednou píchání svědomí, tatáž zdá se, že již nastal. Na všech stranách
diplomacie, která se nerozpakovala roz- turečtí fanatikové proti křesťanům tasí
řezati Polsku na tři kusy. Tehdy dolehl zbraň, křesťanům pak nezbudenicjiného,
na Rakousko Napoleon III., tentýž, který nežli brániti se. Jakmile nastoupí tato
hned po válce krimské udeřil zrádně okolnost, pak přestane nadobro rozvláčné
na říši naši, odtrhnuv ji dříve od Ruska. & váhavě vyjednávání diplomatův a vel
Byl to opravdu ďábelsky mistrný kousek moci budou donuceny zakročiti zbraněmi.
politiky bývalého karbonáře. Od zneW—
I400letá památka obrácení Francie na víru Kristovu.

šichni národové křesťanští jsou vespolek jako bratři a sestry jedné
veliké rodiny, jejíž neviditelnou hlavou jest Ježíš Kristus, viditelnou
pak náměstek jeho, římský papež, nyní slavně panující Lev Xlll.
Jak se radují členové jedné rodiny na památnou slavnost rodinnou,
tak máme i my všichni účasť míti na památné slavnosti toho kterého

“YU“ národa vírou sv. s námi spřízněného. Letos takovou slavnou památku
rodinnou konati bude Francie, a sice 14001etou památku pokřesťanění celého
národa francouzského. Sv. Otec milerád udělil mnohé milosti těm, kteří v roce
tomto putovati budou do Remeše za příčinou této památnosti. Ač již v prvních
stoletích nalézáme ve Francii, dříve Galii, křesťany, ano i jednotlivé diecése,
nicméně po vytlačení Gallů ze země a osazení Franky jakoby nový život rozproudil
se v zemité. Přes mnohé překážky vidíme tu a tam opět nové křesťany shromáž
děné okolo svých biskupů. Hlavní však obrácení a sjednocení všech kmenů v jednotu
víry stalo se o vánocích roku 496. za Chlodvíka. krále franckého, jenž první
z barbarů přijal křest z rukou katolického biskupa; tak stalo se na poděkování
Bohu za obdržené vítězství nad nepřítelem. V Remeši, vypravuje dějepisec, byly
tehdy ulice plné nádhery; chrám zářil nesčíslnými světly. Průvod velkolepý ubíral
se do chrámu, zpívaje posvátné hymny. Sv. Remigius, biskup, vedl krále za ruku,
za nimi šla královna Klotildá se dvěma sestrami, a za nimi 3000 udatných vojínů.
Přišedše do chrámu byli pokřtěni. Toto obrácení krále způsobilo nesmírnou radost:
po celém světě katolickém, neboť církev nalezla v něm Opět nového obhájce proti
mnohým nepřátelům, bludařům a kacířům. Radosť tu vyjádřil tehdejší papež



sv. Anastasius písemně králi Chlodvíkovi. Začátek učiněn ve Francii, a nyní?
z Francie jakoby vycházeli missionáři a šířili sv. evangelium i v jiných zemích.
Francie, prvorozená dcera církve sv.. získala matce své mnohé jiné zdárné syny
a dcery. 'l'ak okolo r. 580. zasvitlo světlo sv. víry Visigolhům skrze sv. Hermenegilda,
mučenníka; r. 597. přičiněním Berthy obrácen kral anglický Ethelbert, jenž pod—
poroval sv. Augustina a spoludruhy jako missionz'tře řádu benediktinského. Brzy
na to obráceno Bavorsko skrze Theodolindu._ Flandersko skrze Dagoberta, Sasko
skrze Karla Velikého, Bulhaři. Moravané, Cechové, Poláci a část“ Husie skrze
sv. apoštoly naše, Cyrilla a Methoda. Tím skutečně radost církve sv. dovršena.
Že duch zbožnosti křesťanské panoval v zemích těchto, důkazem jsou křižácká
tažení ku vysvobození sv. země z rukou sveřepých Turků. A nyní zlý duch chce
zkaziti símě dobré ve Francii, nasel koukole mezi pšenici, povstali nepřátelé církve,
svedení byvše neznabohy a bojovali proti Bohu a jeho sv. církvi. Výsledek hanebného
počínání jich byla strašná, krvavá revoluce francouzská, která zasáhla všecky
ostatní země a učinila veliký převrat v životě národů Evropy. [ nyni není prázdna
Francie nepřátel Božích a svých vlastních; jsou to hlavně svobodní zednáři. Tito
nyní nový boj vypověděli církvi katolické, duchovenstva a ústavům církevním.

kéž by aspoň tohoto roku, při této památce, opět vrátil se do země té původní
duch křesťanské horlivosti, lásky a ctnosti, aby jako mnohé zlo odtud přišlo
k nám, tak zase pramen blaha a štěstí vycházel k národům evropským! Božské
Srdce Pána Ježíše, smiluj se nad zemí bl. Margarety, služebnice 'l'vé, nad zemí,
v níž působili sv. lrenej, sv. Martin, a jiní věrní sluhové Tvoji!

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 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
Francii, aby ve víře zachována zůstala slavnou dcerou Církve
svaté, 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 plnomocué. Pius IX.
26. listopadu 18765

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Pius IX. 1874.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
—--L-_\/V

Úmysl v únoru: Oživení duchu křesťanského.

Tiskem benediktinské kníhtiskárny v Brně.
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Bud' mně milostiv, ó Bože,jehož hledam, miluji, srdcem i ústy vyznávám,jehož chválím
a ze všech sil se Tobě klaním! Duše má. touží jen po Tobě! (Sv.Petr Dnlninn.).. 6;$

p MILOSTIVÁ)SPASITELE MAN!
ó milostivá. Spasitele Mžoti,
Ty bráno k nebi duše vodící,
když vichrý vášní počnou zlobně váti
na žití mého kolotavé trati —
svit) na tu pouť mi jasnou dennící !

Tý hvězdo vůdčí, která všechněm věkům
vzpomínáš mateřinou pravicí,
by bojovaly proti pekla vztekům —
k svým vod" nás vezdy nehynoucím vdčkům,
lcj v hříchů rány balsám hojící!

Těm, kteří tadý neunavnou péčí
lid mají vodit k pravdě zářící, —
() pomoz, Máti, v perné této seči
&.sálíni k pravdy vítěznému močí,
až zazní hesla boje včštící!

Tý, kterás střela vítězící nohou
saň pekel zášti zlostně zuřící,
až vzhoří boje Boží pod oblohou 4-—
tu vztáhni ruku zemí nad ubohou,
znič peklo jedem klamu smrtící!

Ú bývej, Matti, stále nade námi!
Tiš vlny pýchy zpupně dující,
dej vítězství nad hříchu mátohami,
vod“ dál nás svodů zlými zátopamí
a v ruku tiskni míru větvici!

Fr. Chramosta.

Srdce Ježíšovo, se Srdcem Božím podstatně spojené, smiluj se nad námi!

ruhě neméně důležité na
učenísvědčí pak tobě, milý

Páně učiti, jak máš spo
jením se s Bohem velikým &vznešeným
se státi. Arciť není tu řeči o tom, že máš
jako Srdce Páně podstatně se spojiti

Podává. P. Xav. Zimmer/Lackcl T. J. (O.)

s Bohem, jelikož Bůh jedině člověčenství
Í Spasitelovo k takovému spojení připustil
f a vyvolil. Tvé spojení s Bohem může

toliko moralní či duchovní býti. Jak pak
se toto spojení uskutečňuje? Bůh se blaho—

' sklonně k tobě snižuje, povznáší tebe
k sobě a „Spojuje se s tebou. Čím?

3



Předněmilostí posvěcující,

přirozený, to jest vyšší stav než tvé
přirozené síly dosáhnouti mohou, 'udíleje
tobě takovou svatost a spravedlivosť,
jakéž nevyhnutelně zapotřebí jest, abys
náležitě s Bohem „spojen byl.

Druhý prostředekjest nauka svaté
víry, tudíž všecko, co Bůh skrze patri—
archy, proroky i apoštoly zjevil, aby
člověčenstvo vytrhl z temností toho po—;
zemského života a povznesl k světlým
výšinám, kde Bůh přebývá.

Další prostředek jest milost' tak
zvaná přispívající, kterouž Bůh
osvěcuje zatemnělý rozum a sílí slabou
vůli tvou, aby tě tak lahodným způsobem
k sobě vábil.

Především však jesti sv. přijímáni,
kterým spojeni tvé s Bohem nejen se
počíná, nýbrž částečně již zde na zemi
se uskutečňuje. Neboť když Kristus Pán
v tom tajemství lásky se tobě za pokrm
podává, činí tě t'ičastným božské při
rozenosti (jak dí sv. Petr), a připravuje
tě zároveň na ono spojení s Bohem,
kteréž jednou v nebi světlem slávy do
konáuo bude.

Takovým způsobem hledí Bůh sklá
něti se k tobě, milý čtenáři, s tebou se
spojiti, aniž by 'tě však k tomu nutil.
Neboť ty máš svobodnou vůli, a můžeš
zcela volně se rozhodnouti, zdali chceš
se k Bohu povznésti a s Ním se spojiti
čili nic. Chceš-li, aby se toto spojení
stalo skutkem, musíš také ze své strany
činiti seč jsi. Kdežto Bůh se k tobě
skloniti račí, musíš i ty se k Bohu po—
zvednouti, musíš mu takořka ruky své
podáti, a s nabízenou milostí spolu—
účinkovati.

Musíš spoluúčinkovati předně touhou
po tom spojení, a tuto touhu uskutečniti
nábožnou modlitbou a prosbou o to spo

34"—

jení. Musíš častokráte prosbu v Otčenáši
skrze kterou tě povznáší v stav nad

l

opakovati, toužebně volaje: »Přijd'k nám
království Tvéla _

Spoluúčinkuj vážným a častým roz—
jímáním o božských věcech. Slyš neb čti
rád nauky našeho sv. náboženství, jak
je kazatelé anebo Bohem nadšení spiso
vatelé vykládají.

Zejména srovnávej vůli svou 5 vůlí
Boží, t. j. ostříhej zevrubně, věrně a stále
Božího zákona, jak církev, náměstkyně
Boží, jej vykládá.

A když jsi pro lidskou křehkost jej
přestoupil, užívej těch spasitelných pro—
středků, které tě od pádu pozdvihnou a
na pravou cestu přivedou. Jdi obzvláště
ku správě Boží, která jest onen rybník
bravni, v němž se od hříšných skvrn
očistiti a opět s Bohem spojiti můžeš.

Tak spoluúčinkovala blahoslavená
Markéta Alacoque, vyvolená choťbožského
Srdce Páně, a byla proto od Spasitele
nadobyčejnými milostmi obdařena. Papež
Pius IX. píše, že dávala svým řeholním
sestrám příklad všech ctností. »Podivně
skvěla se její pokora & vždy ochotná
poslušnost ; trpělivě snášela všeliké proti
venství, zachovávala zevrubně sebe menší
předpisy, přísně zacházela se svým tělem
a bez ustání se modlila.:

Budeš-li i ty, milý čtenáři, tak
; s Bohem, milostivě k tobě se sklánějícím,

spoluúčinkovati, budeš čím dále tím více
s Bohem spojen a staneš se opravdu
velikým, velikým ne před světem, který
jen podle zevnějšku soudí, nýbrž před
Bohem. Neboť myšleni, mluvení a jednání
tvé bude den co den ušlechtilejší, staneš
se Bohu podobnější a přiblížíš se vždy
víc a více k nejvyšší _a nejdokonalejší
Bytosti. Toť právě to, co činí člověka
opravdu velikým — totéž, co činí i
Srdce Ježíšovo veliké: Spojení
s Bohem.“W
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Zaslibeni Pána ležiše ctitelům
VIV'

nejsvětejsmo Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, O. SS. R.

""“Írve než umřel Mojžíš, mi- ?
tláček Boží, napomínal dů

-razně a otcovskými slovy

zapomněl;na Boží dobrodiní. Aby jeho
slova měla větší váhu, volá nebesa i
zemi za svědka. »Slyšte nebesa, které
věci mluvím, slyš země slova z úst
mých.: A co jim vštěpuje v mysl a
ukládá hluboko vsrdce? »Bůhje věr n ý a
beze vší nepravosti. . (5. kn. Mojž. 32, 1. 4.)
Ano, Pán Bůh je věrný: co slibuje, plní.
Jak vyhrožuje zlým pohromami a tresty,
tak slibuje dobrým 'všeliké požehnání a
odměnu již na tomto světě. Otci ve všem '
roven jest jeho jednorozený Syn, Ježiš
Kristus. Bude-liž tedy Srdce Pána Ježíše 5
jiné než Srdce Otce nebeského? Zajisté,
že nikoliv. Pán Ježíš jako Bůh Otec je
věrný ve svých slibech. — Vykupitel náš
pravil své věrné služebníci blah. Markétě
Alacoque:
všech milostí.Nesčíslnými milostmi
obohatím své věrné ctitele.: Nesčísl
nými milostmi odmění věrnou službu
nejsv. Srdci prokázanou. »Nesčíslnéa
vlastně slíbil milosti všem, kteří budou
věrné uotívati jeho božské Srdce. Z těchto
milostí uvádí se obyčejně jedenáct
jeho »zaslíbení.: Měj strpení, milý čte
náři »Skoly B. S. P.,c a uvažuj je se
mnou, je obral jsem si za předmět.
Bedlivě je pozoruj, srdečně je uvaž:
jednokaždé je toho hodno. Jednokaždé
utvrdí v srdci tvém oddaností k nej
sladšímu Srdci Páně, jednokaždé dobře
jsouc uváženo, roznítí touhu v srdci
tvém, jeho Srdce nejdražší víc a více
milovatí.

Rozdělme sobě všech 11 zaslíbení

ve 4 třídy. Dnes počneme s první, která
chová v sobě 3 P. Pán Ježíš pravil:

»Srdce mě je pramen a souhrn

1. »Dám pokoj rodinám, v nichž
srdce mé bude vroucně cténo.<

2. »Potěšim je ve všech protiven
stvích.c

3. »Požehnám všem jejich podnikům. (

1. zaslíbení:

Pokoj rodinám.
Již před Kristem Pánem zname ro

dinu velmi spokojenou. Bylať to rodina
Tobiášova, dobře známá z biblické děje
pravy. Neoplývala vezdejšími statky, ale
zaopatřovala sobě výživu prací rukou
svých. Jeden poklad měla, poklad vzácný:
žila v míru a pokoji. Kde ho brala,
ukazuje nám zřejmě starý Tobiáš dávaje
synu svému naučení: »Neboj se, synu
můj; chudý sice život vedeme, ale mnoho
dobréhomítibudeme,jestliže se hatí
budeme Boha, a jestliže odstou
píme od všelikého hříchu a bu
deme-li dobře činiti.: (Tob.4, 23.)

Spravedlivá tedy rodina, je rodina
i spokojena.

Ma—libýti pokoj a spokojenost v ro
dině, musí býti každý člen té rodiny
sám se sebou v pokoji, musí on sám
míti pokoj ve své duši, ve svém
svědomí,musí býti spravedlivým.
Tot“ první základ rodinného pokoje.

»Ze slov Božích poznáváme Srdce
Boží,: praví sv. Řehoř Nazianský. Ze
slov Pána Ježíše poznáváme Srdce Pána
Ježíše, můžeme bez všelikých rozpaků říci.

A co pravil Pán Bůh, co pravil Pán
Ježíš o tomto pokoji a míru? Ústy
proroka Isaiáše (32, 17) praví: »Bude
účinek spravedlnosti pokoj a užitek
spravedlnosti odpočinutí & bezpečnost
až na věky.: Nuže,. milý čtenáři, jsou-li
všichni členové rodiny spravedlivi, čistého

3*



svědomí, budou i pokojni, spokojeni,
může býti pokoj v rodině. A Pán Ježíš —
tedy i jeho nejsv. Srdce — ukazuje totéž.
»Blahoslavení pokojní: nebot? oni synové
Boží slouti budou.: (Mat. 5, D.) Co to
znamená? Pokojní, mírní budou syny
Božími. A kdo je pravým dítkem, synem
Božím a skutečným dědicem království
nebeského? Kdo žijí v milostí Boží a
v ní umírají— kdo jsou spravedlivi. Ale
naopak Pán Bůh mluví na více místech,
že nespravedlivý nemá pokoje, nemá
míru. A je-li takový členem rodiny,
může míti ona pokoj? Zajisté ne! Po
slechni tedy Pána Boha, poznej jeho
Srdce: »Není pokoje bezbožným,a dí
zkrátka ústy lsaiáše proroka (48, 22). A
zbožný Job totéž dí: »Kdo se kdy pro
tivil jemu, a měl pokoj?<< (9, 4.) Každý
bezbožný, t.j. nespravedlivý a hříšný je
protivníkem Pána Boha — a měl by míti
pokoj? pokoj svědomí? a je-li členem
rodiny, měl by býti od něho pokoj
v rodině? Nikdy ne! »Nenípokoje
bezbožnýmla

333_____

První a hlavní věno těch, kdo za- ?
kládají rodinu, má býti čistě srdce,
spravedlivé svědomí. Bez tohoto
věna nebude se rodině valně dařiti:

hůře bude, lépe jistě nebude. Zde tedy,
milý čtenáři, jsi-li v rozvaděné rodině,
zde hledej příčinu nepokoje: ve svém
vlastním srdci. Či tomu není tak? Po

Í ctěno. <

sečkej a nečti tuto dále, ale máš-li sváry *
v rodině, ptej se: Nejsem naposled sám
toho příčinou? Není to moje nepokojné
a nespokojené srdce? Nepravíli tobě
srdce nic, nevyčítá-li tobě svědomí nic,
dobrá: podívejme se dále na druhý
pramen různic v rodině, poznejme druhý
základ rodinného pokoje. A ten jest?

Vespolná láska členů k sobě
je druhý základ pokoje. Jiný pramen
nepokoje bývají právě: nelaskavost', ne
upřímnost členů k sobě. Kdo nemá
čistého svědomí a proto pokojného srdce,

vyhledává chyby na bratru, sestře, man'
želka na muži, manžel na ženě. Hledá
záminku k hádce & sváru, různici a ne
pokoji. Nezdaří-li se mu to, tu laje, kleje,
zlořečí, nadává. Nepomůže-li ani to, prchá
z domu pryč, mezi cizí lidi, hledá vy
ražení a zábavy. A nachází je? Ano
nachází, ale tak, jak praví naše přísloví:
»Kdo pokoj doma nemá, jinde ho marně
hledám Ano, hledá ho marně ——zkrátka:
nenalézá ho. Proč? Protože nosí své
rozervané srdce, nespokojené svědomí
všude s sebou. Proto smutně to vypadá
v rodině, odkud odešel anděl míru. Ráno
mají dítky se modliti, a slyší místo mo
dlitby kletby a zlořečení. V poledne mají
členové rodiny společně pozdvihnouti ruce
k nebi v pokoji a míru, a oni smáčí

chléb svůj hořkými slzami. Večer mají
rodiče a dítky poděkovati Otci nebe
skému, a zatím — dítky se strachem
čekají, nepřižene—li se nějaká bouře
svárův a různic. Ale dosti již tomuto
obrazu!

Pán Ježíš slíbil: -»Dám pokoj ro
dinám, v nichž Srdce mě bude vroucně

Krásné to zaslíbení, žádoucí
každé rodině! On mohl tak říci: On

' může dáti pokoj a mír. Každému srdci
přinesl Pán Ježíš mír a pokoj, celé ro
dině lidí jej dal. Prorok Isaiáš sliboval
ve jménu Božím Vykupitele, Messiáše,

. a tento Messiás bude nazván »Knížctem

pokoje, Otcem budoucího věku< (9, 6).
Co Jeremiáš zvěstoval židům, platilo celé
lidské rodině před Kristem Pánem: »Ne

bude pokoje žádnému tělu,<<t. j. žádnému
, člověku. (Jor. 12, 12.) Jakmile však se

stoupil Vykupitel náš na tuto ubohou
zem, zvěstovali poslové Knížete pokoje:
»Pokoj lidem dobré vůlelez Založil
novou rodinu, rodinu to lásky bratrské,
církev svatou. Posýlaje své apoštoly, na
řídil jim výslovně, aby šli do domů, do
rodin a rodinám těm by přáli, by dali —
co asi? Pokoj, mír.
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»Dokteréhožkoli domu vejdete, rcete
nejprve: Pokoj domu tomuto! a
bude-li tu syn pokoje (= pokoj), od—
počinet' na něm pokoj váš: pakli nic, ';
k vám se navrátí.:— (Luk. 10, 5, G.) —
Louče se se svými apoštoly, prosil nebe
ského Otce, aby je uchoval vlasce, aby
'byli jedno. (Jan 17, 21.) Čistá láska totiž
dává pravý pokoj, a pravý pokoj udržuje
lásku. Proto odkaz Pána Ježíše rodině,
t. j. církvi svaté, již tu zanechal, byl:
>Pokoj svůj zanechávámvám, pokoj
svůj dávám vám. Ne jako svět dává,
já dávám vám.c (Jan 14, 27.)

Nemá-li tedy někdo pokoje a míru
srdce, nenajde ho u lidí, 11světa, nýbrž
u Pána Boha, u Pana Ježíše. Proto
modlí se i církev svatá za tento mír a

pokoj říkajíc: :O Bože, od něhož jsou
svaté žádosti, pravé rady a spravedlivé
skutky, dej sluhům svým onen pokoj,
jehož svět dáti nemůže, aby i srdce naše
byla oddána Tvým přikazaním, i časy
naše zhostivše se strachu před nepřátely,
ochranou Tvou byly pokojný.: To jest
onen mír a pokoj, který přeje svatý
apoštol církvi Filippenské řka: »A pokoj

ostříhej srdcí vašich i mysli vašich

vylévá se ze Srdce Pána Ježíše do srdce
každého spravedlivého křesťana.Pán Ježíš
udržuje tudíž milost“ Boží a lásku Boží,
následovně i pokoj a mír těm členům ro
diny, kteří ho mají. A kteří ho nemají?
Kteří ho nemají, těm ho udílí. Místo
však dlouhého výkladu a poučování,
milý čtenáři, povím tobě příklad, jehož
jsem se sám dočetl, abys viděl, že Pán
Ježíš nyní plní, co byl dříve slíbil.

V jisté vznešené rodině vymizel
v posledním desítiletí na krátký čas

pokoj, ne poslední to dobro v rodinném
životě. Bylo to počátkem roku, kdy ne
přítel všeho pokoje snažil se všemožným
způsobem docela zničiti pokoj a mír
mezi manželi. To by bývalo zvláště
dcerám nebezpečno. Ale co vše zmůže
modlitba dítek, jsou-li rodiče rozvaděni!
Snažili jsme se přinésti nějakou obět'
Pánu Bohu, prosili jsme za modlitbu
v klášteřích, dali sloužiti více mší sv.:
zdálo se, že nebe neslyší našich mo
dliteb. Bylo hůř a hůře, že jsme se do—
mnívali, že bude nutný rozvod mezi
manželi, k čemuž za živý svět jsme ne
mohli přivoliti. V této úzkosti počali
jsme devítidenní pobožnost? k nejsvětěj
šímu Srdci Páně, druhou k Panně Marii,
po ní ke sv. Josefu. Ač jsme neměli
jistoty, ukončivše pobožnosti, že budeme
vyslyšení. přece se vrátil jakýsi pokoj
a důvěra v naše zkormoucená srdce.

Opět jsme se modlili, a jedna z dcer
slíbila: Budeme-li vyslyšení, uveřejníme
tuto milost a na poděkování dáme slou
žiti každý rok mši svatou. A hle, pomoc
od nejsv. Srdce nedala na se dlouho
čekati! Osoba, největší příčina nepokoje

Boží, který převyšuje všeliký smysl, ,
Í jistá záležitost, s kterou se léta stále

v Kristu Ježíši.c (Fil. 4, 7.) Tento pokoj ;

v rodině, byla z domu odstraněna, &

odkladalo, pojednou byla upravena, a
dřívější pokoj vrátil se v naši rodinu.
Kéž by, končí pisatel, nejsv. Srdce mi
lostivě přijalo můj slib jako dík a obla
žilo naši rodinu i všechny křesťanské
rodiny svým ustavičným mírem & po
kojem! (Dle »Sendbote des góttlichen
Herzens.< 1885, str. 179.)

A tak přeji i já tobě, milý čtenáři,
se sv. Pavlem: »Milosťvám a pokoj
od Boha, Otcenašeho, a Pána Ježíše
Kristac (l. Kor. 1, B.)

(Příště dále.)
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avílly předkládá Fr. Klima,. (Viz r.

Pán Ježiš odjimá bázeň smrti. Horoucná ;
touha Ježíšova, by mohl v duši míti pří

bytek.
jechtf se smrt již nechlubí,že

* hříchem nabyla vrchu a moci
, nad veškerým pokolením Ada—

, movým. At slyší, co plaví
Pan, jenz jest ve Svatosti přítomen (jenž
jest životem zivota našeho, jenž jest
všemohoucí, a jenž mocí svou smrt“ pře—
mohl): »Osmrti, já budu smrť tválc
Neboli Pan naš & Spasitel, který za nás
umřel, smrtí svou Osten smrti odňal. A

protože jsme byli podrobeni smrti du—
chovní i tělesné, proto byl Pan naš po
smrti pohřben, a tak nám zjednal oživu
jící milostf Boží pro duši a nesmrtelné
žití pro tělo, tak že po soudném dni i
duše i tělo ustavičně žíti bude. Neboli

jaký jest význam slov: »Kdo z chleba
toho jisti bude, živ bude na věky.:
Chtěl Pan jistě nás ubezpečiti, že mocí
chleba svátostného smrt' bude přemožena.
Tak věříme nyní, pravdu tuto poznáme,
až, jak praví apoštol: »poslední od
půrce, smrt, bude přemožena.a
Tak se naplní výrok, který proti smrti
byl vyřčen:»Pohlcena bude smrt'
vítězstvím života.c

Ti pak, kteří užijí života nehynou
cího, uchystaného tělu i duši, budou se
smrtí posmívati, kteráž, jak se nám nyní
zdá, nade vším tvorstvem panuje. Onit'
budou volali: »O smrti, kde jest
vítězství tvé? () smrti, kde jest
osten tv ůj?c Osten smrti jest hřích;
vždyť hříchem smrtí ujala se vlády nad
tvorstvem. Hřích zavinil smrt' a moci

hříchu povstal zakon. 'l'ím zajisté, že
zákon hřích zapovída, leč síly a podpory
neposkytuje, aby člověk mohl hříchu
odolati, povstává příležitost, v kteréž
lidé často hřešívají.»Bohu pak budiž

1895)

chvála,: dí sv. Pavel, »jenž nam
dal vítězství nad hříchem skrze
Pana našeho Ježíše Krista..
Kristus nám smrtí svou opatřil milost
a posilnil nás, že můžeme zakon Boží
plniti a hříchu odpírati. A je-li hřích
přemožen, jest i smrt' přemožena; nebot:
kořen smrti jest ve hříchu.

Nikoliv, netřeba se smrti obavati
tomu, kdo hřích přemohl; neboť hřích
v nebi místa nemá, a tudíž smrt doko—
nale a úplně jest pohlcena. () té doby
přeblažené, té říše přešt'astné! Můžemet'
právě blahoslaveným nazývati každého,
kdo jisti bude chléb v říši Kristově!
O Pane, jaké nesnáze, útrapy a proti
venství jsou nám uchystany v tomto
slzavém údolí, kdež ustanoveno jest
lidem jednou umříti! A jařmo smrti,
kterýmž každý jednou projití musí, jest
velmi těžké, a tíže tato roste, vzpome
neme-li na soud Boží, který po smrti
nastane, a kdež účet klásti budeme ze
skutků dobrých i zlých, ba i ztoho,

- co jsme dobrého činiti opomenuli. A neví
žádný, jaký soud naň čeka, ač ovšem
není nam neznámo, že výrok nam uchy—
staný bude buď šťastný nebo hrozný.

Avšak alf soud len jest. nejistý, nicméně
netrat), křesťané, myslí, ale pamatuj na
slova: »Kdo z chleba toho jisti
bude, živ bude na věky.<

Bojíš-li se smrti, ač jsi ještě zdrav.
když na smrt vzpomínaš, anebo když
jsi již na smrtelném loži, kde bazen
před smrtí jest nejhroznější, ač se zdas
býti zmužilým, zvláště rozpomínaš—li se
na hříchy své a na přísnou a neúprosnou
spravedlnost“ Boží, připomínáš—li si muky
pekelné a hrůzu smrti, která tě obkli
čuje a děsí, nezapomínej také ve všem
tom soužení: vyzpovídal jsem se z hříchů
svých, učinil jsem všecko, co mi zpo



vědník poručil, přijal jsem Pána Ježíše,
doufám, že mne ze smrti věčné vy
svobodí. Smrt tehdy nastala, když duše
od Boha se odloučila; proto duše umřela
spíše nežli tělo. Proto slušelo moudrosti
a dobrotě Boží, aby. opatřila lék, jímž
by ztráta byla oděiněna a “odstraněna.
Pán Bůh v dobrotě a lásce své ustanovil

sv. svátosti, abychom, přijímáme-li hodně
lékařství svátostné, života duchovního
znova nabyli. A Pán nám dal tento chléb
nebeský, který, je-li hodně přijímán, po
siluje nás, že nejenom všecky nesnáze
a protivenství života vezdejšího přemá—
háme, ale že cestou přikázaní ' Božích
stále a nepřetržitě kráčíme, až cíle svého,
totiž radosti nebeské, dojdeme. Avšak
byť i- duše byla uléčena, přece tělo
smrti zůstává poddáno,i všem útrapám,
kterých před smrtí zakoušíme, bychom
se cvičili v pokoře a by nás utvrdily
v odporu proti hříchu, a že slušno,
máme-li kdysi v nebi Kristu Pánu býti
podobní, bychom i zde od něho se ne
lišili. Ač přesvatá duše Kristova hned
v prvním početí vždy žila životem mi—
losti Boží, přece tělo Kristovo přesvaté
všem útrapám, ba i smrti se poddalo.
A že nesluší, aby sluha měl se lépe
nežli Pán jeho, a že nad to jest slu
žebniku nemalou slávou, může-li Pána
svého následovati a jemu se podobati,
proto nechť nikomu není odporno a pro—
tivno, musí-li tělo umřiti, ač duše s mi
lostí Boží žije.

Obětuj Kristu ochotně život svůj,
jsi-li nemocí sklíčen, ano i smrti rád se
',podrob, ač jest trpkz't a hořká, pamatuje
na smrt přeukrutnou, kterou Kristus Pán
pro nás na kříži podstoupil. A zdá—lise
ta chvíle hrozná, ve které máš jíti do
domu věčnosti, nezapomínej, Žďs přijal
Pána Ježíše, jenž mocen jest a důvěřuje
v Pána, v_olej:»A kdybych i kráčel
ve stínu smrti, nebudu se báti
zlého, protože Tys se mnoulc

() sladký “chlebe! () té blažené chvíle,
v níž křesťan otvírá ústa, by přijal Pána
mocného a dobrého, vítěze nad smrtí,
Toho, jenž mrtev do hrobu byl položen,
aby oživen z hrobu vyšel, tak že pře—
mocná pouta smrti Krista v hrobě ne—
mohla zadržeti. Hroznou věcí. bylo pro—
roku Jonášovi, když s lodi byl do moře
svržen a v břiše velryby tři dni žil.
Leč Pán pevniny a moře, Vládce nad
malými i velkými rybami, nastrojil vel
rybu nejenom z té příčiny, aby prorok
v nitru jejím od smrti byl zachován,
nýbrž aby i z nitra velryby živý vyšel.
Poručil Pán velrybě, jakoby byla
lodí přepevnou, aby nejenom Jonáše
mořem přeplavila, nýbrž i na protějším
břehu na pevninu jej vyvrhla.

Čeho se lekáš, křesťané? Pán, kte
réhož jsi při svatém přijímáni do srdce
svého uvedl, jest vítězem nad smrtí. Že
pak v Pána důvěřuješ, přeplaví té přes
moře tohoto života, kamkoli žádaš.

Děkuj Bohu, tomuto Pánu svému,
že, sestoupiv s nebe, popatřil na tebe
souženim sklíčeného a hříchem smrtelně

zraněného, aby tě od hříchův osvobodil
a uléčil, vzbudil-li jsi nad hříchy svými
upřímnou lítost, vyznal-li jsi se knězi
z hříchů svých skroušeně a upřímně,
vykonal-li jsi i pokání uložené, sam-li
jsi také nějakému zadostčinění dobro
volně se podrobil. Milosrdenství Kristovo
nenechalo tě opuštěného, vždyt' Pán ústa-'
novil služebníky své, kteří svátostným
rozhřešením svazky hříchů trhají, a slova
tato jsou duši sladší nad med, jsou
líhcznější nežli lahodná hudba, jsou
olejem, který rány duše jistěji hojí, než
olej vyhojiti může rány tělesné. Slova:
»Já tě rozhřešuji- ode všech
hříchů tvých ve jménu Otce, i
Syna, i Ducha svatého.<<

Jaká lahoda může této se rovnati?

Uši tvé zaslechly výrok soudní ve při
tvé, jenž potvrzen jest před soudnou



stolicí Boží, a jímžto jsi osvobozen od
smrti věčné, kterou hříchy tvé zavinily.
Veleben budiž Bůh za toto milosrdenství

své nestíhlé, kterýžto človeka hříchem
zraněného nejenom jako Samaritán olejem :*
a vínem léčí, nýbrž jako dobrý pastýř
ina ramena svá. béře. Vždyť hříchy
lidské Pán Ježiš vzal na sebe, uvádí
očištěného a omilostněného do nejsvě—
tějšiho Srdce svého, tak že láska, kterou
miluje kajicníka v Srdci, jest větší, než
důkazy lásky, kterou mu dává. zevně
na jevo.

.le-li ti útěchou vědomí, že jsi účasten
těla a krve Kristovy, máš v zástavu
slovo Boží, které tě ujišťuje, že jsi účast
níkem těla a krve Páně. Nežádej s po
dobnou určitostí zvědětí, jsi-li účastníkem
i zásluh Kristových. Není ti toho třeba,
také v tom není vůle Boží; neboť ne—
klamnou jistotu může podati jenom bez

f prostředné zjevení Boží. Dostačiž ti dů
!

Proč se bojíš, křesl'ane, když Bůh Š
pro hříchy tvé smrt“ podstoupil, když-"
hříchy tvé vzal na sebe? Pro tebe se
narodil, pro tebe byl obřezán, pro tebe _
byl pokřtěn, pro tebe kázal. Šel
cestou klopotnou do únavy, postil se,
proléval pot krvavý a plakal. Byl bičován,
pěstmi byl bít do tváře, hlava byla zra—
něna ostrými bodlinami, ruce a nohy
ostrými hřeby na kříž byly přibity, až
s mnohou a nevýslovnou bolestí duši
na kříži vypustil, i ztrávil hříchy naše
právě tak, jak oheň slámu tráví. Proč

Pán !

se bojíš hříchů svých, když Bůh za ně '
zadost učinil? Proč bys neměl s jistotou
doutati, že ti Bůh nebe dá. když ti Pan
radOst' nebeskou koupil krví svou? Buď
ujistěn. že ač nejvyšší nebe od středu
země převelmi jest vzdáleno, přece cena,

dosahuje, jestit' cenou Bůh-člověk. '.l'ak
že odpuštění hříchův, ač veliké jest. i
sláva a radost nebeská. kteráž jest ne
skončcná, přece jest věcí nepatrnou,
přirovnaš-li ji k Bohu. Aby však mdloba
&slabost tva byla posilněna, nemáš prů
vodčím v životě jenom pouhého anděla
nebo Serafina, nýbrž Stvořitele samého,
Pána a Vykupitele Ježíše Krista.

Přijímá-li kdo nebeský chléb, kterýž
na oltáři se láme, a přijímá.—likdo krev

Páně (kdo přijímá tělo, i krev přijímá),

věra křesťanská, a byt i důvěra tato
nemohla se rovnati jistotě, dostačí úplně,
aby srdce zmalátnělé bylo posilněno, a
by člověk spoléhaje na zásluhy Křistovy,
spokojeně a klidně žíti i umříti mohl, a
by zoufalství, které hřích působí, i ne
změrná bázeň, která smrt předchází, byla
odstraněna.

O nejsladší Pane, šťastná byla 'l'vá
přesvatá Matka, šťasten i svatý Josef.
šťastni všickni, kteří ti poskytli pokrm,
nápoj, oděv, obydlí a občerstvení. Svatý
Augustin praví: »Chceš-li míti u
Boha příbytek v nebesích, chovej
Boha ve příbytku srdce svého
na zemím

Kdo, bratři milí, dal Pánu zde na
zemi příbytek, aby byl nevzal přehojné
odplaty v říši nebeské? Jeho přemilá

; Matka byla první, kteráž Krista hostila
v životě svém, a dán jí za to trůn
v-nebesích, jenž vyvýšen nad trůny

, andělův a svatých, i kraluje po pravici
která za ně zaplacena jest, větší výše Kristově. ZacheUs přijímá Pána jednou

do příbytku svého, i praví mu Pán:
»Dnes stalo se spasení domu
tomuto—x Optejte se Marie a Marty,
jaké odměny se jim dostalo, že přijaly
Pána do příbytku svého? Pozorujte hrob
Kristův, v němž tělo Páně bylo chováno,
a vizte, jak oslaven jest hrob ten, že i
prorok nazývá hrob Kristův »slavn ým.<<

O toho sladkého slova, kteréž v den
soudný zaslechne křesťan,jenž zde hodně
tělo Páně přijímal! »Hostem jsem

5byl, apřijali jste mne; přijmětež
tent' jest účasten těla a krve Kristovy. \ království, které vám jest při



praveno.: O toho slova přelíbezného
a velmi lahodného! »Byl jsem v ža
láři, a navštívili jste mne; při—
jmětež království, vám připra—
venéIc Rozumíte—livýroku tomu? Kdo
jest moudrý, aby výrok ten zachoval a
nestihlému milosrdenství Božímu po
rozuměl? Hostem jsem byl, a přijali
jste mne; byl jsem v žaláři, a navštívili
jste mne. Nevidíte-li poutníka neboli
hosta, kterýž oděn jest rouchem, ve
kterém nemůže ihned poznán býti, jako
nebyl poznán učeníky, jdoucími do Emaus?
Nepochopili jste ještě nikdy svatých slov
Kristových, kteráž rozohňuji srdce, kdy—
koliv křesťan hodně Pána a Krále svého

přijímá? Nevíte-liž, že Pán, ukrytý způ
sobou svaté hostie, k nám tak vlídně a
laskavě mluví, jako kdysi k Zacheovi:
»Sestup spěšné dolů; nebot' dnes
v domě tvém musím zůstati.a

Ježíš Kristus, jenž jest dobrota a
láska neskonalá, žádá také od vás,
abyste mu připravili příbytek, abyste
přikázaním Božím icírkevním se podro
bili, před knězem se pokořili, svědomí
očistili, abyste přečistému tělu Kristovu
připravili čistý příbytek, jenž by vám
jako milosrdný Pán lásku vaši hojnou
odměnou zplatil. Zdá se vám snud věcí
nemožnou, abyste hlavy své ponížili?
Zdá se vám obtížno, máte-li se celým
srdcem pokořiti, bližnímu odpustiti a
s ním se smířiti? Cítíte snad odpor
v nitru, máte—li slovu Božímu naslou

chati, máte-li svatě &zdrželivě živi býti,
abyste čisté tělo Kristovo přijímali čistým
srdcem? Snad zdá se vám požadavek ten
nemožným?

Ach, jaký strach a jaká hrůza
zmocní se vás v ten den, v němž spra
vedlivý Soudce nikoho nepřijme do pří
bytku nebeského, jediné toho, kdo v srdci
hodný příbytek Pánu připravil, když Pán
hrozným hlasem a strašnou tváří zahřmí:
»Pocestným jsem byl, a nepři
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jali jste mne. V žaláři jsem byl,
a nenavštívili jste mne. Ode
jděte ode mne, zatracenci, do
věčného ohně. kterýž jest při—
praven ďáblu a andělům jeholc

Rcete, nevděčnici, co znamená, Bůh
jest uzavřen ve svatostánku, jest pří
tomen ve Svátosti oltářní? Není-Již
svatostánek vězením Kristovým? Láska,
kterou nás miluje, připravila mu toto
vězení, a právě jest Pán vězněm naším,
ač přebývá v žaláři, kterýž mu láska
připravila. Odhal lásku, kteráž Pána vev
svatostánku drží, a poznáš, že není tvému
Spasiteli možno přebývati ve Svátosti
oltářní bez lásky. Jakž by mohl-Pán
připustiti, aby nejsvětější & nezměrné
tělo jeho obklíčeno bylo místem tak pře
těsným, jelikož žádný žalář, byt i velmi
úzký a těsný byl, přece nikdy není a
nemůže býti tak malý a nepatrný, po
važuješ-li nesmírné tělo Kristovo, kteréž
hostí. A domníváš se snad, křesťané,
že bezvýznamna jest přítomnost Kristova
na zemi, kteráž mnohými hříchy jest
poskvrněna? A těch hříchů jest množství
nepřehledné, & hříchů každou hodinou,
každým okamžikem přibývá! Ach, jak
nemístným příbytkem neporušenému tělu
Kristovu jest ten svět, kde bytosti jedny
se porušují, rozpadávají, hynou a umí—
rají, aby jiným postoupily místo, ale
hroznějším obydlím jest ten svět nej
světější duši Kristově, kteráž hřích má
v nenávisti, má-li prodlévati tam, kde
přečetné hříchy a nepravosti se páchají.

Chceš-li spolu s Bohem konati skutek
milosrdenství a odívati rouchem nahé,
naslouchej pozorně slovům, která pěje
církev svatá o slavnosti Božího Těla.

Kolikrátkoli dítky církve svaté velebnou
Svátost oltářní přijímají, jsou jako rato
lesti olivové kolem stolu Páně, i na
plňují se slova Isaiáše proroka: »Oděješ
se jimi jako okrasou, přioděješ
se jimi jako nevěstou.: A tak se
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raduje Kristus, vidí-li, že u oltáře jeho
četné dítky se shromažďují, jako se těší
pečlivý a laskavý otec, an vidí, že stůl
jeho mnohými dětmi jest obklopen.
»Raduji se jako člověk a plesám
v Pánu svém, a duše ma veselí
se v Bohu; nebot? mne přioděl
rouchem spásy a obdal mne
oděvem nebeským, jako ženich
ozdobil mne korunou, a jako ne-Š
věstu okrášlil mne drahokamy
& p e r la m i. a

Jak šťasten a blažen bude v hrozný
den soudu člověk, který před celým nebem
a celou zemí zaslechne výrok Kristův:

»Ten ionen jest blažen a šťasten na
věky, protože Synu Božímu v srdci pří—
bytek uchystal, protože v den nedělní
a svateční ke stolu Páně přistupoval“

A opět jiným bude řečeno: »Přijímali
tělo Páně týhodně,<< a Opět jiní, »že ještě
častěji přijímali Krista.“ Ano, někteří
každodenně Pánu hodný příbytek v srdci
uchystali. A nyní Pán zplácí jim touž
mincí, ty, kteří byli poutníci a pocestní,

ijdoucí k nebesům, nyní Pánem v pří
bytek nebeský tak jsou přijati, jako při—
jímali na zemi Pána v srdce své, jenž
byl hostem a poutníkem na zemi.

(Příště dále.)

————-———==—=D—6>W————

Svěcená hromnička.

mtařičký Simeon, o němž nám
dnešní sv. Evangelium vy

85pravuje, přečasto prosíval

5 & Hospodina, aby již brzy za
VJ— slíbeného Spasitele seslati a

- tak naději všech zbožných
lsraelitův ukojiti ráčil. Spasitele vlastníma
očima uzříti, dožíti se příchodu toho,
na. nějž národové čekalic -—-naděje tato
oslazovala starci trudně stáří a jen z te
příčiny prosíval za prodloužení života

stařečkovo, když jednoho dne očekávaný
Spasitel vskutku ve chrámě se objevil ——
když Duch sv. v duši Simeonově pravil:
»Ejhle ——toto dítko, jež Maria a Josef
obětují — jest Messiášem, na nějž jsi
se tak dlouho těšilla Jak chvěly se asi
slabě jeho ruce — chvěly se radostí,
když Ježíška do naruěí svého bral;
slzy zaleskly se v očích jeho, když na
božské dítě pohlížel, jež mělo býti

(Ke svátku „Očišt'ovímí Panny Marie.“)

ústa šepotají prosbu: »Nyní propust, ()
Pane, služebníka svého v pOkOjl.<<

Ano, nyní umřel rád starý Simeon,
neboť to jediné, co jej k životu tomuto
poutalo _— uzříti Spasitele toho do—
sáhl. Simeon se smrtí nebál, vždyt
Písmo sv. dava mu krásně vysvědčení,
že byl »spravedlivým a bohabojným
mužem.< ——---Ú jak jinak u nás! Není

, slova, které by nám větší strach naha
nělo, nežli smrt?. Jdi ku starci 80letěmu,

svého. () jak asi zaplesalo zbožně srdce '

»světlem pohanům“ a »slzlvou lidu israel- '
ského.: Proto překypuje srdce jeho vděč
ností k Bohu za tak velikou milost? a

nemocí sklíčeněmu, jehož vetchě tělo jižjiž
klesá do hrobu; čím asi potěšíš jej nej
více? Snad tím, že brzy přijde vykou—
pení, že smrt zbaví jej trudného života,
že si po dlouhé lopotné práci Odečin-í
atd.? O nikoliv! Mnohému se nesmí o
smrti ani nikdo zmíniti. Že se zase

uzdraví, že ještě déle žíti bude, ten
nadějí jej nejlépe potěšíš. A proč to?
Nemáme bohužel naděje tě a toho přání,
jako Simeon, spatřiti Spasitele Ježíše
Krista, jenž v nebi jest, a uviděti jej
tváří v tvář. Všecko naše chtění a bažení

jest pozemské, hmotné, a proto netouží
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duše naše po radostech nebeských. Proto
také jest pro nás slovo »smrt'a slovem
hrozným. Hled'me však na svaté a světice
Boží! O jak radovali se tito, když cítili,
že nachýlíl se den života jejich a večer
smrti že nastával Jak horlivě volali se

Simeonem: »Propustiž nyní, 6 Pane,
služebníka svého v pokoji !: A proč? Že
milovali Ježíše, k němuž jen branou
smrti přijíti možno jest, že smrt. jim
byla počátkem života — života nekoneč
ného u Boha. Slovo »smrfa ztratilo pro
.ně hrůzu svou, neboť se s ním za živa
zpřátelili, přečasto o ní rozjímajíce a na
ni se připravujíce.

Abychom i my po příkladu jejich
činili, k tomu nabádá nás dnes církev
svatá svěcenými hromničkami. Zbožný
lid naš béře sobě dle starodávného zvyku
svíčky dnes posvěcené s sebou domů,
kde je v úctě chová a jen při zvláštních
důležitých příležitostech rozsvěcuje, např.
při silné bouřce, při zaopatřování ne—
mocného, obzvláště však dává hořící
hromničku umírajícímu křestanu do ruky,
aby ve svitu světla tohoto duši svou
vypustil. O kéž by také všichni zdraví
i nemocní významu této posvěcené hrom
ničky sobě vědomi byli! Světlo rozžaté
hromničky znamená nám : s v ě tl 0
věčné pravdy a moudrosti —
Ježíše Krista samého. Bez Ného, bez
Jeho svatého učení, bez Jeho milostných
prostředků, které z člověka dělají teprve
to, čím dle určení svého býti má, totiž
dítkem Božím, bez světla toho
tápeme ve tmách nevěry, toneme v kalu
hříchu a místo »dítek Božích a dědiců

království nebeského: stáváme se syny
d'áblovými a údělem naším věčné za
tracení. Kristus jedině svítí nám světlem
svým na temné cestě životem — on
osvěcuje nám i bránu smrti.

0 jak jinak jeví se nám ve světle
tomto svět a všecky jeho radosti a po
žitky, jak nicotným statek pozemský,

jak pomíjejícím všecka pocta, důstojenství,
krása a síla tělesná. Pozlátkem jeví se
to, co za ryzé zlato máme — jen
ctnost“ a spravedlnost, jen dobré
skutky dle vůle Boží zařízenéjeví
se nám v plném lesku své hodnoty; a
když vše ostatní nás jako láska falešných
přátel doprovází až k smrti: doprovázejí
nás tyto až tam, kam nám na cestu
hromnička svítí —_do věčnosti.

A jako nám světlo hromničky osvě
cuje posledni vezdejší okamžiky a my
při svitu jejím poznáváme, že jen mar
nosti světa toho Opouštíme, tak osvěcuje
nám světlo její na věčnosti ito, co tam
na nás čeká — a to je soud. »Ulo
ženo jest lidem jednou zemi-ití —- a
potom bude soudu Že první polovice
věty této je pravdiva, víme ze zkuše
nosti. Že druhá, za to nám ručí ne—
klamné slovo Boží. Ano, soud přísný,
soud hrozný čeká nás na věčnosti, soud
spravedlivý, při němž není ohledu na
vznešenost ani na bohatství ani na

učenost' souzeného -—-soud předůležítý,
neboť na něm zavisí bud' nebe aneho

peklo.

Svit hromničky ukazuje nám však
také dále soudce samého, a ten jest
Ježíš Kristus, Syn Boha živého, Spasitel
náš. »Co kdo seje, to bude ižíti,< a

zase jinde: »Jakou měrou měříte, takou
bude vám naměřeno,c tak pravil tento
náš soudce, dokud ještě byl naším uči
telem, dokud ještě s námi sdílel tento
trudný život pozemský. On zasypal nás
takořka dary a milostmi, on poskytl
nám vše, čeho jen ku spáse třeba, “on
vydal se za nás na smrt?, on však také
přísně zkoumati bude, jak jsme všech
jeho darův užívali, zdali jsme se při
činili s milosti jeho spolupůsobiti. Zdaž
hrůzou nestrneme, pomníce, že sice rádi
jsme dobré od Boha přijímali, za to
jemu však sami ničeho nedávali, že sice
zevně k dítkám jeho jsme se čítali,
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švskutku však k nehodným připočtem
býti zasluhovali, že jsme darů jeho
mnohdy ke zlému užívali, ba i tím, co
nám poskytoval, jej uráželi? Zdaliž
hrůzou pak neoněmíme jako onen muž,
jejž král dopadl při hostině bez roucha
svatebního?

A jaký bude ortel nás? O vy
duše zbožně, kteréž Boha milujete, kteréž
proň trpíte, kteréž všecko utrpení jemu
obětujete, () těšte se blahou nadějí, nebot:
zaslechne ta krásná. ona slova z úst

faně: »Pojd'te, poželmaní otce mého,
do království, které jsem připravil vám!:
Bůh sám, Bůh přeštědrý a všemohoucí,
odmění vas za vše, cokoli jste pro čest
a slávu jeho učinili, cokoliv jste zah a
jeho sv. učení strpěli, cokoliv jste dle
příkazu jeho dobrého vykonali, a od
měna jeho bude hojná. »l setře Bůh
každou slzu s očí vašich a nebude

smutku ani nářku ani bolesti, nebot“ to
vše již pominulo.: Bůh sám bude údělem
vaším a to na věky.

'l'řeste se však vy všichni, kdož
Boha znáti nechcete nebo znajíce jej,
neposlouchate. Nebude pak Ježíš Kristus
již vaším Spasitelem — neboť doba spásy
uplynula — ale vaším přísným soudcem,
a Bůh nedopustí, aby byl posmíván.'
Mnohdy se to sice v životě dobře bez
Boha žije ——tak volně, bez přikázaní,
ale jak hrozným jeví se potom taký
život ve světle hromničky! »Odejděte
ode mne, zatracencí, do ohně věčného,
který připraven jest ďáblu a sluhům
jehom Není hroznějšího rozsudku nad
tento. () kéž bychom častěji na to po
mýšleli! A co zachrání nás před takým

ortelem? Pokání a polepšení se! Vraťme
se ku kříži, jejž jsme opustili, smyjme
s duše viny své krví beránkovou, aby
soudce poznal vlastní svou krev a skrze
ni nám milostiv býti ráčil. ,

Ejhle, co všechno osvěcuje nam
světlo svěcené hromničky! Buďme všech
těchto pravd povždy sobě vědomi & ne—
překvapí nas ani smrt' ani soud nepři—
pravené. »Pamatujme na poslední věcí
své a nezhřešíme na věkym Svěcená
bromnička nebudiž nám jen holou věcí
bez významu, nýbrž pamatujž nás na
jasné světlo víry svaté, v němž choditi
máme, aby smrt“ naše oslazena byla
blahou naději a u věčnosti kynulamam
zář Boží. Vždyt? pamatuje nás na světlo,
které nám podáno bylo po křtu svatém.
Tehdy, když křtem svatým obmyti jsme
byli od hříchu prvotního, kdy duše naše
byla ve stavu milosti Boží, podal nám
kněz hořící svíci, řka: »Vezmi hořící
svící víry, lásky a dobrých skutků, za
chovávej bez pohromy úmluvu křestní,
a drž se přikázaní Božích, abys, až Pan
k svatbě přijde, mu vstříc vyjíti mohl
se všemi svatými, abys život věčný měl
a blaženě žil na věky věkův.a O kéž
držíme i na sklonku života hromničkn

rozžatou v ruce stydnoucí, jsouce v témž
stavu milosti Boží! Pak s dobrým svě—
domím a v blahé naději zvolati můžeme
se Simeonem: »Nyní propustí, l.)ane,
služebníka svého v pokoji,x neboť pak
očekává nas zaslíbení Boží, dané na
křtu sv. Ilromnička sice vypadne z ruky
naší mrtvé, oči naše neuzří již svitu
jejího na světě, za to však oslní dusi
naši na věčnosti zář nebeská.

Boh. Handl.



íSNĚ
Napsal J.

3.

Na slavnost Očišfováni Panny Marie.
:Exultavit cor meum in Domino..

ak plesal's, zbožný starče Simeone,
kdýž chovalfs Dítko svaté v náručí —
to růžového keře poupě vonné,
jež v plný květ se brzy rozpučí.

Ty's zblízka slyšel ono Srdce tlouci,
jež lásku do světa jen hlásalo,
a proto k nebi sýlal's díky vroucí,
a proto nitro tvoje jásalo.

To štěstí, duše zbožná, kyne ti,
když božské Dítko při mše obětí
se spojí s tebou v sladkém objetí.

Tu Srdce, v něž se ostny trnů ryjí
„ c „

a ono, co se růze na nem v1j1,
i s tvojím —jedním lásky tepem bijí.

LÁSKY.
St. Pavlík.

4 .

V čas svatopostni.
>Fortis est ut mors dilem-io.

\ (Cant.8.)

Bud'sBohem,Synu! „SBohem, Matko drahá,
[ já na smrť jdu — má, přišla hodina;

tak musí být — Ty víš to jediná...“
A přec ho Mati propustit se zdráhá.

Než láska její větší nad bol každý!
Hle, naposled jej k srdci ještě stiska,
a slzu 'zdržet chce, co z očí tryská,
ač z duše děsí se té bohovraždy.

O Matko, Matko statná- ve svém bolu,
když bol a láska bojují v nás spolu,
Ty uč nás snášet mužně každou strast'!

Jen v trní rozvíjí se lásky růže;
i hořkost' smrti láska k Bohu zmůže,
neb hotova je život v oběť klásť.

Na neděli I.

„Vyšel rozsévač, aby rozséval

simé své.“ (Luk. 3, 5,)

ráčil Pán Ježiš sam vyložiti
V učeníkůmsvým. Z výkladu

toho i my poznáváme, že símě jest slovo
Boží, půda pak, do níž se símě zasívá,
že jsou srdce posluchačů slova Božího.

Než kdo je ten rozsévač? Rozsé
vačem tím není nikdo jiný leč sám
Kristus Pán; však také Bůh Otec jest
rozsévačem, dí sv. Albert Veliký, anot
dle výroku tohoto učitele církevního
stava ještě vícero rozsévačů; rozsévačem
jest také každý dobrý ano i každý zlý
člověk, také ďábel sam, ano i smrt. Každý
z těchto rozsévačů má vlastní símě,

odobenství, jež nám dnešní ]
sv. evangelium předkládá, ?

ptr devitniku.

' kteréž rozséva, a vlastní zemi, do kteréž
; símě své rozsévá, a každý očekává užitek

ze seth své.
První rozsévač tedý jest Bůh Otec

a Pan Ježíš sam jest to zrno pšeničné,
které Bůh Otec seslal s nebe na zemi
neboli nasel, a které přineslo užitek
nejhojnější veškerému lidstvu, totiž Vý—
koupení jeho 2 hříchu a smrti věčné.
Že tímto převzacným semenem Otce
nebeského jest, prohlásil Pan Ježíš sám,
řka: »Amen, amen, pravím vam: Zrno
pšeničné padnouc v zem, neumře-li,
samotné zůstane, pakli umře, mnoho
užitku přinesem (Jan 12, 24—25) Ne
sčíslní zástupové vyvolených Božích, kteří
věčného blahoslavenství již dosáhli a
ještě dosáhnouti mají, o zdaž to nejsou



nejpožehnanější klasy vyrostlé ze zrna
pšeničného, jímž jest sám Kristus Pán?
Avšak Bůh Syn nejen jest tím nejvzác
nějším semenem Otce nebeského, onť_
sám jest také rozsévačem, neboť vyšel

!?

to símé, kteréž rozsíval a kteréž hojný
užitek přínáší v srdcích všech, již slovo
Boží slyší a ostříhají ho: blahoslavenství
a život věčný. Řeklať Pravda věčna ženě
ze zástupu, velebící blahoslavenou Ro

'—
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z lůna Otce věčného a přišel proto na ! dičku Boží: »Ovšem pak blahoslavení,
svět, aby nezahynul svět, ale měl život.| kteří slyší slovo Boží & ostříhají ho<
věčný skrze něho. Za účelem tím chodil
Pán Ježíš ve své vlasti z místa na místo

a zjevoval pravdy, které věřiti, a učil
ctnostem, které konati mame. A to jest

(Luk. 11, 28.), a opět zitstupům židov
ským & knížatům kněžsky'm: »Bude-li
kdo zachovávati řeč mou, neokusí smrti
na věky.: (Jan 8, 52.)
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Rozsévačem dale jest každý dobrý
člověk a ten trojí simě rozsévá: čistotu,
spravedlnost & milosrdenství, a šťastna
každá rodina, št'a'stna každá obec, šťastná
každá země, kde takové símě se roz—

?

l

i

Š

|

5

|

svým žíti budeme neustávajíce.c (Gal.
6,9.) Rozsévačem jest i zlý člověk a ten
dvojí símě rozsívá: marnost a nespra—
vedlnost, a též on, co rozséval, kliditi
bude. 0 rozsévačích takových dí již

ii[]|;j1ui11::IÍI'qu!|i!.l|_i!—l-_"||||r|u|n|iilrl=lvli.||'li-lnlnl
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sívá. A by, kdo dobrý jest, neustával
v rozséváni dobrého semene proto,
že snad mnohé zrno padne na cestu,
nebo na skálu, nebo mezi trm', napo
míná. a povzbuzuje sv. apoštol věřících:
»Dobře činíce neustávejme; nebo časem

11 | | | | |=.lllll.il"l„Fl-“rl |, |»|*"|'

prorok Ozeáš: »Vítr rozsívaji a bouři
kliditi budou“ (Os. 8, 7.), a moudrý
Sirach je napominá a dí: »Nerozsívej
zlých věcí na záhony nespravedlnosti, a
nebudeš žíti jich sedmeronásobně.:
(Sir. 7, $.)
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Rozsévačem jest dále ďábel. O něm
sám Pán Ježíš praví: »Když lidé ze
snulí, přišel nepřítel jeho (Boží) a nasel
koukole mezi pšenici a odešelc (Mat.
13, 25.) On to byl, kterýž hned na
počátku nasel nevěru a pýchu do srdce
prvních rodičů našich; ont' to jest, kterýž ,
v ďábelské setbě své až podnes neustává
a snaží se do srdci lidských, do nichž ?
Bůh pšenici ctností nasel, naseti koukol
hříchů, jako jsou: pýcha, lakomství, ne—
čistota, závist, obžerství a opilství, hněv,
lenost, nevěra, kacířství, bludařství, ne
návist Boha, nedůvěrnost', zoufalství a
těm podobné nepravosti, které nejen
tělu, ale i duši věčnou škodu, ďáblovi
však hojnou žeň přinášejí.

Poslední pak rozsévač jest smrt.
Skrze ni navracují se těla do země,
aby tu porušení vzavše vzklíčila nesličně

:| buď ve svazky koukole na oheň věčný,
' nebo sličně ve snopy pšenice zlaté do

stodoly života věčného, jak nás o tom
poučuje sv. apoštol, an píše: »Rozsívá
se tělo v porušení, (ale) vstane v ne—
porušitelnosti; rozsívá se v nesličnosti,
(ale) vstane v slávě; rozsívá se v ne—

Ě moci, (ale) vstane v moci<< (1 Kor. 15,
42—44.), což ovšem platí o tělích spra
vedlivých a nikoliv nespravedlivých, jichž
těla také vstanou, ale nebudou Oslavena
a s koukolem nešťastný osud sdíleti

1 budou. Tomuto poslednímu rozsévači
' musíme se všíckni poddati, těm však,
[ kteří zlí jsou a zlé símě rozsévají, ne—

chtějmež za nic prOpůjčiti srdce svého,
Ě neboť nestvořil nás Bůh, abychom kou
? kolem byli, ale dobré símě přijímali do

j srdcí svých a hojný užitek přinášeli pro
3.život věčný. Amen. F. K.

W
Na neděli 2.

„Aj, vstupujeme do Jerusaléma a.
dokoná se všecko, co psáno jest skrze
proroky o Synu člověka.“

(Luk. 18, 31)

_.,_'.\'5dyž jsem byl dítě,: tak praví
35%? sv. Pavel v dnešní své

6% epištole ke Korintským,
»mluvil jsem jako dítě,

smýšlel' jsem jako dítě; když pak učiněn
jsem mužem, odložil jsem, co bylo dětin
ského.- (l. Kor. 13, ll.)

A co praví sv. Pavel sám o sobě,
nemůžeme říci o těch dvanácti učenících,
kteří Pána Ježíše na poslední cestě jeho
d0'7Žlei-usalémadoprovázeli. Oni, ač dětský
věk již dávno překročili, pořád ještě
v poznání tajemství Božích byli jako
neuměle děti, kteréž sice všemu věří, co
jim otec nebo matka mluví, ale smyslu
a dosahu slov jejich nepochopují.

Bylo to již po třetí, co jim Pán
Ježíš zjevně a bez podobenstVí mluvil

po devitniku.

() tajemstvi budoucího bolestného utrpení
svého a přehořké smrti své, řka: »Aj,
vstupujeme do Jerusalěma, a dokoná se
všecko, co psáno jest skrze proroky
o Synu člověka. Nebo vydán bude po
hanům, bude posmíván, i uplván, a když
jej ubičují, zabijí jej, a třetího dne
vstane z mrtvých,a »a oni,“ dí sám
sv. evangelista, »tomu nic nesrozumělí,
a bylo slovo to skryto před nimi, a ne
srozumělí, co se pravilo.: (Luk. 18,
31—34.) Nerozuměli tomu, protože byli
jako děti, nemajíce ještě dostatečného
poznání. Oni milovali Pána Ježíše celou
duší svou, věřili slovům jeho, ale že by
Pán Ježiš při osvědčené všemohoucnosti
své pro své svaté učení mohl pohanům
vydán, uplván, bičován a ukřižován býti,
to jim nijak nešlo na rozum. Anoť byli
mezi nimi dva, jejichž matka rovněž
tak smýšlela jako synové její. Byla to



Salome. Ta když uslyšela slova Pana ,
Ježíše, s učeniky svými do Jerusalěma
vstupujícího, klaněla se jemu a prosila
ho, aby nezapomněl v království svém na
dva syny její, Jana a Jakoba, ale učinil,
aby jeden seděl na pravici a druhý na
levici v království jeho.

0, kdyby byl Pán Ježiš řekl: Aj,
vstupujeme do Jerusale'ma, & tam“ Syn
člověka bude před veškerým lidem pro—
hlášem králem, slovům těm byli by po
rozuměli, neboť nebylo to tak dávno,
kdy lid zázračně nasycený chtěl Pána
Ježíše učiniti králem svým! Vždyť také
dobře věděli, co byl sám posel s nebe,
archanděl Gabriel, vykonávaje poselství
své. předpověděl o Pánu Ježíši, řka
k Panně Marii: »Ten bude nejvyšší a
Syn Nejvyššího s]outi bude, a dá jemu
Pán Bůh stolici Davida, otce jeho, a
kralovati bude v domě Jakubově na

věky, & království jeho nebude konce.:
(Luk. l, 32.)

Kdyby byl řekl Pán Ježíš: Aj, vstu
pujeme do Jerusaléma, & tam oslaven
bude Syn člověka slávou, v jakéž ho
viděli tři z důvěrníků jeho na hoře
Tábor, když obličej jeho zastkvěl se
jako slunce, a roucho jeho učiněno jest
bílé jako snih, o slovům těm byli by
porozuměli, nebot oslavil-li Otec nebeský
sám Syna člověka, kterak by neměli i
lidé tak činiti, když Otec nebeský vy
svědčil hlasem s nebe: »Tentot' jest Syn
můj milý, v němž jsem si dobře zalíbila ?
(Mat. 17, 6.)

Kdyby byl Pán Ježíš řekl: aj,
vstupujeme do Jerusaléma, a tam Syn
člověka zjedná pokolení lidskému ztra
cenou svobodu synů Božích, tam svrhne
& zlomí to jařmo nevolností a poroby,
pod nímž úpél netoliko lid- israelský,

ó takovýmale veškeré člověčenstvo,
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! slovům byli by porozuměli učeníci jeho,

nebot“věděli dobře, kterak i sami pohané
toužili po Spasiteli světa, &kterak chvá
tali uctít narozeni Pána Ježíše zastupitelé
jejich, mudrcové od východu, a před
stoupivše před ukrutníka a tyrana lidu
israelského, Heroda, neohroženě se tázali:
»Kde jest ten, kterýž se narodil, král
židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho
na východě &přijeli jsme klaněti se jemu. .
(Mat. 2, 2.) Ze ale řekl: Aj, vstupujeme
do Jerusaléma, a dokoná se všecko, co
psátno jest skrze proroky 0 Synu člověka.
Nebo vydán bude pohanům, bude po
smíván, a ubičovánli uplván; a když jej
ubičuji, zabijí jej, a třetího dne vstane
z mrtvých: to pochopiti nemohly dětinnou
láskou k Pánu Ježíši oddaně srdce jejich
a rozum jejich, do té doby Duchem sv.
ještě neosvicený. Smýšleliť oni jako děti,
neznajice záměru nevystihlé lásky Pána
Ježíše, kterýž proto volil trpěti &potupnou
smrt kříže podstoupiti, aby dovršil lásku
svou k lidem a nám všem na rozum

dal, za jak drahou cenu nám usmíření
u Otce svého zjednali a nás z poroby
hříchu &následků jeho vykoupiti ustanovil,

(), kéž by nikdo z nás nezapomínal
na tuto lásku jeho, zvláště v dnech tak
zvaného posledního maSOpustul Kéž by
každý křesťan, chce-li a může-li se veseliti,
veselil se tak, aby neměl účastenství
v té potupě a v tom utrpení, kteréž se
stalo Pánu Ježíši, když byl pohanům
vydán, posmíván, uplván, bičován a
ukřižován, ale prozřel jako onen slepec
u Jericha pozdravený, a jako lid uzdravení
jeho vidoucí chválil Boha a neurážel jej
chováním vykoupenců nehodným, po
horšlivým a namnoze i rouhavým! Kéž
by každý volal: Ježíši, Synu Davidův!
učiň, at' vidím, a odložím co je na křestanu
pohanského. Amen. F. K.

Škola B. 8. P. 1896.



Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naši cirkve.

Píše Boh. Handl. (Č. d.)

.Íičkoliv Kristus Pán, Spasitel
. ' . '
>, náš, nové učení sve toliko
:mezi Židy a nikoliv u po

ních slov svých poslan jest ku »ztrace
ným ovcím domu lsraelskéhOa (Mat. H).),
nechtěl přece, aby toto spásonosné učení
jeho bylo omezeno na národ jediný ——
jako zákon Mojžíšův — nýbrž účastným
milosti této mělo se stati celé lidstvo.

Již proroci předpovídali, že bude mes
síáš »učitelem národův a světlem po
hanův a že rozšíří poznání pravého
Boha až do končin země.: Proto vý
slovně rozkázal Pan apoštolům svým:

hanů hlásal, jelikož dle vlast- ;
i

jdouce do celého světa učte všecky f
národ y.<<(Mat. 24.) Kristus Pán nechtěl
dále, aby učení jeho rozšiřovalo se po- 5

'mocí písma, pomocí mrtvé písmeny; on
nechtěl náboženství své tak předůležité
a samospasitelné na pospas dáti roz
ličným libovolným výkladům moudrosti
a učenosti lidské; proto sám ničeho ne
sepsal aniž apoštolům sepisovati přikázal.
Rozšiřování víry křesťanské mělo se díti
slovem živým ——ústním kázaním. Proto '
praví sv. apoštol Pavel v listu svém
k Rím. 10. 17: »Víra jde ze slyšení,
slyšení pak skrze slovo Kristovou: Aby
se však slovo Boží po všecky časy čisté
a neporušené zachovalo, založil Spasitel
úřad učitelský a přislíbil tomuto
Ducha sv., Ducha pravdy, jenž s ním
býti má na věky. Ku správě tohoto
úřadu učitelského vyvolil ze všech svých
učenníků 12 apoštolů. Tito obcovali
denně se Spasitelem, aby uvedeni byli
v obsah vší božské pravdy a ve svatá
tajemství, a by svědky byli života i činů
Ježíšových. A co po ten čas viděli a
z úst Jeho slýchali, to měli po jeho
nanebevstoupení zvěstovati všem na

rodům a tak zjevení Boží příštím po
kolením zůstaviti. »A budete mi svědky
v .lerusalemě, v Judsku a Samaří až do
končin země,: pravil k nim odcházející
mistr. Proto pojmenoval je a pošto l y
5 vý m i, t. j. svými poslanci a plnomoc
níky.a A apoštolé činili, co přikázal Pán.
Horlivě hlásali jeho učení všudy — a ty,
kdož jim uvěřili, křtili. Zadali pak na
obrácencích nejprve >víru,a nebot řídili
se slovy Spasitelovými: »Kdo nevěří,
jest již odsouzen.“ Aby pak nově obrá—
cení křest'aně jakýsi stručný měli souhrn
& přehled všech pravd víry svaté, složili
apoštolé »vyznání víry,a které se po
nich také a p o š to 1s kým nazývá.
Vyznání toto jest zakladem naší víry —
pravdy v něm obsažené musí každý bez
výminky pevně věřiti, kdo spasen u
pravým křesťanem držán býti chce.
Nuže, pohleďine nyní, jak již prvotní
křesťané v katakombách víru svou dle

»apoštolského vyznáníc vyznávali. Hlavní
a základní myšlenkou a pravdou »apo
štolského vyznání víryc iest víra v jedi
ného, trojosobního Boha—Stvořitele, Vy
kupitele a Posvětitele, z této víry vy
plynulo všech dvanácté článků apoštol
ského snesení.

1. Jest jeden Bůh. Naproti
mnohobožství pohanů musili křesťané
svou víru v jediného Boha obzvláště
důrazně vyznávati. Učení toto jeví se
nám v katakombách v rozličných ná
pisech náhrobních. Tak u sv. Kallista
čteme na jednom hrobě následovně:
»Kassius Vitalius (totiž zde leží), jenž
žil 58 let 8 měsíců 10 dní; synové jeho
postavili tento pomník v pokoji tomu,
jenž v jediného Boha věřil, vpo
koji Kristově.<< Jiný nápis zní: »Ticha
Faustino, žij v Bohul<<



Zase jinde psano: »Aquilina a Euse—
bius; sladký pokoj budiž vám v Boh u.:

Krásný a tklivý napis je tento: »Zde,
() přesladký synu, dokonan cíl životaý
tvého; avšak,
ja prosím tebe, smiluj se nad utrpením,
smiluj se nad miláčkem mým, jenž tolik
nezaslouženě trpěl.<

2. Jsou tři božské osoby.
Dílem proto, že staří křesťané toto

přesvaté tajemství, pohanům nepocho
pitelné, také před pohany skrývali, dílem
že nevěděli, kterak by vhodně Nejsv.
Trojici zobrazili, spokojili se značkou
trojúhelníka, k němuž někdy i monogram
jména Kristova přidán jest asi v tento
způsob:

Někdy shledáváme při tom idvě
písmeny abecedy řecké, první a poslední,
A (alfa) a 9 (omega), značící začátek
a konec ——t. j. Boha,

původce všeho, a Boha
věčného. — Avšak na.-.
hrobní napisy v kata
kombách jsou již v
ohledu tomto ja nější,
tak čteme na jednom:
»Ve jménu Boha, Otce
všemohoucího, a Syna jeho, Pana našeho
Ježíše “Krista, a Ducha sv. Eusebius toto
pohřebiště obnovíte:

Krásně vyznává víru v Nejsv. Trojici
nápis následující:

»Zde odpočívá a spí sen pokoje
Agel Berga, služebnice Jcžíše_Krísla,
která asi 18 let žila.
Věřím v Boha Otce,

věřím v Boha Syna,
věřím v Boha Ducha sv.;
věřím, že o soudném dní
Z mrtvých vstanu.:

všemohoucí Otče,

Zdaž může býti jasnějšího dokladu
nad tento. o víře prvních křesťanů v Nej
světější Trojici Boží a v Božství Otce,
Syna a Ducha sv.?

Jet“tajemství Nejsv. Trojice zakladem
křesťanství, které s ním stojí a padá;
vykoupení naše Bohem Synem a pOsvě
cení Bohem Duchem sv. souvisí s vírou

touto co nejúžeji.
3. Bůh stvořil andělé. Víra

v anděly jakožto Bohem stvořené do
konalé duchy vyznavítna jest v dobách
prvních. 'l'ak modlil se sv. Polykarp,
učenník sv. Jana apoštola, stoje před
hranicí, na níž spálen býti měl:\»_Bože,
Stvořiteliandělův a archandělů,
'l“y naše vzkříšení a naše spásOa atd.

1 v katakombách je doklad víry te.
Ctěme jen tento sličný napis: »Svému
nejdražšímu synu Severovi věnuje tento
náhrobek otec Laurentius. 4 léta 8 měsíců
5 dní žil a byl od andělův odnesen
7. ledna.a

Jiný napis praví:
»Andělé si pro něho přišli,

když byl 22 let. 9 měsíců 8 dni žil.c
Víra v anděly a jejich dobré služby

nam prokazované je tedy jako u nás
tak i u starých křesťanů věrou vyzna
vanou.

4. Bůh stvořil první lidi;
jejich pad. Důležitý tento článek víry,
za dob našich tolikrate popíraný, věřili
na základě božského zjevení první kře—
st'ané pevně. Sv. bisk'up Achatius stoje
před soudcem Martiancm veřejně vyznal:
»První lidi učinil Bůh; údy prvního člo—
věka učinil z hlíny a pak mu dal dech
a duši. Proto nebojíme se model, které
lidska ruka učinila, ale bojíme se toho,

; jejž jsme my neučinili, nýbrž od něhož
stvořeni jsme byli, jenž nás jako Pan
stvořil, jako otec miloval a jako nejlepší
dobrodinec z věčné smrti vytrhl.:

l v katakombách jsou doklady víry
této. U hrobu sv. Pavla nalezena byla

4%
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mramorová rakev, na jejíž přední straně
dva polovypuklé obrazy viděti jest.
Obrazy představují výjevy ze Starého a ;
Nového Zákona. A hned první předsta
vuje nám tři božské osoby sobě úplně
podobné, kterak tvoří tělo Adama a
z něho tělo Evy. Dále viděti strom a
hada s ovocem podávajícího toto Evě;
hned vedle rozdává Pán Evě beránka
jakožto znamení domácích prací
a Adamovi kytici kla sů, na znamení,
že nyní jen v potu tváře musí si do
bývati chleba svého. Obraz tento od
náší se ku padu a trestu prvních lidí
v ráji. Obrazů podobných, představujících
Adama a Evu před a po pádu jest
v katakombách více; první křesťané měli
jimi poučováni býti o prvotném hříchu
&znovuzrození člověka Ježíšem Kristem; 
dále že člověk tvorem Božím jest a ni
koliv, jak již tehdy gnostíčtí kacíři učili,
tvorem zlého ducha, a konečně, že byt'
sebe větší byl hřích, přece člověku možno
se káti a obrátiti. Ejhle, jak dokonale
souhlasí víra naše s věrou dřevních

křesťanů, odchovanců samých apoštolův i
a jejich prvních učenníků. Zdali to není
pro nás dosti důrazně napomenutí,
abychom se drželi zjevené pravdy božské
a nepřilnulí k lichému učení o nafouklé
učenosti lidské. Křesťanstvípraví : »Člověk
je tvorem Božím,c a nevěrci praví: »Ni
koliv, nýbrž vyvinul se během času ze

snižuje nás i pod zvířata. Tím popírá
ovšem také první blažený stav lidí v ráji,
popírá i jejich pád a důsledně pak za—
vrhuje ivykoupení z hříchu“ a trestu
Synem Božím Ježíšem Kristem. Lichá
věda boří křesťanství a zavádí pohanství,
ač i v pohanských bájích dosti zřejmé
stopy nalézáme o stavu prvních lidí před
pádem a po něm.

Křesťanství učením svým ušlecht'uje
člověka, hledí jej i když zhřešil a po
klesl zase pozvednoutí, podávajíc mu
prostředky Synem Božím zjednané; ne
věra, skrývající se za lichou vědu, činí
člověka ubohým, béře mu úctu a vážnost
sama před sebou, činí z něho rafinova—
nější zvíře, otvírá mu dokOřán všecky
neřestí a vydává jej na pospas všem
chtíčům a náruživostem. () ušlechtění
člověka nemůže tu býti v pravdě ani
řeči. Křesťanství věrou svou člověka

vzdělává, nevěra jej znemravňuje, kře
sťanství jej chrání, nevěra jej zaprodává,
křesťanství jej těší a sílí, nevěra jej
vrhá v zoufalosť, křesťanství člověka
věrou o vznešeném původu a božském
vykoupení povznáší na zemi a_ ku věč—
nému životu vede, lichá věda svou ne
věrou jej nezaslouženě snižuje na zemi
a pro život věčný ničí. Staří křesťané
volaji k nám: »Držte se víry, církve
své, ona jedině jest pravá, ona božská
a nezměnitelná, jen tou uhájite důstojnost?

zvířete, z Opice.a Křesťanství staví nás i svou na zemi a dojdete cíle sveho na
na stupeň vysoký jakožto nejznameni- ! onom světě!:
tější tvory na světě, lichá věda však:meemmmmaoswaeewg

Které Pán Bůh miluje, ty trestává,
ne je vlastně, nýbrž jich zlou vůli a
převrácené náklonnosti chce potříti v jich
vlastním hnízdě a obydlí starébo člověka
chce zbořiti, aby na onom světě nemusel
oheň v nich povstatí a věčně je pálili.

Sv. Ilfechtilda.

(Příště dále.)

Buďto svatí činili příliš mnoho nebo
my činíme 'příliš málo, abychom spasení
byli. Jsme o pravdě naší víry pevně pře
svědčeni? Jestliže nevěříme, činíme ještě
příliš mnoho, věříme-li však, pak nedo
stačí, co činíme (jest potřebí více horli
vosti). P. Craisel.



Milujme se!
Čtenářům „Školy B. S. P.“ podává Fr.Ja1wvslt-ý. (Č. d.)

XI.

„Milujte nepřátely své, dobře
ěiňto těm, kteří vás nenávidí, a
modlete se za ty, kteří vám pro
tivenstvi činí 3, utrhají vám.“

Mat. 5. 44.

ejkrasnějším květem na stromě
, lásky křesťanskéjest láska

k nepřátelům. Tam ještě
milovati, kde přirozená láska
vyhasíná, jest dokonalé vítěz

, ství nad přírodou, vítězství,
jež jest možno jen milostí Ducha sva
tého, Ducha lásky. \

Jako neznalo lidstvo před Kristem
lásky k bližnímu vůbec, tak neznalo
lásky k nepřátelům zvláště. Teprve
Kristus Pán naučil nás slovem ipříkla
deín svým milovati i nepřátely,
než nejen naučil, nýbrž i poručil. Na
věky památna zůstanou jeho slova,
v kázaní horském pronesená: »Slyšeli
jste, že řečeno bylo: Milovati budeš
bližního svého a nenáviděti budeš ne

přítele svěho. Ale já pravím vám: »Mi
lujte nepřátely své, dobřečiňtetěm,
kteří vás nenávidí, a modlete se za ty,
kteří vám protivenství činí a utrhají
vám, abyste byli synové Otce svého,

! oloupeného ubožáka, ačkoliv to byl žid,

jenž jest v nebesích, jenž slunci svému .
velí vzcházeti na dobré i na zlé, a déšť '
dává na spravedlivé i na nespravedlivé.
Neboť milujete-li toliko ty, kteří vás
milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž
ipublikáni téhož nečiní? A budete—li
pozdraVOvati toliko bratří svých, což
více činíte? Zdaliž i pohané toho ne
činí? Buďtež vy tedy dokonalí, jako i
Otec váš nebeský dokonalý jeste (Mat.
5, 43.—48.)

Na věky památný zůstane příběh
Ježíšův o milosrdném Samaritánu,
jenž se 'přelaskavě ujal zraněného a

' a židé se Samaritány žili v nepřátelství.
Na věky památno zůstane první

slovo Ježíšovo, s kříže pronesené:
»Otče, odpusť jim; neboť nevědí, co
činila

Překrásné pochopil rozkaz i příklad
Ježíšův sv. jáhen Štěpán; modlilt'
se za své vrahy, kteří ho kamenovali:
»Pane Ježíši, nepokládej jim toho za
hříchh Překrásně pochOpil rozkaz a
příkladJežíšův i sv. apoštol Jakub
mladší, biskup jerusalěmský; kdyžtě
byl se střechy chrámové svržen a dole
ještě kamenován, volal vroucně: »Pane,
Otče, prosím Tebe, odpusť jim, neboť
nevědí, co činila Překrásné pochopili
rozkaz ipříklad Ježíšův první kře
sťané, kteří, ač téměř tři sta let pře
hrozným způsobem byli pronásledováni

, od římských císařů, takže čítáme z té
doby se 13 milionů mučenníků, přece
se nebouřili proti oněm tyranům, nýbrž
modlili se za ně a plnili všecky povin—
nosti věrných poddaných.

Kéž i my tak slovo i rozkaz Páně
o lásce k nepřátelům pochopíme a na—
plníme! Pomněmc, že láska ona a
plynoucí zní smířlivosť jest ne—
zbytnou podmínkou našeho =smí
ření s Bohem; pomněme slov, jež
se den ze dne modlíme v Otčenáši:

»Odpusť nám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinníkůmlc

* *
*

Řecký dějepisec Zonaras nám vy
kládá, kterak císař Justinián ll. zahnán
byv s trůnu, na lodi prchal ke králi
bulharskému Trebellovi, kterak ho za
stihla bouře a už se měla loď ztrosko

tati. Tu však poradil jeden průvodčí
císařovi, aby slíbil Pánu Bohu, že od
pustí všem- svým nepřátelům, že se ne—



bude mstíti. Císař to slíbil, bouře pře
stala, šťastně se dostal ke králi bulhar—
skému a pomocí jeho nabyl opět svého
trůnu; ale potom v slově daném nestál,
mstil se, pronásledoval své nepřátely.
l stihl ho trest Boží; bylt' zajat a se
synem svým '.l'iberiem sťat.

Ejhle, milí přátelé, i nám v tomto
životě hrozí bouře, i my co chvíle oci
táme se v nebezpečenství zahynutí, a
tož věčného zahynuli pro hříchy své.
Hříchy! Toť naše největší bída, toť
naše největší neštěstí, toť zhouba, zkáza
všeliké pravé radosti. Hříchy svými
stáváme se velikými dlužníky Pána Boha,
podobáme se služebníku, o němž vy—
pravuje svaté evangelium, že byl dlužen
králi svému deset tisíc hřiven, podle
našich peněz asi třicet millionů zlatých.

Aj, kdo nám tu pomůže? co si po—
čneme? »Zhřešil jsem, Hospodine,: volal
kajicně král David, když byl spáchal
hřích, a Bůh se smiloval a prorokem
svým Nathanem mu oznámil: »Hospodin
promíjí hřích tvůj; neumřeš.a O té ne
vystihlé dobroty Boží! Andělé zhřešili
a na věky jsou zavržení; člověk hřeší
pro hříchy své, jest na okraji věčného
zahynutí; když však kajicně, lítostivě
přijímá svátost pokání, když ve svaté
zpovědi volá s králem Davidem: »Zhřešil
jsem Hospodinu — já bídný hříšník,o=
slítuje se nad ním Pán, propouští ho
na svobodu a dluh mu odpouští; bouře
pak, nebezpečenství zahynutí pominulo.
Než to vše stane se jen tehdy, když
my napřed odpustíme svým vinníkům,
těm, kteří nám nějak ubližili, nás nějak
urazili, k nám nepřátelsky se zachovali.
.Odpusť nám naše viny, jakož i my od—
pouštíme naším vinníkům. Dobře tedy
radil onen průvodčí císaři Justiniánoví,
když jim hrozilo zahynutí, aby slíbil
Bohu, že odpustí všem nepřátelům. Kéž
by byl potom císař slib sVůj naplnil!
Že v slově nestál, že se mstil, že své

nepřátely pronásledoval, stihl ho nový
trest Boží, jest se synem zajat a stát.
Kéž by se byl také zmíněný služebník
z evangelia ustrnul nad svým spolu—
služcbníkem, který mu byl dlužen jen
sto denárů, podle našich peněz asi
sedmnácté zlatých. Že se neslitoval, ale
do žaláře jej vsadil, až by zaplatil dluh,
rozhněval se král a vydal jej mučitelům,
dokud by nezaplatil všeho dluhu. A tu
dokládá Pán Ježíš: »Tak i Otec můj
nebeský učiní vám, jestliže neodestíte
jedenkaždý bratru svému ze srdcí svýchm
(Mat. 18, 35.)

* *
*?

Kam pak by se podělo pokolení
lidské, kdyby se Bůh proti nám tak
zatvrzoval jako my bohužel mnohdy proti
sobě vespolek se zatvrzujeme? Tak si Bůh
nevede. Když se jednou Pán Ježíš Sa
mařím ubíral do Jerusaléma, poslal před
sebou posly do městečka samaritánského,
aby mu tam připravili nocleh. Ale Sa
maritáné, úhlavní nepřátelé pravých
židů, Krista nepřijali, protože putoval
do Jerusaléma. lvidouce to učeníci Páně,
Jakub a Jan, řekli: »Pane, chceš-li, ať
díme, aby oheň sestoupil s nebe a spálil
je?: A obrátiv se Pán Ježíš pokáral je
řka: »Nevíte, čího jste Ducha<< — jako
by pravil: »Nevíte, co mluvíte.: Syn
člověka nepřišel duší zatracovat, ale
spasita (Luk. 9.) Božský Spasitel ne—
dovolil tedy svým učeníkům, aby zá
zračným způsobem usmrtili nevlídné,
nelaskavél Samaritány, nýbrž dopřál

těmto času, aby se polepšili. A věru,
když se později v Samaří hlasalo svaté
evangelium, uvěřili Samaritáné a byli
hodnými křesťany.

Kam pak by se byl poděl Savel
z Tarsu, kdyby ho byl Bůh povolal na
věčnost právě tehdy, když jako horlivec
farisejský zběsile pronásledoval křesťany,
hubil církev Kristovu, vcházel do domův
a jímal muže i ženy křesťanské, vrhal



je do žaláře! Avšak nejvýš shovívavý
a milosrdný Pan dopřál mu času, a
z hříšneho Šavla stal se svatý Pavel,
z nástroje ducha zlého stala se vyvolená
nádoba Boží, stal se slavný kníže apo
štolský.

Kam pak by se byl poděl tak mnohý
z nás, kdyby ho byl Bůh hned po smrtel
ném hříchu na věčnost povolal! Než
neučinil toho Pán, nýbrž dopřál nám
času i milosti, abychom se polepšili;
odpustil nám, když viděl naši lítost', naši
skróušenosf, naše polepšení.

Považme to všecko, milí přátelé, a
suďme, rceme, zdaž by se nám jako
pravým křesťanům mělo těžkým zdáti
přikázaní Boží: »Milujte nepřátely své,
dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a
modlete se za ty, kteří vám protivenství
činí a utrhají vám-?

*

Toto slovo Páně týká se přede
vším našeho srdce, jež bývá
sídlem lasky nebo nenávisti, dobra nebo
zla. »Z hojnosti srdce mluví ústa,:
praví Pán Ježíš (Luk. 6, 45.), t. j. jak
kdo v srdci svém smýšlí, tak i mluví,
tak i jedná. Jak by tedy bylo možno,
„bychom tomu, jenž nám ublížil, jenž
se k nám jako nepřítel zachoval, abychom
mu odpustili, abychom o něm laskavě
mluvili, jemu dobře činili, za něho se
modlili, kdybychom proti němu v srdci
svém zlost',nenávist podrželi ? Jak bychom
mu mohli prokazovati dobrodiní, kdyby
chom mu jenom zlého přáli? Jaká by
to byla láska, kdybychom se sice zdrželi
zevnějších skutků pomsty, kdybychom
sice zevně nepřátelství svého neukazo
vali, avšak uvnitř v srdci svém chovali
nelibost, hořkost, o křivdách utrpěných
stále přemýšleli, z neštěstí bližního svého
se radovali, pro štěstí jeho truchlili?
V srdci tedy musíme především od
pustiti tomu, kdo nám ublížil, ústy pak
laskavě mluviti, ba za něho se i modliti.

55

Modlití se za nepřátely —
jak výborná to vlastnost srdce křesťan
ského! Byt' i odpůrce náš s námi ne
chtěl mluviti, můžeme my o něm mlu
viti s Bohem, můžeme, ba máme se za

€pěho modliti, a modlitba tato jest Bohu
tak mila-, že za ní jako odměnou slíbil
jednou sv. Alžbětě odpuštění všech hříchů
a trestů. Tato modlitba též způsobí, že
nebudeme o svých nepřátelích nelaskavě
mluviti, že budeme jejich poklesky omlou
vati, dobré vlastnosti chváliti; tato mo
dlitba způsobí, že je laskavě oslovíme,
že jim ruku na smířenou podáme.

Popatřme v této příčině na příklad
' Páně. slyšme Pána Ježíše, co praví Ji

dášovi, když tento přišed na horu Oli
vetskou zrádné ho políbil; řeklt mu:
»Příteli, nač jsi přišel'h (Mat. 26, 50.)
A jako zde slovem ukázal Pán náš
lásku k proradnému apoštolovi, tak dříve
mnohými skutk y prokazoval se mu býti
přítelem naposledy při poslední večeři,
kde mu jako otec milenému dítěti, jako
přítel miláčkovi pokrm podával, jako
služebník _svému pánovi nohy umýval.
Toť všecko souhlasilo s naukou Páně:

»Dobře čiňte těm,kteří vás ne—
návidí.—< V témž duchu píše apoštol
lásky sv. Jan: »Synáčkové moji, ne
milujmež jenom slovem, ani jazykem,
ale skutkem a pravdoua (1. Jan 3, 18.)

* . *

»Bud'tež bez úhony a upřímní synové
Boží, bez trestání uprostřed národa zlého
a převráceného, mezi kterýmžto svítíte
jako světla na světě, zachovávajíce slovo
života k slávě mé v den Kristův,< píše
svatý Pavel křesťanům Filipenským
(2, 15. 16.), napomínaje jich, aby ne
trestali, nemstili svých nepřátel pohan
ských, ale aby podle rozkazu Božího
rádi odpouštěli těm, kdož jim ubližují;
aby touto svou smířlivostí svítili jako
hvězdy a připravili sobě i jemu slávu;
chce sv. apoštol, jak dokládá sv. Anselm,



aby se křesťané podobalí hvězdám, kteréž :
!

upevněny na nebesích nestarají se o
věci pozemské, nýbrž jen svými dra—
hami se berou a světlo vydávají.

Ano, milí přátelé, jako hvězdy ne

beské svítíme, když vůli Boží plníme?
když ubližitelům ze srdce odpouštíme;
ba Bohu samému se podobáme, jenž
praví ve své shovívavosti ústy proroka
Ozeáše: »Néučiním dle prchlivosti hněvu
svého, nezkazím více Efraima; nebo Bůh
jsem já, a ne člověk.: (Os. 11, 9.) Tím
chce říci Pán Bůh: »Clověk hříšný chce
se mstíti, když byl uražen; já však chci
se smířiti; člověk trestá mnohdy, aby
zničil druhého, já však, abych ho na—
pravil; člověk hněvem a zlostí jest
zmítán, já však rozumně a spravedlivě
si vedu.:

Mýlí se tedy a bloudí velmi svět,
když si myslí, že odpouštěti jest známkou
slabosti a bázně, mstíti se však že
známkou síly & odvahy. Smířlivostí
svou Bohu samému se podobáme,
syny Božími se stáváme; smířlivostí
zasloužíme, že se na nás naplní slovo
Kristovo: »Blahoslavení pokojní; neboť
oni synové Boží slouti budou.<

Touto pravdou snažil se cařihradský
patriarcha Flavián pohnoutiroz
hněvanéhocísaře Theodosia, když
tento chtěl povraždili obyvatelstvo antio
chenské, že zneuctili obraz jeho i císa
řovnin. »Pomstíš—li se, () císaři,: pravil
patriarcha, »ukážeš, že jsi prostý člověk;
odpustíš-li však, Bohu budeš podoben.c
Blaze, třikrát blaze Theodosiovi, že po
slechl, že odpustil městu.

Jiný překrásný příklad lásky k né
přátelům skýtá nám francouzský vé
voda z Guise. Ukládalt tomuto kře
sťanskému knížeti, neohroženému ob
hájci víry katolické, jeden protestant o
život; avšak ďábelský úklad byl vyzrazen
a protestant polapený k vévodovi při—
veden. »Ublížil jsem ti nějak, že jsi

mne chtěl usmrtiti?c tázal se vévoda.
»Nikoliv,c odpověděl protestant. »Proč
pak jsi tedy cht-ěl takový zločin spá—
chati?a ——»Chtěl jsem své víry hájiti,a
vece protestant. — »Dobře,<<dí na to
vévoda, »tvé náboženství poroučí ti
vraždit, mé však náboženství poroučí
mi, úkladnému nepříteli odpouštěti; já
ti odpouštím! Tento vzácný muž mohl
vpravdě a beze lsti modliti se: »Otče,
odpust nám naše viny, jakož i my od—
pouštíme našim vinníkům.:

* * *

Prorok Jeremiáš nám vykládá,
kterak lsmahel, muž pochodící z rodu
královského, ve svých bojích setkal se
jednou s osmdesáti muži, a když je po
bíjel, nalezlo se mezi nimi deset, kteří
mu řekli: »Nezabíjej nás; neb máme
poklady na poli, obilí a ječmene a oleje
1 medu.: (Jer. 41, 8.) ] ustal lsmahel,
nezabil těchto desíti, že mu slíbili po
klady.

1 nám se nabízí poklad, uše
tříme-li svých vinníků, odpustíme-li svým
nepřátelům; i nám se slibuje odměna,
a tož odpuštění našich vin, milost
Boží, přátelství Boží. Nezhrdejmé
touto odměnou; nezatvrzujme bližnímu
srdce svého; snadno by se potom i
nám zatvrdilo Srdce Boží.

Za císaře Aureliána (270—275) žili
v městě Antiochii dva křesťané, Sapri—
cius a Nikeforus; milovali se jako rodní
bratři. Po čase však se rozhněvali a

zlost svou všelijakým způsobem pro—
jevovali. Nikeforus poznal brzy svou
chybu, litoval ji a snažil se všemožně
pomocí přátel se Sapriciem se smířítí;
ale marně. Zatím byl Sapricius pro
svou křesťanskou víru odsouzen a měl
zemříti smrtí mučennickou. Už kráčel

na popraviště. Nikeforus prodral se zá
stupem, hořce plakal, padl k nohám

_Sapricioyým a prosil vroucně: »Muče
níku Ježíše Krista, odpusť mi, jako Pán



Ježíš odpustil svým nepřátelůmla Než
i tentokrát prosil marně; Sapricius od
vrátil od něho svých očí a neodpověděl
ani slova. Nikeforus opět a opět prosil;
poh'ané se mu smáli jako člověku po- ,

Tento však vida, jak Pán Ježíš věrošetilému, bláznivému; nemohlit' pochopiti,
proč že s takovým úsilím uchází se o
přízeň člověka na smrť odsouzeného.
Prosíl nadarmo.
lhostejně patřiti na tuto nekřest'anskou
zatvrzelost'. Když byl Sapricius už na
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Nebe však nemohlo“

_jest popraven.

popravišti, když už měl býti st'at -—
zapřel Krista, pravil, že bude pohanským
bohům obětovati. Pán Bůh mu nedopřál
slavné koruny mučenickě, protože nechtěl
odpustiti svému spolubratru Nikeforovi.

lomností Sapriciovou uražen, volal:
Já jsem křesťan, já vyznávám, co Sa
prícius zapřel; chci býti místo něho
umučenlc Pohané mu přání vyplnili;

Milujme se!
(Příště dále.)AMW—.

Ráno žebračkou, odpoledne hraběnkou.

ylo r. 1832. Zemi francouz
5 skou navštívila hrozná metla

Boží. Strach, hrůza, zděšení
'— ,; _L-jevily se na tváři obyvatelů

parízských Vždyť dítky utíkaly od ro
dičů, rodiče opouštěli dítky, známí a
přátelé se rozcházeli. I těm, kteří se zdáli
býti otužilí a odvážliví, nedostávalose
síly a rozvahy, Každodenně přečetné
mrtvoly byly neseny z města ven. Žádný
již nečítal, kolik mrtvých denně bylo
pochováváno, ano i hlas zvonů nebylo
při pohřebních průvodech slyšeti — hlu
boká bolest a sklíčenosť opanovala celé
město. Dnem a nocí chvátali městem —

kněží a milosrdné sestry. Kněží donášeli
skonávajícím útěchu nebeskou, podávajíce
jim chléb svátostný jako posilu na cestu
do věčnosti, milosrdné sestry pak po
skytovaly nemocným pokrm, nápoj, po
silu, útěchu, prokazujíce jim skutky
tělesného i. duchovního milosrdenství.

Těšilyť sestry ubohé nemocné a modlily
se s nimi.

Dlouhé řady chudých Pařížanů táhly
městem, zastavujíce se u bran klášterních,
kde doufaly, že se jim dostane pomoci
& pokrmu. A mniši i mnišky závodilý,
aby mohly chudině pomoci tím, co samy
od úst si utrhly. Unaveny prací, bídou

a nemocí vztahovaly matky ruce vysílene
u bran klášterních, aby kousek chleba
vyprosily umírajícím dětem. Bylit' mezi
chudinou i takoví chudí, kteří až dosud
sami slušně žili, ano i chudým pomáhali,
kteří však nyní byli nuceni vztahovati
ruce po almužně. Přípojiliť se k těm,
kteří již delší dobu žebrotou se živili.
Omluvou byl jím oděv těch žebráků,
kteří pouhými hadry tělo přikrývali a
tou útěchou, že jiní jsou ještě neštastnější,
kojili a mírnili bolest a hanbu vlastní.

Mezi touto chudinou byla také paní,
jejíž čepec byl ošumělý, ale s něhož
dosud závoj vlál. Měla na rukou staré,
otřelé rukavičky, s ramenou splýval vlňák,
který před časy byl drahý a vzácný,
ale s něhož nyní třápce a hadry visely.
Tato pání nikdy nepromluvilá slova —
dostala-li něco, přijala almužnu mlčky, -—
nikdy však almužny nežádala. Byla vždy
mezi žebraky, stála s nimi u dveří, při
jímala almužnu mlčky, vzdálila se i když
nic nedostala.

Ani sestrám, ani chudině, v níž paní
pravidelně se objevila, nepodařilo se nikdy,
aby vyzkoumaly tajemství této záhadně
paní. O příbytku jejím nikdo nevěděl.
Ba ani lidé nevěděli, ve které čtvrti
městské přebývá, avšak slušné &zdvořilé



jednáni bylo u pani té všem _napadné.
Domnívalit' se všichni, že jest asi vdovou
zlepší třídy, která však nyní nemoci
upadla v-nouzi.

Sestry, kterým bylo svěřeno podě
lování chudých, všímaly si paní té, zvláště
pak jedna pozorovala chudou paní, sestra
Angelika. Sestra tato s tak laskavou a
vlídnou zvědavostí tuto záhadnou pani
pozorovala, že ipronikla závoj, který
tvář jeji zastíral, i zpozorovala, že tvář
vdovina jest mladá a krásná.

Sestra Angelika často rozpřádala
hovor se záhadnou paní, ale jenom ně
kolik nesrozumitelných slov zaslechla.
] domnívala se, že slušno, aby mlčení
vdovino nerušila, ale nepouštěla jí se

zřetele, a nebyla-li někdy mezi chudinou,
pátrala po ní. Domýšlelať se dobrá &
laskavá sestra, že snad morovou ranou
jest nakažena, a že nemožno poskytnouti
jí pomoci, anť í příbytek její znám není.

Ponenáhlu přilnula sestra Angelika
k pani žebravé celým srdcem. Zdáloť se
jí, že jednoho dne paní na“ sestru po—
hlížela zrakem vlídným, laskavým a
sdilným. Ač rok ten, v němž morová
rána strašně řádila, sestrám ukládal ne—
změrné práce a starosti, pamatovala
sestra Angelika ustavičně na chudou
vdovu, modlila se za ni, přála si, aby
se ji poštěstilo vyzkoumati záhadné
tajemství, a nevzdávala se naděje, že
úmysl ten »se jí zdaří.

Každého dne z rána sestra Angelika
se vdovou promlouvala očima, a kdykoliv
sestra podávala vdově podporu, provázela
almužnu zrakem vlídným a laskavým,
aby ubohá chudoby a nouze velmi ne—
cítila. V srdci sestry Angeliky měla chudá
vdova zvláštní místečko. Pocit útrpnosti
a_bolesti ozýval se v srdci dobré a útrpné
sestry, pohlédla-li na ošumělý čepec,
rozedraný vlňáček a záplatovaný oděv
chudé vdovy.

Právě tou dobou meškala v ulici
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de Lille v nádherném paláci mlada paní,
která před nedávnem teprv se provdala,
Nazveme ji hraběnkou Marii, vždyt?Marie
skutečně se jmenovala Bázeň a strach,
který v Paříži zavládl, jakoby na ní a
dům její ani nejmenšího dojmu byl ne
učinil. Vždyť navštěvovala známé, zvala
k návštěvám a každodenně v domě svém

přijímala vznešené a urozené hosty.
Krásou zvláštní ovšem nebyla obdařena,
ale milé a vábné způsoby a vědomosti
nevšední byly příčinou, že každý ji mi—
loval a upřímně k ní přilnul.

Hraběnka usilovala o to všemi si

lami, aby dvorností, štědrotou a nádherou
udržela četné přátely V domě svém.
Zvláštní však radost cítila, zvědéla-li, že
ten a onen, ač chtěl Paříž opustiti, nic
méně dvorným chováním hraběnčiným
byl donucen úmyslu svého se vzdáti.
I-Iostiny, procházky, koncerty, večerní
zabavy byly na denním pořádku. Hrabě
nejenom nepřekážel choti své v počínání
jejím, nýbrž i sám ještě dvornosti svou
a štědrotou se o to příčiňoval, aby palác
hrabat de ** byl každodenně hostmi pře—
plněn. Ti, kteří s hraběnkou byli v užším
styku přátelském, říkali, že chce zába
vami utlumiti strach před morovou ranou.
Někteří zase pravili, až po tomto koncertě,
až po divadle, až po večeři odjedu z Paříže
a nevrátím se více. Ale po koncertě, po
divadle, po večeři připravovala hraběnka
hostům novou neobyčejnou zábavu. atak
ti, kteří chtěli Paříž opustiti, zas na
nějakou dobu uvízli.

Ač v domě hrabat de ** vznešený a
urozený svět pařížský měl denně za
staveníčko a zábavu, nezapomínala hra
běnka .na chudé. Zvláštní správec byl
k tomu ustanoven, aby chudým hojné
almužny uděloval; avšak poručila spolu
služebnictvu, že žádný chudý pod jakou
koliv záminkou nesmí do paláce hraběn
čina býti—uveden.Dávala chudým almužny
hojné, ale chudých viděti nechtěla. Za
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řídilat'podělování chudých dle zvláštního

plánu. Správec dostával každodenně
listinu, kterou hraběnka vlastnoručně

psala. Tuto bylo třeba dříví. tam chleba,
tam oděvu. Jinde zase bylo třeba lékařské
návštěvy. Často se stalo, že k pokrmu,
dříví a oděvu přidala i dětské hračky,
obrázky a cukrovinky. Někdynavštěvovala
chudé takésama, viděla—li,že k ulcvení
bídy a nouze třeba nejenom tělesného,
nýbrž i duchovního milosrdenství.

Navštěvovalať _nemocné jako anděl
míru, těšíc a posilujíc důvěrou v Boha
a moudré řízení prozřetelnosti jeho. Ne—
ohroženě kráčela úzkými ulicemi a špina
vými a nízkými jizbami, ač věděla, že
snad právě před hodinou člověk, morovou
ranou nakažený, byl odtud vynesen.

O čtvrté hodině odpolední byla již
hraběnka Maria vlídnou a laskavou' a

dvornou hospodyní, která hosty, odevšad
se sjíždějící, vlídně a mile vítala; avšak
někdy také“ byla v náladě truchlivé a
bolestné.

Byla-li sama s chotěm, hovořila a
žertovala mile a laskavě. Říkávalať:

»Třeba, abychom byli zdvořilými &dvor
nými, a musíme se o to přičiniti, abychom
upoutali na sebe ty, kteří by jinak z Paříže
se vzdálili. Když mnozí vidí, že my se
nebojíme a z Paříže neodcházíme, také
jim roste srdce & rozvaha. Zdá se jim,
že nákaza morové rány není tak hrozná,
vidí—linás, kteří bychom mohli snadno
se vzdáliti, že nicméně zde přebýváme.
Přátelé pak a hosté, kteří dům hraběnčin
navštěvovali, domýšleli se, že mladá
hraběnka svět a radovánky tak miluje,
že pro ně ismrti vzdoruje. Ale někteří,
kteří žili s hraběnkou v důvěrnějším
styku, svědčili, že někdy bývá smutná
a zádumčiva. Vždyt' i tehda, když se
usmívá, pozorovati, že kol rtů jest bolný
výraz.

A skutečně bylo na tváři hrabénčině
znáti, že zvláštní spokojenost a klid

v srdci jejim vládne, kterýž odtud vyviral,
že povinnosti své věrné,-svaté a dokonale
plnila. Vždyť ctnost, která celým životem
jejím se obrážela, i na tváři znamky
jevila. Tvář paní této záhadné zářila
mocným, ale spolu lahodným paprskem.
v němž ivlídnosť i láska a útrpnost se
slučovala, kteréžto známky byly odleskem
paní urozené a vznešené, ale spolu k chu
dině sdílné a laskavé. Svět ovšem posuzuje
věci povrchně, zběžně a lehkomyslně.
Svět soudí jenom dle zdání, jemu nejde
o to, aby vyzkoumal poslední příčiny a
pohnutky jednání lidského. Málo dbá
svět na srdce, kteréž jest pružinou &
příčinou všech skutků. Svět nevšímá si
příčin pravých, a proto "nezná jich ani
ocenití.

Jsou paní, u nichž veselá mysl jest
ctností. Veselá mysl jest. jim mnohdy
přísnou povinností, kterouž jim postavení
společenské ukládá, jest jim tak potřebná
jako každodenní chléb. Ma.-li však tato
veselá mysl býti ctností křesťanskou,
musí býti nenucena 'a musí ze srdce
vycházeti. Třeba, aby klid a mír, jenž
v srdci jest zakotven, izevně se ukazoval,
aby snad se nezdálo, že jest jenom
chvilkovou bublinou. Veselá. mysl musí
prýštiti z nebeského nadpřirozeného zřídla,
kterým jest milost Boží & modlitba.

Tato veselá mysl byla u hraběnky
Marie zjevem nadzemským, a lze tudíž
právem tvrditi, že činila zázraky.

Také starosta pařížský i úředníci
vší snahou o to usilovali, aby lidé v čas
morové rány nepoddávali se bázni. »Zů
staňte ve městě! Nedejte se 'přemoci
nepříteli, neohroženě se mu stavte v cestu,
ano dbejte o to, abyste bázlivcům iod
vahy a zmužilosti dodali. . Tak napomínali
a poučovali. Ale vzdor tomu opouštěli
bohatí měšťané Paříž, aby jinde hledali
bezpečného útulku. Hraběnka Marie byla
mysli veselé a neohrožené; kdo jenom
mohl s ní mluviti, nebál se morové nákazy.



Jednoho dne došla řada na sestru Angeliku,
aby v městě žebrala pro chudé, zvláště pak
pro sirotky, kterým morová nákaza rodiče
odňala. Dobročinnost' hraběnky Marie byla
známa i sestře Angelíce, ač nikdy hra
běnky neviděla aji neznala, což tedy
divu, že sestra i dům hraběcí navštívila.
Hraběnka poslala po komorníku sestře
hojnou almužnu, a omlouvala se také
zároven, že nemůže se sestrou sama
mluviti, jelikož v domě jejím jest právě
mnoho vznešených hostů. Avšak kře
sťanská láska jest nejenom trpělivá a
dobrotivá, nýbrž i smělá & podnikavá.
Sestra Angelika nedala se tak zhola
odbyti. Doufalat, že vznesení páni a
paní, kteří hraběnku návštěvou poctili,
také nebudou škrbiti hojnou almužnou,
kdyby o ni byli požádáni.

I prosila a naléhala na komorníka
prosbou úpěnlivou, že tento konečně
v prosbu svolil, a sestru Angeliku do
hodovní síně vpustíl. Jedva hraběnka
sestru Angeliku zočila, ihned tvář od ní
odvrátila; ale sestra byla nanejvýš pře—

se z rana vlňžičkem rozedraným a oděvem
zalátaným, každodenně vmísila se mezi
chudinu, aby mohla steskům a žalobám
chudiny naslouchati, aby vyzvěděla nej—
tajnější hlubiny bolesti a nouze, kteréž

l jen druh s druhem sdělí — a pak až

kvapena. Také hraběnka nemohla se déle i
tajiti. Pohlíželyt na sebe drahnou dobu.
Podivné pocity probouzel pohled ten.
Přátelství, podiv a nejistota zápasily ve—
spolek, vzpomínka budila vzpomínku. —
Zdálot se, že dvě přítelkyně po dlouhém
rozloučení opět se setkaly. Poznaly se —
pak zase pochybovaly — ale nově vzpo
mínky vynořovaly se, v nichž obdiv i laska
se snoubily. Sestra Angelika Oplývala roz
koší rajskou, poznavši hraběnku, vzešloťjí
světlo tak jasné a zářivé, jakéž jenom
v té duši může vzejití, která s hrdinnými
skutky křesťanské lásky jest obeznámena.

Jediným pohledem prohlédla tajemný
závoj, kterým tato vznešená paní se za
stírala. Poznalat vhraběnce chudou vdovu,
chudou žebračku, která s nikým nemlu—
vila, ale která skoro každodenně u bran
klášterních v zástupu žebravěm stála.
Tato urozená a vznešená paní odívala

o všem byla zpravena, aby správci svému
mohla podati seznam chudých, kteří nej
více podpory potřebovali.

Maria byla ráno žebračkou, aby
odpoledne v kruhu rodin vznešených a
bohatých byla laskavou hostitelkou &
milou společnicí. Ráno byla sestrou
chudých, aby mohla býti odpoledne
matkou jejich. Kdož by také jen ve snu
se mohl domýšleti, že ta ošumělá a
otrhaná žebračka ranní jest večer ženou
urozenou, vznešenou, šťastnou-a obdivo
vanou! Mezi žebraky vmísila se ráno
jako sestra jejich, aby vyzpylovala nej—
tajnější záhyby bídy a nouze jejich —
se světem urozeným a vznešeným ob
covala odpoledne, aby bohaté a urozené
utvrdila v lásce k chudým.

Tototjest, milý čtenáři, nepatrné vy
pravování o hraběnce Marii, abys zvěděl,
že i mezi vznešenýmí a urozenými láska
křesťanská není ctností řídkou.

Nezdá-li se ti vypravování mé zvláštní
a vznešené, mou vinou stalo se, že jsem
snad prostě a nelíčeně vypravoval, ač
ve skutečnosti událost tuto podaná jest
událostí vznešenou a podivuhodnou. Celá
událost, která se skutečně stala, byla
teprv po smrti hraběnčině dána ve ve
řejnost. Sestra Angelika a správec hraběcí
musili hraběnce svatosvatě slíbiti, že do
kavad živa bude, nikomu se otom zmiňo- “
vati nebudou; vždyť by byla nemohla již
chudým a nuzným právě po křesťansku
dobře činiti. Teprve po smrti hraběnčině
oba zasvěcenci směli jednání hraběnčino
lidem ohlásiti, ne tak ke cti a slávě
hraběnky Marie, nýbrž ke cti a slávě
Boží, a ku poučení, potěše a povzbuzen
tvému, milá čtenářko.W-



Milodary božského Srdce Páně.
Od Kojetína. Pochválen buď Ježíš

Kristus a velebena budiž Matka Boží
Maria, pomocnice křesťanů! Roku 1890.
uveřejnil jsem v tomto ctěněm časopise
(strana 122) mé díkůvzdání za obdržené
milodary božského Srdce Páně na pří
mluvu Panny Marie. V měsíci říjnu 1895
zachvátila mne nejistota nad mým osudem
a dle všech okolností bylo očekávati vel
kého nebezpečí. Leč i tentokrát byl jsem
po_ vykonané devítidenní pobožnosti
k Panně Marii Filipsdorfské na její
mocnou přímluvu od všeho nemilého
zachráněn. Když jsem tou dobou v časo
pisech četl, že i francouzský učenec
Pasteur Boha uznával, tu jsem si po
myslil: Co na tom divného? Zdaž by
mohl který učenec jsoucnosť Boží po
pírati? Když však chudák Boží pomoci
v té míře sezná jako já, a zde s vroucími
díky to jediné ku větší cti a chvále Boží
uveřejní, zajisté že mu i ve sv. víře
chladné duše uvěří a ve svých potře
bách též k Panně Marii, pomocnicí kře
sťanů, se utíkati budou. K tomu do
dávám, že v dosažení nynější pomoci i
svědka mám, totiž jednu zbožnou osobu,
kterou jsem před rokem v jejím zá
rmutku těšíval a ona nyní zase, jakmile
se o mém nebezpečí dověděla, hned
sama se nabídla se mnou výše již jme
novanou devítidenní pobožnosť k Panně
Marii Filipsdorfské konati. A hle! Sotva
že jsme se ji domodlili, byl můj osud
k nepopsatelné naší radosti šťastně roz
hodnut. Pročež vzdávám dle slibu svého
povinný dík Panně Marii Filipsdorfskě

za její přímluvu a božskému Srdci Páně
za udělenou mi milost, kterou jsem od
velkého neštěstí zachráněn byl. V. J.

Z farnosti protivanovské. Nejsrdeč—
nější a vroucí díky vzdávám nejsv. Srdci
Páně, nejčistšímu Srdci Panny Marie a
sv. Josefu za šťastné a dobré vykonání
generální sv. zpovědi, a zároveň piním
slib, který jsem Bohu učinil. T. H.

Z jižní Dalmacie. Spěchám, abych
zadost učinil slibu svému, který jsem
ve svých úzkostech učinil. V tísni své
obrátil jsem se k nejčistšímu Srdci Panny
Marie a ke sv. Josefu, velikému pří
mluvci, se slibem uveřejnění ve »Skole.:
Byl jsem vyslyšen. K. P.

Od Bojkovic. Byl jsem v soudní zá
ležitosti, háje svých práv, tak zapleten,
že přes pět let soud se táhl. Protivník
můj vyhlédl sobě příhodnou chvíli, ve
které mne porazil; další odvolání ne
bylo možno. V této veliké tísni obrátil
jsem se důvěrně i se svojí manželkou,
konaje devítidenní pobožnost, k božskému
Srdci Páně, k neposkvrněné Bohorodičce
a sv. Josefu, patronu křest. manželů,
za vysvobození z tak osudného posta
vení, slibuje uveřejnění. A hle, mimo
nadání našla se nepatrná věc, pro
kterou již nezměnitelný rozsudek změněn
býti musil k mému dobrému právu,
začež máme jenom tomuto prameni
všeho dobra k poděkování, což i číně
upřímně volám: »Utikejte se k Němu
důvěrně, milostivý a věrnýt' jest On, za
jisté splní prosby. Jemu bud'tež díky a
sláva na věky“ 14 .K.

%
Zájmy Krista Pána v různy'Ch zemích.

Podává. Pl.

Řím a Italie; O minulých svátcích
vánočních přijal papež slavným způsobem
kardinály, biskupy & preláty, kteří mu

„přinesli blahopřání k radostnému Hodu
Božímu. Na oslovení kardinála Monaco
La Valetta odpověděl sv. Otec, že četné
světohybné zkoušky, jimž církev jest
podrobena, ukládají každému povinnost,
rozmnožiti modlitby a pomáhati znovu

Buchta.

probuzenému katolickému hnutí různých
národů všemožně ku zdaru, aby dosažen
byl též návrat křesťanských odštěpenců
a překonán byl duch bezbožství, který
se vzpírá vůli Nejvyššího i náboženskému
vychování mládeže. Knížata i národové
vzývávali veřejné Boha, kdykoliv o to
šlo, aby pod Jeho ochranou důležité
kroky byly podniknuty, anebo pomoc



Jeho v neštěstí byla vyprošena. »Pře
dobrý Bože,<< skončil papež, »jak velice
nynější doba potřebuje Tvého požehnání tc
——Vzezření papežovo bylo neobyčejně
svěží po celou dobu slavného přijetí,
které trvalo přes hodinu. Všechny pří
tomné osobnosti ubíraly se ve slavnostním
pořadí před trůnem.

Rakousko. Vídeňské zprávy oznamují,
že Jeho Veličenstvo císař poslal sv. Otci
k novému roku skvostný dar s vroucím
blahOpřejným přípísem. Papež odpověděl
listem, v němž žádá, aby obnovil se
opět dávný styk Vatikánu s Vídní. Ra
kouský vyslanec u Vatikánu dostal také
již rozkaz. aby se do Říma vrátil. —
O »katolické straně lidUc čte se
v »Linzer VolksblattUc následující úvaha:
»Zíráme-li na všecky palčivé otázky 3 hle
diska všeobecných voleb do říšské rady,
jež konati se budou nejpozději na jaře
r. 1897., objeví se nám parlamentární
&celá vnitřní situace jako zmatek. Tento
zmatek se stupňuje, pohlédneme-li také
na rozervanosť stran sněmovny posla
necké, z nichž některé jsou již v umírání
či pevné opory v lidu pozbyly nebo
posud si jí nezískaly jasnými zásadami,
jiné pak teprve vznikají. V takových
dobách jest úkol poslance mnohem ob
tížnější, zodpověanSt mnohem větší, než
za obyčejných dnů klidnějších. Musí se
povznésti nad všední názory, které snad
skýtají výhodu populárnosti, ale v ná
sledcích svých vykazují i neprospěch ne
možnosti či dokonce škodlivosti. Nesmí
argumenty své čerpati z hlučící bystřiny
okamžitého veřejného mínění, nýbrž musí
z klidného, širokého proudu vlasteneckých
dějin bráti a poctivě vážiti onu látku,
ze které aspoň dle lidského odhadu na
základě poměrů přítomnosti by mohl pro
vésti pro budoucnost stavbu trvalou a
pevnou. ?. těchto hledisek a s těmito
úmysly, o čemž jsme přesvědčeni, pře—
kročí ,katolická strana lidová*
v poslanecké sněmovně práh r. 1896.
Nepotřebuje se při tom obávat, že se
zpronevěří svě minulosti nebo rozvinu
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Ježíš Kristus, náš Pán a Spasitel,

tému již svému programu. Nikdy ne
pojímala ,neodvislost' směrem nahoru,
jako bezpodmínečnou oposici, & nikdy
jménu svému »lidová strana: nepřiklá
dala významu pachtění se po populárností .
Vláda najde v katolické straně lidové
právě tak rozhodnou obránkyni pragma
tické sankce a velikosti i moci celkové
monarchie, jako obyvatelstvo naprosto
ráznou zastankyni národohospodářských
svých zájmů vůči uherské výhodě. K do
sažení obou těchto cílů ráda podá katol.
stí-analídová ruku. Nebotchcemejednotné,
mocné, ve všech národech svých šťastné
Rakousko.: — K vývoji církevně-poli
tických poměrů v Uhrách dlužno za—
znamenati čásť řeči, kterou promluvil
předseda uherského ministerstva, pan
baron Bánlly, při gratulaci novoroční.
Pravil mezi jiným, že liberální strana
za svého 201etého trvání v poměrech
obtížných vykonala mnoho. Byla to hlavně
církevně-politická reforma, která byla
uskutečněna bez porušení zájmův &citů
jednotlivých vyznání. (!) Jest nutno, aby
národ dospěl k vědomí, že toho bylo
potřeba pro národní existenci, rozvoj a
liberální pokrok naší země. Nyní se stalo
nemožností, aby se tvořily ať ku změně
neb k obcházení církevně-politických zít
konů strany, nebo aby strany takové
bud' tajně bud' veřejně byly podporovány
od těch, kdož myslí, že jim zájmy Uherska
na srdci leží. Jak se srovnává tento
schlubný projev se skutečností, a co na
něm pravdy, není nesnadno rozsouditi.
Zdá se, že pan baron pronášeje tato
slova, byl ještě v opojení veselé nálady
sylvestrovské. K maličkému osvětlení
přítomného stavu poslouží snad také
zpráva vyslaná z Pešti: »Odpor, na
který se připravují katolické církevní
úřady proti novému zákonu manželskému,
počíná se již ukazovat. Biskupská konsistoř
v posledních dnech dvakrát nepodepsala'
vydání spisů rozvodu se týkajících soud
nímu dvoru, a to s tím odůvodněním,
že konsistoř processy () rozvod chce
vyříditi sama ve své působnostitc

Líbej často a z celé duše kříž, který
třiatřicet let se připravoval, aby nejsvě—i Kristus Pán sám na té vložil, a nehleď,
tější ohět' na oltáři jen jedinkrát vykonal.

S77. „Mar,-Milda.

zdali je z drahého a vonného dřeva.
Sv. Fhmtišel.: Sal.
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Probuzení ducha křesťanského.

(> by vojevůdce si zjednal řádné v.ojíny, tu nestačí pouze je odvésti, obléci
“ ve vojenský šat, naučiti je zacházeti zbraní, nýbrž dobrý vojín musí

míti především vojenského ducha. Také bojovníci Kristoví vzbudili
svými činy přečasto i u samých protivníků obdiv a úžas; ale bohužel!
zvlášť za našich dob jednání přemnohých katolíku jest právě opačné:

jsou sice kitem svatým zařaděni do vojska Kristova mají týž prapor jako ostatní,
téhož vůdce, a'e nemají věci hlavní, ducha křesťanského. — Duch vojenský
jest láska k praporu, jevící se hrdinstvím, poslušnosti a oddaností.

Duch křesťanský záleží také v poslušnosti a oddanosti, která však plyne
z lásky nadpřirozené. Vojín křesťan musí usilovat, aby se stal podobným Krali
Kristovi; o všech “věcech souditi, jak by soudil sam Ježíš, jedn'ati tak, jak by,
jednal Ježíš, a to vše pouze z lásky k němu — to jest pravý duch křesťanský.

Duch křesťanský musí především pronikati náš rozum. Dobrý vojín koná
to, co mu vůdce nařídí; netáže se po příčinách, proč dán rozkaz jednali tak a ne
jinak, on poslechne. Takové smýšlení musí míti řadný křesťan; nemá. se tázati,
proč mi Církev nařizuje toto, zakazuje ono, jaký účel má toto přikázaní, jest
prospěšné, dobré nebo nepříhodné, a podobně. Křesťan musí se podrobili svému“
vůdci, Církvi. Vojevůdce může se mýliti, ale křesťanu není se toho obávati, neboť
jeho Král, Ježíš, jest Moudrost a Dobrota neskončená. Základem takového smýšlení
jest láska ke Kristu. Dále zvykejme si poddati se bez odmlouvání a rozumování
vedení a učení Cír;kve vzbuzujme často víru, odevzdanosť a důvěru v srdci svém;
Bůh pak, který nám při tom pomahati bude, odmění naše úsilí tím, že nám osvítí
rozum a dodá jemu oddanosti k učení církve. Casto tam kde učenci jsou v nejistotě
a pochybnostech o článcích víry, prostý, oddaný duch křesťanský vidí pravdu zcela
zřejmé. »Co myslíte o neomylnosti papežově?c tázal se kdosi mladé dívky. —
»Ale to je přece zcela zřejmé,: odeVěděla tato; »papež musí.býti neomylným,
poněvadž mu Bůh svěřil, aby nám oznamoval, co máme věřiti.:

Duch křesťanský musí také pronikati naši vůli. Křesťan pravý musí své
jednání upraviti tak, aby se srovnávalo s vůlí božského Krále. Ježíš nežádá na
nás ničeho, co by sam nečinil; chce jen, abychom kráčeli v jeho stopách, jeho
příkladem se řídili. Musíme tedy napřed odstraniti vše, co se nesrovnává s vůlí
Kristovou: hřích těžký, náklonností ke hříchu. Ale to nestačí. Jest nutno činiti to,
čím bychom se božskému Srdci našeho Pána zalíbili. Ježíš jest pokorný: chceme
se mu tedy v tom podobati; jest mírný, trpělivý, laskavý, nezištný: i v tom jej
chceme nápodobiti. Všechen zájem a horlivosť naše bude směřovali k tomu, co
si žádá Srdce Ježíšovo. Předmětem modliteb našich budou prosby za zdar křesťanství
a za spásu duší vykoupených předrahou krví Spasitelovou; radost & žal Církve
bude naší radostí, naším žalem. -— Takový má býti duch křesťanů.

Jak krásnou jest duše křesťanská, povznešená nad ostatní svým křesťanským
duchem a podobností se vzorem vší svatosti, s Kristem! Vládne-li však tento duch
nejen v rodině jednotlivé, ale v celém národu, tu země ona jest rozkoší andělů,
kteří s láskou nad ní se sklánějí, poněvadž jest obrazem nebes. Avšak takových
příkladů máme v dějinách málo: jsou to nejstarší doby patriarchální a pak doby
prvních křesťanu, kteří majíce živě na mysli příklad božského Mistra vespolek
v lásce, svomosti a zbožnosti žili a rádi podstupovali smrť pro svou víru, považujice
tuto zemi pouze za místo přípravy pro nebe.

Doby ony však brzy minuly. Za našich časů jest jinak; není větší společnosti,
kde by se nenalézali mezi dobrými lidé rozsévající koukol mezi obilí „dobré,
rozšiřující ducha pohoršení a odporu; mnozí neodvažuji se z lichého studu před
ostatními své smýšlení na jevo dávati; ti pak, kteří stojí v čele národa, nedovedou
vždy odolati svůdnosti své moci: vládnou ne pro Boha, ale pro sebe samy.
Narodové křesťanští však pouze potud byli šťastni, pokud u nich byly v platnosti
zasady Církve, pokud byli proniknutí jejím duchem, pokud papež stál nad knížaty



64 _

křesťanskými a mocnou rukou ujímal se utlačovaných, pokud snaha národův &
knížat směřovala nejen k hmotnému blahobytu, ale též ku zdokonalení mravnímu.

Za dob našich má satan, nepřítel Církve, stále hojnější a hojnější žeň;
netoliko vyšší, leč také nízké vrstvy lidu a dělnictva pozbývají víc a více ducha
křesťanského a upadají do osidel bezbožnosti a nenávisti ku křesťanství. Jest
obvyklou frasí za našich dnů: »Věc tato jest čistě politická, tedy nemá co činiti
s Církvi.: Ovšem v některých případech jest to pravda. Avšak to nikterak neplatí
o volbách poslancův a zástupců lidu, neboť tu nad otázku politickou vyniká otázka
náboženská. Vždyť právě tito zástupcové rozhodují o tom, má-li býti náboženství
v úctě nebo potlačováno, má-lí kněžstvo býti podporováno neb odstrkovano, mit-li
býti škola křesťanská nebo nevěrecká a nemravná, má-li býti s Církvi mír či Válka,
má-li býti pronásledována, či má-li užívati svobody, a podobně. ——Z toho dobře
viděti, že volby mají důležitost mravní a náboženskou. Nikdo tedy bez hříchu
nesmí voliti člověka náboženství nepřátelského; každý pod trestem hříchu musí se
přesvědčit o mravní a náboženské hodnotě kandidáta; i zdržení se voleb by bylo
v některém případě hříchem, kdyby podporovalo úspěch nepřítele Církve.

Ačkoliv nepřátelé Církve za našich dob takovou moc mají, nesmíme klesati
na mysli, nýbrž pevně důvěřovati ve Všemohoucího, který Církev svou neopustí

“do skonání světa. Prosme v tomto měsíci Pána, aby se slitoval nad národy
moderními a vzbudil v nich pravého ducha křesťanského. Ježíš sám svým mocným
a sladkým slovem ať je poučí, že veškerá činnost v rodině i ve společnosti má
směřovati ku království Božímu. On povzbudí kleslou odvahu, rozjasní pochybnosti,
zapudí bázeň, z bázlivých učiní hrdinné a věrně bojovníky Církve.

My však sami musíme se příčinití, chceme-li, aby nám Bůh požehnal;
snažme se o probuzení ducha křesťanského a podporujme podniky. které si vytkly
právě tento úkol. V našich vlastech jest to především Apoštolát sv. Cyrilla a
Methoděje, misijní to spolek k probuzení a povznesení ducha křesťanského ve
vlasti naší a mezi slovanskými národy vůbec. Aspoň u nás na Moravě probouzí
se ode tří let nový život konáním posvátných misií ctihodnými Otci z Tovaryšstva
Ježíšova, nejsv. Vykupitele & řádu Lazaristů. Modleme se za zdar tohoto blaho—
dárného spolku, aby čím dál tím více vzkvétal a národům slovanským přinesl
dávno kýženou sjednocenost v ]ůnu Církve římsko-katolické.

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
& neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všelíké 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. 11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
obnovení ducha křesťanského v rodinách i v zákonech našich,
& 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 plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského 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 březnu: Za pobožnosť ke svaté Rodině.
w “J...—AJv

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.



Ročník XXX.

“ | a—9 6. Škola Božského Srdce Páně,
Cislo 3.

Březen.
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Jen pokorné srdceHjest schopno se Srdcem Pána Ježíše se spojiti, je milovati & od něho
milovánu býti. (m. MarkAlne)
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LÁSKY.

Napsal J. St. Pavlík.

.;0.

Na slavnost“ Zvěsto'váni Panny Marie.
'a? »Templum Dei factus est utcrus

3.3 nescientis viru'm.: (Brev. Rom.)

_ dy lásky andělé,_vy Serafíni,
gf" co v božská. tajemstw se nořlte,
hlásí dnes tají novému se koříte,

neb život Panny Bůhčlověka stíní.

Vy .andělovó nebes zlatokřídlí,
jak divíte se, že se neleká.
Bůh vzíti na sebe tvar člověka,
že Tvůrce všeho v lůně Panny bydlí.

Když zjara první stéblo zpod sněhu
se prodere, tu naděj plní hruď
a radost" zkvetn'e v slunce zážehu.

O Srdce Duchem svatým počaté,
v čas jarní ten nám pozdraveno bud',
i moře lásky Tvé dnes rozžaté!

6.

Na svátek Sedmibolestné Panny Marie.
»Fac, ut ardeat cor memu in amamlo

Christum Deuum (Stabat mater.)

Kříž před očima, na Golgotě stála
Ta., jíž se nedotkl hřích Adama;
jak lomila, ach, v bolu rukama,
jak láskou k Synu svému omdlévala!

„Můj Synu, proč Tě křižuje ten lid,
jenž ze studnim Srdce Tvého pil,
pioč vbodal v skráň Tvou trny, proč 'lč zbil?
Žes pomáhal mu z nemocí a bíd?“

011 z lásky, z lásky za nás umírá„
a poslední by krev svou obětoval,
své božské Srdce ještě otvírá.

Ach, kdož by hříchů svojich nelitoval,
se láskou k němu nedal unésti
jak ono Srdce sedmi bolestí?
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Zaslibeni Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšiho Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, 0. SS. ]ř. (Č. d.)

2. zaslíbení:

Potěšení v protivenstvích.
, __ ",í'

;Vykupitele všech lidí, uka
__.*zovalí též, že bude těšiti za

„„..2_ rmoucené, síliti protivenství
trpící. Pán Ježíš začav hlásati evangelium
v Nazaretě, vešel v sobotu do synagogy,
posadil se a jako učitel lidu a Písma
svatého žádal knihu. Podána mu kniha

Isaiáše proroka. Rozvinul ji, totiž otevřel,
četl jasně místo právě o Messiáší mluvící:
»Duch Páně“nade mnou: pročež pomazal
mne, a poslal mne kázat evangelium
chudým, uzdravovat skroušených srdcem,
zvěstovat jatým propuštění a slepým vi—
dění, propustit soužených na svobodu. . .
(Luk.4, 18. 19), těšit všech kvílí
cíchx (is. 61, 2.) Zavřev knihu, uka—
zoval, že šťastná ta doba, o níž prorok
mluvil, nadešla a před očima jejich se
splňuje. »A všichni jemu posvědčovali,a
dí svatý evangelista, na divili se libým
slovům, kteráž vycházela z úst jeho.c
(4, 22.) Mimoděk připadají nám na mysl
zaslíbení Pana Ježíše, učiněná blaho
slavené Markétě o ctitelích nejsv. Srdce:
»Potéšímje ve všech protivenstvích.:
Těšiti v některém protivenství a kříži
dovede i člověk; v mnohých proti—
venstvích mnohý sluha Boží; ve všech
protivenstvích však toliko Pán Bůh, tedy
i Pán Ježíš. »Duch Páně (Hospodin)
poslalmne těšit všech kvílících.c
Nová je to milost, nový dar poskytuje
nám nejsv. Srdce Ježíšovo, uvažme je
dobře!

Co vlastněje protivenství?Proti—
venství, jak slovo samo praví, je něco
nám odporného, nemilého, co na nás
bolestně působí — buď na tělo, buď na
duši — a proto se nám protiví. Brzy jsou

\

to tělesné nemoce, chudoba, nouze, hlad
. a žízeň, brzy duševní strasti, opovržení,

zármutek, příkořía podobné. Protivenství
__roroci zvěstujíce budoucího ! ta přicházejí buď přímo od Pána Boha,

bud' nepřímo, když je dopouští na nás
skrze lidi. Jak pák —--Pán Bůh se raduje
z naší bídy a křížů “našich a všech těch
protivenství? Tak mysleti nebo mluvíti
ovšem nesmíme. To bychom se rouhali.
On chce naše dobro, naše blaho, naši
spásu. Když nám sesýlá protivenství.
činí to jen proto, aby nás u sebe udržel.
Kdy pak člověk nejvíce zapomíná na
Pána Boha? Není-liž to ve štěstí a bo

hatství a když se mu dobře vede? Na—
opak, kde hledá útěchu a pomoc, když
protivenství na něj dorážejí se všech

-stran? Neobrací tu očí svých k nebesům,
odkud přijde pomoc? NemodIí-li se se
žalmistou (Z. 45, 2): »Bůh náš útočiště
naše a síla: spomocník v protivenstvích
(zármutcích), jež postihla nás přílišc
Tehdy vzývá nejpokorněji jeho řka:
»K Tobě obrátil jsem očí svých, kterýž
bydlíš na nebesíchx On sám nám praví,
že sesýlá na nás protivenství: »Pohleďtež,
žeť jsem já sám, a není jiného Boha
kromě mne: já usmrtím, a já obživím:
já raním, a uzdravím, a není, kdo by
mohl z ruky mě vytrhnouti.: (ó. Mojž.
32, 39.) Smrt“ a život, nemoc a zdraví
je z ruky Boží, nikdo se neubrání tomu
kříži, který Pán Bůh mu ustanovil. A
ještě zřejměji ukazuje nám, že od něho
přicházejí kříže a protivenství: »Sestou—
pilo zlé od Hospodina do brany Je
rusaléma.: (Mich. 1, 12.) Nepřátelé tedy,
nemoc, bída a hlad — to jest ono zlo ——
přišlo na Jerusalem, a od koho? Od
Boha. On sám staví nám překážky
v cestu, sesýlá protivenství, abychom se
příliš nepovýšili, nezhrdli a od něho se
neodvrátili.



Pán Bůh chce, abychom byli jako
dítky k němu, abychom uznali, že všecko
dobré, co máme, máme od něho, od sebe
však jenom hřích. Máme poznati sebe,
že jsme slabí, nemožní, ano často ine
rozumni, chtíce, co je nám škodlivo a
záhubno. Nezřídka jsme docela podobní
nerozumnym dítkám malým, kterým se
líbí lesklý nůž, ale který je zraní, jak—
mile ho dostanou. Vezme-lí otec nebo

matka jim takovou nebezpečnou hračku,
pláči, naříkají a nedají se upokojiti. Po
dobně činí s námi Pán Bůh. Jednou

vezme nám nejmilejšího přítele, a my
nevíme si rady. Jindy vytrhne nás ze
zamilované, ale nebezpečné společnosti,
a my myslíme, že rány té nepřežijeme.
Tam zbaví nás osoby, která by nám
byla k věčné záhubě, a my nenalézáme
útěchy. Zde opouští nás štěstí, a my
pláčeme, naříkáme a bědujeme ——-právě
jako malé děti, ale marně! Bůh jest nej
lepši Otec, a takovými slzami nedá se
pohnouti. On ví nejlépe, co nám jest
užitečno a prospěšno. Proto praví svatý
Alfons: »Kdo žije v štěstí a nezakusil
nižádného protivenství, nezná ještě své
vlastní duše. Ale protivenství otví
rají nám oči duševní, které by jinak
v štěstí zůstaly zavřeny.: V protivenstvích
vidíme, kdo je naším pravým přítelem a
spomocníkem, kde nalézáme pravé útěchy
a posily, totiž u Pána Boha.

Ano, Bůh sesýlá na nás protivenství
aneb je dopouští, aby nás cvičil ve ctnosti
a v dobrém utvrdil. — Strom se všech

stran uzavřený v zahradě nemá pevných,
hlubokých kořenů. Strom stojící v širém
poli, vystavený bouřím a. vichrům, za
pustí silné kořeny. Tak i u nás. Po
mnohých bojích, po těžkých křížích a
hořkých protivenstvích sebělá sice mnohá
hlava, ale ctnost se utvrdila a upevnila.
Co jsme mysleli, že nám nemožno snésti,
kříž, protivenství a soužení naučila nás
přijati z ruky Boží a mužně strpěti.
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»Víme, že soužení trpělivost působí. a
trpělivost zkušení, zkušení pak naději, a
naděje neklame,a praví sv. Pavel. (Řím.
5, 3—5) Na hříšné sesýlá Bůh protiven
ství, aby se obrátili, na spravedlivé, aby
byli spravedlivější. Ano, nespravedlivých
užívá, aby spravedliví jimi byli_zkušení.
»Každý zlý proto žije, bud' aby se na—
pravil, anebo proto žije, aby spravedlivý
skrze něho se cvičil,c praví sv. Augustin.

Nuže, když víme, milý čtenáři, že
protivenství jsou od Pána Boha, snadno
pochopíme, že Pán Ježíš může nás v nich
těšiti. »Potěším je ve všech protiven
stvích.: Již ve Starém Zákoně čteme:
»Mnohát' jsou soužení spravedlivých, ale
ze všech těch vysvobodíjeHospodina
(Žalm 33, 20.) Na Hod Boží vánoční plesá
církev svatá, že se nám narodil Vykupitel,
který potěší nás v souženích a bídách
našich. Voláťs prorokem lsaiášem: »Po
těšte se, potěšte se, lide můj, pravi Bůh
váš. Mluvte k srdci Jerusaléma a při
volejte ho, neboť se doplnila zlosti jeho
(t. j. čas utrpení jeho), odpuštěna je
nepravost jeho.: (40,1,2.) Co zvěstoval
prorok, stalo se, když Pán Ježíš se na—
rodil a žil jako pachole v Nazaretě.
»Mluvte k srdci lidu, potěšte se, neboť
přišel vám Utěšitel.: Ústní podání nám
vypravuje, že trápilo-li cosi někoho, že
chodíval k Ježíškovi. Matky posýlaly své
dítky k němu, dítky samy říkávaly:
»Pojďme k Synu Mariinu.c Kolik bylo
trudův a bolů v srdci velikých i malých,
všechny rozplašil a zahnal, každého po
těšil. U jeho Srdce, na jeho božském
Srdci zapomněli na veškeré strasti. -—
Pěkně pěje:

Srdce mé ubohé
bolestí jsi sklíčené?
Hle! vše to, co tebe trápí,
ať se v ranách Páně stápí:
Jeho Srdce přemilé
bude tobě k posile.
Pláčeš snad & naříkáš,
zhluboka si povzdycháš?

5.1—



Naděje ti všecka klesla?
Hled' jen, aby se zas povznesla

ku Bohu, k výšinám,
ku potěr-hy ltončináím.

(I'. Březina, 0. S. Fr. ».lasmín.<—)

Co máme říci teprve 0 Pánu Ježíši,
jak těšil všechna ztrápená srdce po tři
léta svého veřejného života? Nebylo
bídy, nebylo nemoci, nebylo strastí, kde
by nebyl pomohl. Ano, ty strasti a proti
venství lidská tak jej dojala, že i ne
jednou slzel. Opuštěným ihned pomáhal.
Jednoho dne kráčí do městečka. Ve

hranách městských potkává průvod,
smutný průvod: vynášejí mrtvolu jedi
náčka; za rakví kráčí plačící matka,
vdova. Její slzy dojaly milosrdné jeho
Srdce. »Neplačiž,c praví soucítně k ní.
Zastaví nosiče, volá mrtvého mládence,
aby povstal a živého vrací polěšené
matce. — Čtěme často a pozorně svaté
evangelium a nejedna stránka potvrdí
nám slova Isaiášova: »Duch Páně nade
mnou, poslal mne těšit všech kvílí—
cích.: ——Člověk, jenž mnoho zkusil,
má velikou moc nad srdci druhých,
jejich srdce jsou takořka v jeho rukou:
dovede těšiti, poněvadž sám zakusil zá
rmutku a strasti. A Pán Ježíš by nedo
vedl těšiti? On, jenž je »Bohem všelikého
potěšeníw? (2. Kor. 1, 3.-) On, o němž je
psáno: »Očekával jsem, kdo by se spolu
rmoutíl, a nebylo nikoho; a kdo by po
těšil, &nenalezl jsemm (Žalm 68, 21.) On,
který byl zkormoucen až k smrti a
v úzkosti se potíl krvavým pote—ma se
modlil: »Smutná je duše má — srdce
mé —- až k smrtic (Mat. 26, 38.) Ano,
On může těšiti zakusiv tolikerých strasti.
Znáť všecky léky pro všecky strasti a
_přotivenství. Užívá různých lékův, aby
své ctitele potěšil v protivenstvích. _Svou
Matku dal nám za naši, a jí nazývá
církev svatá »Potěšením zarmoucených..
Nevinně trpícímu připomíná, jak sám byl
nespravedlivě souzen a ještě nespra

vedlivěji odsouzen. Jinému trpícímu při—
pomíná svá slova: »Blahoslavení lkající,
nebot oni potěšeni budouc (Mat. 5, 5.)
Opět jinému udílí tolik milostí, že i v nej
větším protivenství neklesá, nýbrž mluví
se sv. Pavlem: »Naplněn jsem potěšením,
mám hojnou radost ve všelikém soužení
našem. : (2. Kor. 7, 4.) Největší útěchu však
dává, když sděluje souženému sebe sama,
nejsvětější své tělo a krev při svatém
přijímání, jako to učinil chudému rybáři.

Bylo roku 1885. Jednoho dne přistál
u jakéhosi ostrova v australských vodach
chudičký rybář. Na ostrově tom žil kato—
lický biskup. Muž vystoupil z loďky a
ubíral se k p. biskupovi. Sotva že ho
uzřel, padl ztrápený muž jemu knohám
a vzlykaje ptá se ho: »Otče můj, otče
můj, můžeš-li mne potěšití?<< -— »Upokoj
se; praví mu velepastýř, »pojď, smiř se
s Pánem Bohem, zítra ti dám svaté při
jímání, pravou potěchu.: Vyzpovídal ho,
druhý den sloužil mši svatou a podal
rybáři tělo Páně. Pomodliv se rybář, šel se
loučit s panem biskupem. :Otče,a pravil
mu, »buď s Bohem! Pět set mil (asi
anglické míle) jsem nešetřil, abych našel
u tebe potěšení. A našel jsem je. Moře
vzalo mi ženu, vzalo mi i šest dítek.
Jsem samojediný v širém světě. Nebudu
již naříkati, jsem potěšen, otče, s Bohem:
A posilněn vrátil se do své otčiny.

Co učinil tomuto rybáři, učiní všem,
kdož ho vroucně ctí, k němu se utíkají,
v jeho nejsv. Srdci hledají posilu a po
těchu. Nechť tedy protivenství nás souží
malé, nechť veliké, necht tělesné, nechť
duševní, nechť vlastní bída nás trápí,
nechť nouze .našíeh přátel a známých,
nechť protivenství bez počtu nás svírají
se všech stran: hle, tu Srdce Pána Je—
žíše: ctěme je vroucně, vzývejme je
ustavičně, aby vždy nám splnil, co byl
přislíbil: »Potěším je ve všech proti
venstvích.:

(Příště dále.)
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Co nám pomůže?
(Úvaha svatopostní.)

čkoli nás církev svatá přečasto
v roce napomíná, abychom

šl na nadpřirozený cíl svůj,
__.__„_„' spásu duše naší, nezapomí

nali, přece iobzvláštní dobu ustanovila,
v níž volá důrazně a vážně k nám všem:

odvratte srdce své od věcí pozemských,
od světa a jeho rozkoší, a zasvětte je
lásce Boží; odvratte mysl svou od starostí
vezdejších a obírejte se opravdově sta—
rostmi o spásu duše své; zpytujte srdce,
zpytujte svědomí své, a poznejte, jak
to s vámi stojí před Bohem, jaký asi
by byl váš rozsudek, kdybyste tak hned,
náhle zemřeli. Uvažujte, jak dobrotivý
byl posud k vám Bůh naš, oceňte všecky
jeho dary a milosti, a z druhé strany
uvažujte: co jste mu za to dávali? Chtěl
od vás poslušnost, vy však jste mu ji
vypověděli, chtěl od vás vděčnost, vy
jste ji k němu necítili, žádal lásku, vy
jste ji k němu neměli. A přece, jak
velice miloval vás: Syna svého obětoval
za vás, a tento Syn Boží z pouhé lásky
k vám opustil nebe, sestoupil na zemi,
a po dlouhá léta vedl život běd a útrap
plný. Ba ještě více. Tentýž Syn Boží,
Ježíš Kristus, položil sama sebe na výkup
za duše vaše, on sama sebe zničil, aby
zachoval vas, on umřel, abyste vy živi
byli, on otevřel vám nebe a získal
ztracenou milost Boží. Zdaž myslíte na
toto vše? A myslíte-li, zdaž můžete při
myšlence té zůstávali chladnými? O ni
koli! Obraťte oči i mysl k Bohu, a vizte,
vjakém k němu stojíte poměru. 0, zdaž
nemusi te z hlubokosti srdce svého zvolati:

O, Pane, zhřešili jsme, velice jsme zhřešili,
lásku tvoji nevděkem spláceli a milost
tvou ztratili.

Co nyní pomůže nám bídným?
Máme na věky zatraceni býti? O,

nikoliv. Tentýž Bůh, jenž jednou skrze

Spasitele se nad námi smilovati ráčil,
smilovává se až posud, ale jen za jednou
podmínkou, ata jest »upřímné po
kánía »Obraťte se ke mně, a já se
obrátím k vám,: praví Pau. A k tomu
jest doba nynější, doba svalopostní, uží
vejte jí ku spáse své! Tak a podobně
mluví k nám církev sv. v době svato

postní ústy svých sluhů. K obrození duše
naší, ku smíření s Bohem ustanovena
jest po výtce doba svatopostní, a pro
středkem k tomu, prostředkem jediným
jest pokání, pokání jen nám pomůže.
A v čem záleží pravé pokání? V nad
přirozené, upřímné lítosti nad spáchanými
hříchy, spojené se skroušenou sv. zpovědi.
Toto jest jediný, ale také nejjistější pro
středek vedoucí ku spáse.

Nuže pozastavme se poněkud u slov
těchto a rozjímejme o nich. A tu namane
se nám otázka, co jest vlastně lítost?
Lítost jest bolest duše, a sice nad

"hříchy. Bolest v duši cítíme přečasto.
'l'u zemře nám některá milená osoba,
a krutý bol svírá nám srdce; tu utrpime
velikou ztrátu na majetku a jsme plni
zármutku; tu uráží nás některý necitelný
člověk anebo nám na cti utrhá, ato
nás bolí. 'l'oto vše jest sice bolest duše,
ale přece žádná lítost, nebot tu máme
jen, pakli cítíme bolest v duši proto,
že jsme zhřešili. A podivno! Kdežto ony
bolesti nad ztrátou jmění, drahých osob,
cti a dobrého jména atd. přečasto se
dostavují a duši naši tíží, nad hříchy
svými neteskníme, neštěstí, které nám
sv. víra za největší vzdává, totiž, že
jsme proti Bohu zhřešili, nedojímá duši
naši pranic. Hle, jak převrácení lidéjsme!

O, kéž poznáme tento nedostatek
svůj a vzbudíme v srdci svém bolest.
nad hříchem, kéž truchlíme uvnitř
a žalujeme na sebe, a voláme: »O, kéž
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bych byl nezhřešilla K tomu není třeba
znamení zevnějších, ani slz, ani ztrá—
peného obličeje, neboť toto není vždy
v moci naší, a Bůh toho také od nás
nežádá. O celníkovi v chrámě nepraví
Kristus, že by plakal, anebo jinak na
říkal, nýbrž praví o něm, že pokorně
se v prsa bil a vážně pravil: »Bože,
buď milostiv mně hříšnému.» A přece,
jak dí Spasitel, »odešel ospravedlněn
do domu s_veho,<< t. j. došel odpuštění
od Boha.

Bůh hledí na úmysl, na srdce, proto
praví sv. David v žalmu svém: »Srdce
skroušené a pokorně nez-'.ívrhneš,ó Pane !.
Pravá lítost musí býti upřímná.
t. j. Bůh musí ji zříti v srdci našem.
Saul volal sice také: »Zhřešil jsem,“ a
přece nedosáhl odpuštění. David volal
tolikež: »Zhřešil jsem proti Bohu,c a
Bůh mu odpustil. Saul spokojil se pouhými
slovy, David ale, co zevně pravil, také
v srdci cítil, a to viděl Bůh.

Co nám škodí, toho nemilujeme,
co nás rmoutí, toho si nežádáme, co
nás ničí, před tím se bojíme, ano to
v ošklivostí máme. Nuže, co škodí nám
nejvíc? Hřích, neboť okrádá nás o milost
a lásku Boží. Co nás nejvíce rmoutí?
Hřích, nebot hroznými výčitkami naplňuje
svědomí naše. Co nás ničí? Hřích, nebot
ubíjí duši naši na věčnosti. Proto musí
s lítostí také spojena býti ošklivost nad
hříchem, jakožto největším a jediným
pravým zlem. A hřích jest jediným
pravým zlem, neboť nic netrha tu svatou,
něžnou pasku vížící Stvořitele a tvory,
Boha a lidi, nežli hřích. Hřích jest před
Bohem ošklivostí největší,- zločinem je
diným, proto také od nás více litován
býti musí, nežli vše ostatní. A kdybych
byl všecko, co mám, ztratil, kdybych i
života byl pozbyl, nebylo by mně toho
tak líto, jako že jsem Boha urazil a
zhřešil, tak zvolati musíme, má-li naše
lítost býti nade všecko. Bůh jest dobro

největší, proto ztráta tohoto dobra pře
vyšuje všecky jiné možné ztráty.

Je-li lítost upřímná a s ošklivostí
nad hříchem spojena, bude také při ní
hned pevně předsevzetí, více nezhřešiti,
a toto předsevzetí jest zkušebním ka
menem lítosti. Tak jako otec, když dítě
chybílo a za odpuštění prosí, se táže:
»už to více neuděláš ?. a teprve, až dítě
slíbí, jemu odpouští, tak žádá iBůh na
nás pevnou vůli spíše vše vytrpěti, všecko
obětovati, ba i raději zemříti, nežli znovu
proti Bohu ve věcech důležitých jednati.

Jsme ovšem lidé slabí, nádoby křehké,
a taký úmysl by se velmi lehce zvrhl,
proto stavme jej na pevný podklad milosti
Boží, které Bůh nikomu neodpírá. S touto
Boží pomocí započneme s chuti a důvěrou
život nový.

Avšak ještě něčeho jest se třeba
dotknouti. Bolest duše 'a ošklivost nad

hříchy musí samozřejmě míti nějakou
příčinu, nějakou vnitřní pohnutku. Po
hnutky tyto jsou rozličné: přirozené
a nadpřirozené. Lituje-li opilec, že
se opíjel, jen proto, že si nemoc nějakou
uhonil, je to pohnutka pouze přirozená;
lituje-li karbaník náruživé hry, že prohrál,
je to pohnutka přirozená; lituje-li vrah
vraždy, že sám o život přišel anebo
doživotně ve vězení dlíti musí, je to
pohnutka přirozená; takové pohnutky
nemají u Boha ceny, a celá taková
lítost jest bez užitku.

Pravá pohnutka lítosti musí se
k Bohu vztahovati, neboť Bůh jest to,
jenž jest uražen, & hřích jest touto
urážkou. I tu však jeviti se může větší
a menší dokonalost. Myslíš-li v „lítosti
své na Boha a rozjímáš, kterak se od
tebe odvracuje pro hříchy tvé, kterak
se na tebe hněvá a té trestá, kterak tě,
nepolepšíš-li se, očistec anebo dokonce
peklo očekává: tu vychází lítost tvá po—
nejvíce z bázně Boží, lítost taková
je pravá, upřímná, u Boha cenná, ale pro
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pohnutku tuto přecejen nedokonalá.
Myslíš-li však při lítosti své na Boha,
a sice v první řadě co laskavého, dobro,
tivého Otce, jenž dobrodiním a milostí
tě zasypal, jenž tobě i ten krasný život
věčný připravil ještě dříve, nežli jsi žil,
a při tom uvažuješ, že jsi k němu ne
vděčným byl, žes dobrodiní jeho často
na urážku jeho užíval, že jsi Boha, nej.
vyšší dobro, zavrhoval a tvorů se při
držel, tu vychází lítost tvá z lásky
k Bohu; lítost tvá jest lítostí kající
se lásky, a poněvadž nad lásku nic
dokonalejšího není, jest lítost taková
dokonalá. V katechismu a knihach
modlítebních nalézáme vzory, kterak
možno dokonalou lítost vzbuditi, a dobře
jest nějakého takového užívati, ovšem
že netoliko ústy, nýbrži srdcem. Avšak
i krátkými slovy lze vyjádřiti lítost nej
horoucnější lásky, t. j. modlitbami střel
nými, které také od svaté stolice odpustky
obdařeny jsou. Tak na př. již zbožným
a skroušeným vyslovením nejsv. jména
»Ježíšc (Odp. 25 dní), »O, můj Ježíši,
milosrdenství: _(odp. 100 dní), »Nejsladší
Ježíši, nebudiž mým soudcem, nýbrž
Spasitelemx (odp. 50 dní), »Ježíši, Bože
můj, Tebe miluji nade všeck0a (odpustky
50 dní), »Bože, buď milostiv mně hříš
nému,c »Ježíši, smiluj se nade mnou<
a podobné jiné.

Víme-linyní, co lítost jest a jaká
býti má, uvažujme její užitečnost a
potřebu. A tu si pamatujme pravdivou
větu: »bez lítOSti nfení milosti.: Jak
by také mohl Bůh spravedlivý a svatý,
jenž zlé nenávidí a tresce, hříšníkovi
milostiv býti, dokud od hříchu neupustí,
a k Bohu se zase nenavrátí! »Obrat'te

se a čiňte pokání ze všech hříchů svých,
a hřích nebude vám ke zkáze,c praví
Pán skrze proroka Ezechiele. (18, ŠD.)

Ano lítosť je tak potřebná, že sama
nahrazuje vše, ničím však jiným nahra
zena býti nemůže. Ona jest jediný pro

středek, jenž pomáhá. Jsi nemocen, a
tak slab, že jen stěží některé hříchy
říci můžeš ve sv. zpovědi, & přece bys
chtěl a měl více toho na srdci. Jest

zpověď tva platná? Ano, máš-li při tom
pravou lítost. Zpovídáš-li se ze všech
i těch nejmenších hříchů zevrubně &
nemáš-li lítosti, není tobě zpověď pranic
platná. Nyní vidíš, seč lítost jest. Jsou
hříchy, od nichž tě žádný kněz, žádný
biskup, žadný papež rozhřešiti nemůže,
to jsou hříchybez lítosti zpovídané;
neboť každé rozhřešení je pak neplatné.
Co je tedy zpověď bez lítosti? Abraham
a Sta Clara odpovida:výstřel bez
koule, nebot ani jeden hřích není
zničen. Co jest zpověď bez lítosti? Jehla
bez niti, neboť roztržené roucho po—
svěcujtcí milosti se tím nesešije. Co jest
Zpověď. bez lítosti? Klasy bez zrní a
mlátí se hluchá sláma. Zpověď bez lítosti
jest netoliko něco bezcenného, nýbrž i
hříšného, neboť jest neplatná a jest svato
krádežná. Nezřídka následuje po ní i
svatokrádežné přijímaní.

K platné zpovědi jest lítosti -ne
vyhnutelně třeba, aspoň lítosti nedoko—
nalé. Takovou žádal Bůh v Starém Za
koně k odpuštění, a Kristus Pán zajisté
nechtěl nám smíření stížiti, proto výslovně
podotýká sněm tridentský, že nadpři—
rofzenánedokonalá lítost ku
platnému přijetí sv. pokání do
stačuje. Mimo sv. pokání, mimo
zpověď, praví tentýž sněm: způsobuje
smíření s ' Bohem jenom d o k o n a l a
lítost. Nejmenší tedy stupeň lítosti do
konalé má tu cenu před Bohem, že
ihned všecky hříchy s duše omývá, a
to netoliko v případě nutnosti, kde nelze
se zpovídati, anebo v nebezpečí smrti,
nýbrž kdykoli a kolikratkoli do—
konalá lítosť vzbuzena býva.

»Kdo mne miluje,: praví Spasitel,
rten milován jest od Otce, a já jej mi
lovati budu.: Kdo má dokonalou lítost,



miluje Pána, a Pán miluje jej. Nemůže
ho ale Pán dříve milovati, pokud není
očistěn od hříchů, proto lítostí toutol
dokonalou očištěn bývá. Ejhle, jak mocný,
jak potřebný prostředek dal nám Pan ku
spáse, lítost“ dokonalou! »Kdybych
mohl jako kazatel prochazeti zeměmi,:
pravil učený a zbožný kardinál Franzelin, *
»o ničem bych tak často nekázal, jako
() dokonalé lítosti.c A má pravdu!

R. 1882. 8. prosince shořelo divadlo
okružní ve Vídni, a v něm uhořelo několik
set lidí. Mnozí zajisté z nich byli v stavu
nemilosti Boží. Zpovídati se nemohli. Kde
jsou jejich duše? Jsou všecky zavržený?
rl'i, kdož v posledním okamžiku před
děsnou smrtí lítost“ dokonalou vzbudili,
ty přijal Pán na milost. Tak učinilo jedno
děvče, sotva ze školy vyšle. pamatujíc
na učení katechety. Již dým naplňoval
prostory, již dusili se mnozí. tu děvče '
hlasitě vzbudilo tři božské ctnosti a do

konalou lítost, mnozí zajisté s nim, a
byli zachráněni alespoň pro život věčný.

Jsi churav. Najednou se tobě přitíží,
běži' se pro kněze, ale život tvůj visí
na nitce; tu vzbuď dokonalou lítost', sice

l

zemřeš nesmiřen. Jedeš po dráze: vlak
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vyjede z kolejí, maš smrť před očima;
vzbuď dokonalou lítost. Tak čiň v každém

nebezpečí. Ale netoliko tu, nýbrž čiň tak
denně, dříve nežli “ulehneš. Víš—li, že
rano vstaneš? Proto poslední tvá prace
budiž d oko n ala lítosťnad hříchy,pak
spokojeně usneš.

Nemysli však nikdo, že proto již se
nemusíš zpovídatil Vždyt' sama dokonalá
lítost“ nabádá tebe vše učiniti, co Bůh

od tebe žádá. A Bůh žádá přísně svatou
zpověď, ovšem je-li to možné. Proto
spojiti musíme s dokonalou lítostí i úmysl,
z hříchů našich knězi se vyzpovídati.

Ejhle, proto napomíná nás církev sv.,
abychom ve svatopostním čase svátost
pokání hodně přijali, t. j. lítostí pravou
jsouce naplnění, z hříchů se zpovídali,
a tak odpuštění Boží dosáhli.

Pokání, lítost, tot“ ten zázračný
prostředek, jenž z nás hříšných činí spra
vedlivé, z nepřátel Božích dítky Boží,
ze ztracených vyvolence Boží; s pokáním
ukládáme starého hříšného člověka do

hrobu a očistěni jsouce od nečistoty
hříchu a sprostěni pout smrti věčné.
vstáváme s Kristem Pánem k životu
novému. Boh.Hendl.

—————————G+o—la-————-»—

Kajicníci.

)]ako had se vine kolem strmé skály,do výše se vine v nedohlednou dáli
kamenitá, stezka, plná, trní, hloží,
a čím výš se vine, víc se trní množí!

Po trnité stezce na bedrech svých 5 kříži

každé li-pytná Slza leží v matném oku
a kajicnOstÍ velká srdce vc hluboka.

A tak stále stejně

Noha jich je bosa, hrud schýlena k zemi
ve pokoře vroucí; mezi kadeřeníi,

&koleni čela., z trní koruna se klene,
stOpa jich se tiskne rudě do kamene.

()dhodlaně v dál jdou davy nepřehledné,
zástup šedých postav tichounce sc plíží; .

l

l

l

|

k cíli svému nicří,

- ani zastcnání

trpnč, bez oddechu, za. noci i ve dne
i po trnitě stezce, přímo nad propastí -—

-——jenom trní chrastí.

v »

a že nesklamou se, pevně všichni veří:
Neboť tam, kde září brána nebes věčná.,
tam vévodí Láska„ Milost' nekonečná-l

**+-Wše— K . E. Vojíř.
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,v
Zda vytrvas'i'

(Své neteří :

Dnes v jaru žití k Bohu každým ránem
(líš,voláš:
Až nevěrec však v pekelné své zlobě
pro víru svatou vysměje se tobě,

zda vytrváš,
jak dnes se zdáš?

Dnes radostí se těšíš nebes věčnou.
jíž dařit chce Bůh duši věrnou, vděčnou.
Až žití bouř však mstivou šíji zdvihne,
neb nemoc smrtící tě rázem stihne,

zda vytrváš,
jak dnes se zdáš?

„Věřím,že's mým Tvůrcem, Pánem. “ :

M. B.)

: Dnes v lásce k Bohu zhrdáš marným světem,
, jenž slz'tvou zaří, hned zas vadne květem.
! Až zjeví ti však vnad svých řadu smělou,
' a lákat bude tě v svou náruč skvělou,

zda vytrvaš,
jak dnes se zdáš?

?_Když jako dnes dnem každým do oblaků
' ku Bohu v modlitbě svých upřeš zraků,
! jenž miliony věrných služebníků
, v boj vyzbrojoval silou í'nučeníků
l pak jistě vytrváš,
% jak dnes se zdáš!

P. Karel Kraus.AŠWJ ._.__—

Chléb nebeský.
Dle Jana z Avílly předkládá Fr. Klíma. (Č. d.)

Kristus pokrmem duši. Netečnost' lidská.
"" * " ůh má život sám v sobě on

nebeře života od nikoho,
Í jestiť přehojným pramenem

— j.; . ; života, že z plnosti i andě—

lům uštědřil, aby jistou měrou byli
účastni života jeho. Dostaloť se jim té
přednosti, že požívají téhož pokrmu,
jímžto Bůh se sytí, a že mohou trhati
ovoce z téhož stromu, z něhož i Bůh
ovoce požívá.

Kdo jest s to, “aby vypravil a po—
chopil cenu toho života, nebot ti, kteří
podíl mají v životě jeho, mají spolui
podíl ve vlastnostech jeho; """
spravedlivým, svatým, moudrým, nepo
rušeným, silným, radostným, bohatým,
nesmrtelným, jsouť životem tím tak
st'astni a blaženi jako Bůh. Vy, andělé,
zvelebujte a oslavujte Hospodina, vždyt
jste tak poctěni, že rozumem svým po
znávate pravdu věčnou jako Bůh ji po
znáva, ač ji nepoznáváte tak jasně jako
Bůh. Vy milujete tutéž dobrotu, kterou
i Bůh miluje, a radujete se z téže byt
nosti, z které se iBůh raduje, vždyt
sedíte u téhož stolu a požívate z téhož

pokrmu, z něhož Bůh užívá blaženosti
věčné a neskonale. Avšak i my lidé bu
deme jednou účastni téhož stolu, který
vám Bůh přichystal, budeme zároveň
s vámi děkovati Panu za milosti, kte—
rýmiž vám bránu v život věčný otevřel.

Svět bude kvileti, že jest odloučen
od hodů skvostných a královských. Bůh
zajisté hodovní sín nebeskou zavře, v níž
bude s vámi stolovati; nebot nechce, aby
člověk nepovolaný měl účastenství na
h'odech nebeských. O té nevystihlé a
přísně spravedlnosti Hospodinovy, kteráž
přes 4000 let žádného člověka před tvar
velebnosti své nepřipustila, tak že ne
mohl nikdo na Boha patřiti, aniž směl
okusiti, jak přesladký a přeutěšený Pán
nebes a země jest. Příčinou této ne
stihlé spravedlnosti Boží byl výrok, kterýž

l učinil Hospodin pro hřích prvního člo—
věka. Bylť zajisté první člověk stvořen,
aby lásku a dobrotu Páně dokonale
poznal, měl býti blažen nadějí, že bude
účasten hodů nebeských, užije-li dobře
svobody své, aby spolu s Bohem 'stoloval
ve společnosti svatých andělův. Avšak
první člověk požíval ovoce zapovězeného



stromu, kterýž byl příčinou smrti časné
i věčné. Tak se stalo, že byl vyvržen
z hodovní síně nebeské, že byl zbaven
života věčného.

Nemůžet' člověk si stěžovati, jakoby
snad dělá se mu křivda, an Bůh vzne—
šenější tvory, totiž anděly, kteří v milosti
Boží byli stvořeni a kteří již slávy věčné
požívali, ze síně hodovní vyvrhl, protože
nedobře užívali milosti Boží a nechtěli

s jinými anděly svrchovanosti a veleb
nosti Hospodinovy uznávati. Oni chtěli
býti sami sobě pokrmem, spoléhajíce
sami na sebe, chtěli panovati sami, ne
uznávajíce Boha Pánem svrchovaným,
oni musili zkusiti, že, jak žalmista Páně
dí: Dobré jest tvoru, spojen-li s Tvůrcem
svým, tak že musí Tvůrce svého milo
vati více nežli sebe, že musí veškerou
nadějí svou naň spoléhati, od něho všecko
dobré očekávati. A že tvor, kterýž by
sebe sama miloval a sám na sebe spoléhal,
musí býti svržen (tak že nemá nikoho,
kdo by jej zadržel) až do nejhlubšího
pekla.

Hospodin použil trestající a přísné
spravedlnosti své proti andělům i proti
lidem. Jest zajisté věci nepřístojnou,
majíli seděti zrádcové a buřiči s králem
u jednoho stolu. A poháněna a potupena
jest hostina královská, když poddaní tak
málo o ni dbají, že jim více chutnají
pokrmy, kteréž jsou příčinou smrti. Ale
ač by nikdo Bohu nespravedlnosti vy
týkati nemohl, učinil přece Pán, jakž
neskonalá dobrota žádala, že lidé, jako
tvorové chatrnější a mdlejší, milosrdenství
došli, andělé pak, kteří byli'_vznešenější
& slavnější, od hodů nebeských na věky
byli odloučení. Hospodin hněval se na
člověka, a hněval se ne bez příčiny;
avšak nezapomene na mnohá. milosrden- :
ství a slitování svá, a odpustí kajícímu
hříšníkovi.

Chváleno buď milosrdenství Hospo
dinovo, že nám v lásce neskonalé dal
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jediného Syna svého! V něm byl život,
, an jest Bůh, a který v život pozemský

vešel, učiněn jsa člověkem. Když pak
na zemi jako člověk obcoval, pravil
dříve, než učinil zázrak vznešený, na
sytiv pěti chleby a dvěma rybami tisíce
mužův a žen, a když židé se chlubili,
že Hospodin dával otcům jejich na poušti
mannu, kterou byli syceni, pravil Pán
a Mistr nebeský a Bůh narozený slovo:
»Tentot' jest chléb, který s nebe
sestoupíh

Slovo toto jest velevýznamné, mať
' v sobě všelikou útěchu přehojnou, &ač

Israélite slovem tím zhrdali, ač jim jako
tělesným slovo toto nechutnalo, nuže ať
aspoň křesťané uznávají nestihlé milo—
srdenství Boží, kteréž ústy Syna Božího
bylo rozhlášeno, kéž pevnou vírou slova
toho se uchopí, kéž slovem tím se těší
&Bohu povinný dík vzdávají za velikou
milost, kteráž se jim slovem tím stala!

Ti pak, kteří slova toho nechápají a ne
přijímají, ať se bojí a strachují. Tenť jest
chléb,kterýsnebe sestoupil. >Kdo jest
ze země, světský smýšlí, kdo
však s hůry sestoupil, nebeský
jest,c praví svatý Jan. Jsi—li,člověče,
zvyklý požívati krmí zemských, požiješ
pokrmu, který pomíjí, připraví ti pokrm
ten smrt'; nebot mluvíš zemský a smýšlíš
světský. Ale nyní otevři uši, abys na
slouchal slovu, které tě poučuje 0 po
krmu nadzemském. Tent' jest chléb, který
s nebe sestoupil, chléb dražší, silnější,
chutnější nežli všecky jiné pokrmy,

kterých požíváš. Tak jsou rozdílny, jako
jest rozdíl mezi nebem a zemí.

Chléb sestoupil s nebe; nebot Bůh,
který jest Pánem -nad obyvately nebe—
skými i zemskými, a jenž jest nejenom
Pánem a Vladařem, nýbrž spolu také
nejlaskavéjším Otcem, nemohl dítek svých
nechati nezaopatřených. Proto určil pokrm
těm, kteří jsou v nebi, ale pamétliv byl
i těch, kteří přebývají na zemi.



Ježíš Kristus, pravý náš chléb, pro
nás lidí s nebe sestoupil a pro naše
spasení v životě Panny Marie se vtělil,
aby nás tělem svým živiti mohl. l bylo
třeba, aby Pán nebeský, jenž jest po
krmem andělů, také chlebem se stal a
živil nás, kteří přebýváme na zemi. Syna
Božího, na nějž andělé v nebi patří,
mohou i lidé viděti zde na zemi zrakem,
mohou naslouchati hlasu jeho, mohou
Pána dotýkati se rukama, a nad to i
živeni a síleni jsou tělem jeho. Že pak
Pán náš dle úradku věčného jenom
třiatřicet let měl přebývali na zemi, a
k tomu jenom nepatrnou části země jako
obydlí požemské si vyvolil; avšak po
celém oboru zemském přečetné dítky
má, které živiti chce, učinila láska jeho
a připravila zvláštní pokrm, kterýmž,
ač zmrtvých vstal a na nebe vstoupil,
nicméně na zemi bytuje, a sice nejenom
v té které krajině, nýbrž na celém okršku
zemském, kde jenom lidé přebývají, ne
toliko třiatřicet let, nýbrž přes celý čas,
pokud svět trvati bude, aby byl- po
krmem lidským dle svého svatého slova,
kteréž nepomine, byt' i nebe a země
pominuly: »Já zůstávám s vámi
po všecky dny až do- skonání
světa.:

Kéž Tě všickni chválíme a velebíme,
přelaskavý Pane náš, žes pro nás člo
věkem učiněn, žes pro spásu naši snebe
sestoupil, abys v životě Panny Marie se
vtělil! Žes mezi lidmi se objevil jako
jeden z nich, žes s nimi důvěrně a
přátelsky obcoval, že mohli se radovati
z Tvých božských slov a zázrakův, a
žes nad to Spasitelem a Vykupitelem
býti ráčil! Bylot' nám lásky Tvé třeba
i v minulosti i v přítomnosti i v bu
doucnosti. Díkem lásky Tvé byly chvalo
zpěvy zástupů, jimiž vítali a velebili
Tebe, Pána a Krále svého, když šli před.
Tebou, po straně a za Tebou, držíce
palmy v rukou, a oslavujíce Tebe jako
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Pána a Spasitele svého. My pak. kteří
jsme nemohli tehdy s nimi chvály Tvé
zpívati a z přítomnosti Tvé se radovati,
protože jsme ještě na zemi nežili, my
nyní Tě velebíme a oslavujeme, my Ti
děkujeme celým srdcem, žes pro nás a
pro spasení naše s nebe sestoupil (ne
pouze jednou, jako před časy v život
Panny Marie), ale že každodenně na
všech místech sestupuješ ve způsobě pro
měněné hostie, abys nám tímto příchodem
opatřil život, kterýž prvním příchodem
nám získals. Jaký by byl z toho světa
prospěch, žes jednou s nebe sestoupil a
na kříži umřel, kdybys nyní živý s nebe
nesestupoval, a kdybys nás i nyní ne
blažil životem, kterýs nám na kříži smrtí
svou zjednal?

>Kdo jest mezi věřícími křest'any,<
praví sv. Řehoř, »jenž by pochyboval,
že při pozdvihování na slovo kněžské
nebe se otvírá, aby nízkosť po-
zemská s velebností nebeskou
se sloučila, a by viditelné s nevidi
telným se spojilo?x Tomuto výroku tak
rozuměj: Když Slovo věčné stalo se člo
věkem, nemíní se tím, že by snad Syn
Boží byl opustil místo v nebesích, které
mu jako Synu Božímu patří, a že místem
pozemským byl i jako Bůh obklíčen.
Vždyť Božství Kristovo není tělesné, a
není také obklíčeno místem; nikoliv,
Božství Kristovo všecko naplňuje a všecko
převyšuje, a nemění se nikdy ani pod
statou ani místem. Pravím-li: Sestoupil
Syn Boží s nebe, chci říci: S nebe
k zemi jest hloubka převeliká. Sestoupí-li
Bůh v život Panny Marie, stává se slou
čení takové, že jest i Bohem i člověkem
spolu. Můžeme říci, že tímto činem Pán
Ježíš více se pokořil, než kdyby kdokoliv
s nebe na zem sestoupil.

Pravím-li, že slovem kněžským nebe
se otvírá a Pán nebes na zem sestupuje,
nechci tím říci, že by skutečně tělesně
kráčel prostorami všehomíra, nýbrž, že



jako tělo přijal, učiniv je z přečisté krve
Panny Marie, tak i tělo, kteréž jest pří
tomno pod způsobou svaté hostie, jest
týmž tělem, které sedí na pravici nebe
ského Otce. Jest tedy mezi vtělením
Kristovým a proměnou na oltáři úzké
spojení. Tam se snížil Bůh tak, že člo
věkem se stal, tuto pak týž Bůh tak se
snižuje, že mezi námi přebývá. 'l'am se
skryl v životě Panny Marie, tuto se
skrývá způsobou svaté'hostie. Tam od
počíval na loktech Panny Marie, tuto
odpočívá na rukou kněžských.

Při prvním příchodu trpěl a byl po
chován, při svaté oběti se sám nazývá
knězem, jenž jest obětován; vždyť ta
oběť přesvatá jest ustavičnou obnovou
přehořkého utrpení Páně. Tehdy byl Pán
po smrti, kterou podstoupil na kříži, po
ložen do hrobu, zde pak bývá uložen
živý do srdce našeho, abychom poznali
v tomto nevýslovném tajemství, že při
jímáme-li hodně tělo Páně, máme uča- .
stenství v milosti, které nám získal svým
narozením & tím, když za nás umřel a
v hrobě odpočíval. Poznávámet zajisté,
že podobný jest první příchod Páně
tomu, kterým nyní přichází k nám na
oltáři; proto můžeme směle říci, že Pán
tímto druhým příchodem přizpůsobili se
chce slabosti naší; nebot' kdyby zjevil
se nám ve své velebností, nemohly by
oči naše snésti slávy jeho, a neměli.
bychom zásluhy, která z víry řine.

Že pak Pán Ježíš více dbá toho,
co nám užitečno, než co se nám zdá

'milo, máme i my ve víře se cvičiti,
máme v Pána Ježíše, ukrytého ve svá
tosti, věřiti, aby nám mohl Pán dáti
v odměnu radost věčnou, v níž budeme
na Pána tváří ve tvář patřiti. Pán ne
ustanovil Svátosti oltářní, aby naší zvě
davost ukojil, nýbrž chtěl nám dáti před
tuchu slasti, které užijeme v říši jeho.
Avšak o tom nesmíme pochybovati, že
Pán Ježíš jest uprostřed nás, ten Ježíš,

který z lásky k nám se narodil, zlásky
za nás trpěl, za nás umřel a pohřben
byl, a že Pán sám jest mezi námi, ten,
jenž bydlí na nebi.

Věříte-li tedy, že jest zde přítomen
Ježíš Kristus, že v tomto chlebě jest
Král nebeský, pravý Bůh a pravý člověk,
že tuto jsou hody nebeské, proč se stolu
toho stranite? Kdyby mocný král s touhou
a radosti přichvátal do krajiny naši &
zde připravil hody právě královské, kdyby
sá.m_ s tváří vlídnou a laskavou první
místo u stolu královského zaujal a vás
pozval, abyste s ním stolovali, a kterýž
by tomu, jenž s ním pokrmu požívá,
nejenom přízeň a lásku královskou slíbil,
ale nad to i hojnými dary hosta svého
obmyslil, pokrmy pak královské byly by
tak připraveny, že kdo jich okusí, smrti
nepodléhá, ano i věčným životem žíti
může, jaký by musil býti ten poddaný—,
kterýž by vzdor pozvání & slibům krá
lovským hostiny královské si nevšímal,
buď že malá a nepatrná překážka mu
vadí nebo že mu sluha králův řekl: Než
zasedneš s králem ke stolu, musíš ruce
a tvář očistiti. »O nebesa a země, slyšte
mne, a pomozte mi, abych náležitě
oplakal slepotu lidu svéholx

Proč, bratři milí, nespěcháte k této
veleslavné hostině, k níž vás vede Král
králů, Král nejvýš mocný a slavný, před
jehož velebností a slávou všickni králové
aandělé jsou podobní malým mravencům,
Král, jenž vás všecky laskavě a vlídně
ke stolu svému zve & vás prosí, abyste
k. němu přišli, jenž odměňuje hojně
každého, kdo k němu přichází, ano i
na toho se hněvá, kdo o hody královské
nedbá. Král tento dává se nám sám za

pokrm nejchutnější a' nejlahodnější, za
pokrm, který zbavuje hříchu a dává
život, jenž věčně trvá.

Co vás zdržuje, že ke stolu nehe
skému nespěcháte? Co vás zaslepuje, že
nejvyšší dobro zamítáte, a že nepřicházíte,



abyste pokrmu nebeského užili? Čeho
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vám třeba, abyste ke stolu královskému I
byli připuštěni? Aby tvář a ruce vaše
nebyly pošpiněny. Toho ovšem nezbytně !
třeba; vždyť ke stolu čistému jenom
čistým přistoupiti sluší. Avšak není při
čina tato závadou;' vždyť voda, "kterou
byste hříchy, tvář a skutky své očistiti
mohli, jest vám od Pána slíbena. Ne
třeba vám ani kupovati vzácného a dra
hého roucha k bodům těmto; vždyť by
nestačil veškerý majetek váš, kdybyste
chtěli takové roucho koupiti. Pán sám
se postará, abyste rouchem hodovním
byli opatření; a kdybyste snad sami ne
rádi se v roucho to oblékali, přioděje
vás kněz, sluha Kristův.

Jenom vložte ruce do prázdné ná
doby, vždyt' vody se vám dá dostatek,
nad to také i roucho jest uchystáno,
kterým byste umyté ruce otřeli. Jste
poskvrněni, jste nedbale přioděni, jste
obnažení na duši. Jděte ku zpovědnikoví
a řekněte mu: Ctihodný otče duchovní,
Svátost oltářní mi zachutnala, duše má

po ní zatoužila, ona by ráda pokrmu'
toho nebeského okusila. Zhnusil se mi

a přejedl prach a jed, ač hojně byl
opepřen a osolen. Chci se nyní vrátiti
k Bohu svému, a že mne dobrota jeho
ke stolu nebeskému zve, nechci ne
vděkem spláceti lásky a milosrdenství
jeho, chci se také uvarovati škody, kterou
bych utrpěl, kdybych nabízenou milostí
zhrdal. Rozhaluií svědomí své před vámi,
abyste mne tak připravil, abych Svátost
tuto hodně přijal a hojných milostí došel.

Buď ujištěn, bratře mily, neopo
meneš-li učiniti, seč síly tvé jsou, do
přeje Pan zpovědníku í tobě hojného“
světla. Pán tě tak připraví, že nejsvětější
Svátost hodně přijmeš, ztoho pak dojdeš
milosti, že duše i svědomí tvé bude
očístěno, abys hodně ke stolu Páně
přistoupil.

Ach, Pane Bože můj, že mnohým

křesťanům itato nepatrná příprava jest
odporna, a proto pozvaní ke stolu '.l'vému
nedbajíl O stole přesvatý, jak jsi zne
uznán, jak zřídka kdo k tobě přistupuje,
jak málo těch, kteří by po tobě srdečně
toužili, proto také postrádají ovoce kře
sťanského života, nemají milosti Boží,
necvičí se ve ctnostech, nemají duchovní
útěchy! Těm pak, kteří hodně ke stolu
svatému přistupují, dostává se chleba
pravého, jenž s nebe na zem sestoupil.
Chléb, který zde požíváme, jest Ježíš
Kristus-, pokrm nebeský, a pokrm ten,
jenž jest dokonalejší než my, proměňuje
nás v bytost“ svou, a mění nás, lidi tělesné,
v bytosti nebeské a připodobňuje nás
andělům.

Život křesťanský nesmí býti životem
pozemským; vždyt Syn Boží proměňuje
člověka v sebe samého, činí, že mravy
jeho jsou spořádaný dle přikázaní Božích.
A jakož činy Kristovy jsou nebeské, tak
i skutky těch, které Pán tělem svým sytí.
O nevěřících praví sv. Petr: »Divilit'
se tomu, že věřící nešli za tě
lesnými náružívostmi, jimžto
jako pohané dříve hověli.< Také
se vypravuje: »Že se pohané tomu di
vili, vidoucc křesťany, kteří z lásky ke
Kristu mnohé a trpké muky trpělia [
pravili pohané: »Hle, křesťané milují
Boha svého více, než jiní národovéc ——
»Křesťanské ženy,: dle svědectví
Petrova, »byly tak svaté živy, že
i muže pohanské na víru Kri
stovu obrátily, kterých apoštolé
slovem a zázraky ke Kristu ne
mohli obrátití.:

Vlažnosť naší doby zavinila, že ne
žijeme životem křesťanským, ač nám
potřebné posily poskytuje chléb, který
s nebe sestoupil. »Běda světu pro po
horšení,: praví Pán. Vlažnosť zavinila,
že nejenom nedbáme o ctnosti křesťanské,
ale také hříchů smrtelných se dopou
štíme. Běda světu pro pohoršení, pro



vlažnOsť, pro kterou mnozí klopýtají na , že lidská chytrost jest příčinou vlažnosti,
cestě k nebesům; avšak béda tomu,
skrze koho pohoršení přichází!

.le-li pt'Ostý lid vlažnosti oddán, do
pouští se hříchu, leč dá se vlažnosť tato ?
snadno napraviti. Ont' jen sobě samému
škodí, ale jsou-li vlažní, kteří mají věřící
lid cestou ctnosti vésti, pak se naplnilo
»běda,a kterým Pán světu hrozí pro
veliké pohoršení, které vlažnosť kněží &
představených církevních lidu dává. Vždyť
netečnost správce a učitele církevního ;
vylévá se jako ledová voda v srdce člo—
véka, který planul láskou kBohu, atak
se stává, že plamen lásky Boží touto
studenou vodou bývá udušen. Jiný pluje
mořem života vezdejšího, obohacen mno
hými ctnostmi, povznešen touhou po
slasti nadzemské. Ale tu setkal se s lodí,
kterou řídí chytrost“ lidská, kteráž jest
příčinou, že i tomu, jenž moudrostí
nebeskou se řídil, chytrostí zemská se za—
líbí, že k světu se vine a kloní, nevéda,

kteráž horlivost“ dusí a ničí.

Nuže, křesťané, přijímej tento nebeský
chléb velmi často, očisti svědomí své &
žij tak ctnostné a svaté, jak sluší tomu,
jenž s'Kristem obcuje a který jednou u
stolu nebeského chce býti hostem. Často
se přihodí, že po mši svaté a po svatém
přijímání dle toho, jak jsi byl připraven,
různé pocity &svatá vnuknutí máš, abys
pocítil a podivil se účinkům těchto hodů
nebeských. Ty sám sebe nepoznáš, a
nad to z chleba svátostního, hodné-li se
k požívání jeho připravíš, takové lahody
zakusíš, že se ti zhnusí rozkoš tělesná
a všecko, cokoliv svět milovníkům svým
nabízí, ba budeš se i diviti tomu, jak ti
mohly trpkosti pozemské chutnati, ajak
snadno dals se přemoci slabosti lidské.
Poznáš pravdu výroku apoštolova: »Kdo
skoupé rozsívá, skoupé ižíti bude; kde
však rozsívá v požehnání, s požehnáním
i kliditi bude.c

(Příště dále.)

katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté. naší cirkve.

Píše Boh. Handl. (c. d.)

_ežíš Kristus jest jedno—
; rozený Syn Boha Otce,
: náš Pán, jenž počal se
' z Ducha sv. a narodil

2 Marie Panny.: Tento
článek, jímž křesťanská víra tak pod
statné se _liší od židovské & pohanské,
neboť oněm byl »pohoršením,c těmto
pak »blaznovstvím,c nalézá samozřejmě
v starobylosti křesťanské nejvíce důkazů.
Od jeslíček až po kříž, od Betléma až
po Kalvarii poskytoval Kristus Pán kře
sťanským umělcům látku přehojnou v žil
voté svém, svém působení, svých zá
zracích, aby tak i viditelné vyznávali

víru v jeho božství a v spasitelné jeho
na svět poslání.

Proto zajisté nebude s podivením,
že i většina nápisův a obrazů v kata—
kombách římských k tomuto převzneše
nému předmětu se odnáší. Sestupme
tedy již do. těchto podzemních kobek a
zkoumejme, jak tehdejší křesťané vidi
telné a čitelné víru svou v jednoroze—
ného Syna Božího Ježíše Krista vy
znávali. Tu čteme na jednom hrobě nápis:
»Kéž žiješ v pokoji, Sylvio, v Bohu
Kristu.<

Jinde lze čísti : »Zde mírný Cyriakus
pohřben jest v pokoji Boha Krista.:
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Ještě jiný náhrobek nese napiszř
»Hermaisi, světlo moje, ty žiješ v Boh u,
Pánu Kristu.:

Pozoruhodný nápis jest následující,
neboť místo jména Bůh-Kristus položeno
jest slovo »počátek,a dle evangelia sv.
Jana, kde se praví: Na počátku bylo
»Slovo,a »Slovm toto jest »Ježíš KristUSc.
Nápis sám zní-: »Aureliá Konstantia . . . .
spí v pokoji a v »počátku: (———-»Kristu
Bohuq.

Že měli Krista Ježíše pánem
svým, vysvítá z nápisů:

»Pastor a Pitiana, Marciana a
Chreste zasloužilému synu Marcianovi
v Ježíši Kristu, Pánu našem postavilic
(t. j. tento náhrobek).

Jinde: »Primo, ty žiješ v slávě
Boží a v pokoji Pána našeho Ježíše
Krista.:

Ještě jiný napis: »Regino, žij
v Panu Ježíšiic

Vyznání viry dosvědčuje tento
nápis: »Markus Antoninus Restitutus
zřídil pro sebe a pro své, kteří v Pána
věří, tuto hrobku.<<

Nejčastěji vyobrazován byl Spasitel
náš obrazem »rybyu a to k vůli po
hanům, aby nepostihli tak snadno a ne
mohli zlehčiti velebnost' Krista Ježíše.

Proč první křesťané pravě »rybu
k “zobrazení Syna Božího v těle lidském
si obrali, vykládá nám sv. Optát, biskup
Milevitánský, jejž sv. Augustin »ozdobou
Církve: nazývá a jenž r. 370. žil.

Tento sv. biskup píše: Toto slovo
»rybac po řecku »ichtys: obsahuje
v písmenech svých jméno přesvaté.

Doplníme-li každou písmenu pří
padným slovem, máme v celku výrok
věroučný.

i-esus = jesus =. Ježíš
ch-rístos: christos: Kristus
t-eu =-—-theů = Boží

'y-os = hios = Syn
s-otér = sotér = Spasitel.

Znamenala tedy »rybac křesťanům
Syna Božího, Ježíše Krista, Spasitele,
kterýžto význam pohanům ovšem za
krytým zůsíával. Tak dosvědčuje Ter
tullian & sv. Augustin.

Křesťané samy sebe jmenovali vry
bičkamia dle výroku Spasitelova, jenž
povolávaje apoštoly své, kteří rybáři
byli, pravil: »Pojd'te za mnou, učiním
vás rybáři lidí.: Jinde porovnává Pán
království své se sítí, do které, když
v moře hozena jest, množství ryb se
chytá.

Křesťanépsali slovo »ryba- (»ichtys:
po řecku) nebo kreslili »ryhu- na ná—
hrobcích, aby víru svou v Ježíše Krista,
Boha a člověka, vyznávali. S úctou nej
větší vyslovovali jméno toto a pozírali

,na obraz ryby, nebot' Ježíš Kristus byl
nejvyšším předmětem jejich lásky a zá
kladem vší jejich naděje. Podotknouti
ještě sluší, že většina náhrobků, na
nichž buď napsano jest slovo »ryba
neb obraz tento vyryt, pochází z nej
prvnějších dob křesťanství, z dob krutých

kazem jest viry apoštolské.
Na některých náhrobcích vidíme

zkratku jména Kristova

a obraz »ryby,acož znamená, že >?
Synu Božím, Spasiteli..

Mimo obraz či slovo »rybae. shle

dičkya »dobrého pastýře; nebo »ho—
lubice.:

Kristus, Syn Boží a Spasitel, nadějí
křesťanů jest, »dobrý pastýř,: že

ovce své k sobě vzal, »loďc že ze—
mřelý jako lodice po moři ze světa

pronásledování, a tedy nejjistějším dů

jen jméno zde pohřbeného, vedle pak

zemřelý odpočívá v »Kristu Ježíši,

dáváme také ještě obraz »kotvy,c »10

»K 0 t v ac znamená, že Ježíš

Ježíš Kristus duše zemřelých jako pastýř

k Pánu Ježíši odspěchal,a »holubice,<
* že duše zemřelého v Kristu Pánu v po—

koji odpočívá.



Jak krásné jsou to obrazy víry a
naděje v pravdě křesťanské! () kéž
bychom i my na svých hřbitovech místo
všech pohanských obrazův a znakův
užívali takovýchto křesťanskou staro
bylostí posvěcených obrazův a znaků;
to by se věru s tak p0sválným místem,
jako jest hřbitov katolický, více srov
návalo!

Také vídati možno několik ryb
najednou, pak znamenají, jak již řečeno
bylo, křesťany samy, kteří se rádi »ry—
bičkamis Páně nazývali. Na jednom
náhrobku lze čísti jen slovo »Eutychia—
noví,: pod ním jest kotvice a vedle po
obou stranách dvě rybičky, které jakoby
ke kotvě plovaly. Toto znamená: »Eu
tychianovi patří tento náhrobek, jenž
zemřel v naději Ježíše Krista Ukřižo
vaného.: \

Dřevní křesťané nosili jméno neb
obraz »rybyc vyrytý _v kameně na pe—
četním prstenu, aby se povždy na »Je
žíšec a na křest svůj pamatovali. Pak,
praví sv. Klement Alexandrijský: »Naše
pečetní prsteny mají buď »holubicic
nebo »rybuc značiti.:

Jsou-li na prsteně 2 rybičky se
jménem »Ježíšc anebo s »kotvicí,< pak
je to prsten snubní a znamená, že oba
manželé naději svou v Krista skládají.
Prstenů takových zachovalo se několik;
od mnohých viděti otisky při náhrobcích
v katakombách, ve vlhké hlíně učiněné.

Laska ku Spasiteli, Synu Božímu
Ježíši Kristu přivedla první křesťany i
na tu myšlenku, že obraz jeho na krku
a prsou nosili, tak jakož u nás posud
krásným jest zvykem, že panny na
krku svém křížek nosi, anebo zbožní
křesťané na prsou škapulíř bl. Rodičky
Bo'ží. V katakombách nalezlo se množství

»rybičeka z křišťálu, skla, perleté a
slonoviny. Místo oči jsou dírky, samo
zřejmo pro šňůrku nebo řetízek, na němž
se nosily.
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Tak ukrývali pradávní otcové naši
víru svou v Ježíše Krista, Syna Božího,
v obrazu a napisu »ryba; »ichtys.: l
sebe považovali za »rybičky,c které
Spasitel křtem svatým k sobě přídi-užil,
on byl jejich otcem (velký ichtys), oni
jeho dítkami (malé rybičky).

Kristus Pán byl jejich útěcha za
živa, ve všech svízelích a útrapách, on
byl i jejich nadějí po smrti. Smrť byla
jim jen přechodem v život jiný, v němž
spojeni byli s Pánem na věky. Kristus
lián byl miláčkem duší jejich, s ním
spojeni byli ustavičně vírou, v myšlen
kách a skrze sv. svátosti; pro něho
jen žili, pro něho umírali, proto i hrob
jejich svědectví vydává, že na věky
s ním spojeni býti chtěli. '.l'ato víra
jejich nezemřela s nimi, nýbrž žije
posud v církvi katolické, jejíž dítky vy
znávají a povždy vyznávati budou, že
»Ježíš Kristus jest Syn Boží a
Pán nášc

I další tajemství sv. víry naší ve
Spasitele Ježíše Krista nalézají v kata
kombách dokladů, že jej totiž Maria
Panna z Ducha sv. počala a po
rodíla.<<

Že církev stará v tajemství tato
věřila, vysvítá ze spisů sv. Otců, jakož
i z toho, že Maria Panna od dob nej
starších jako »Boží Rodičkac uctí
vána byla. Církev se vždy vší silou
opřela bludům a bludařům, učícím, že
se Marie Panna nemá jmenovati Boží
Rodičkou,'nýbrž jen »Rodičkou
Kristovou< a co nejslavněji prohla—
sila, že Kristus je Bohem a Maria
jest jakožto jeho Matka Boží Ro—
dičkou. Také v katakombách přichází
velmi často jméno »Maria,<< z čehož
vidno, že si křesťané toto slavné jméno
rádi přikládali.

Nápisů Boží Rodičku oslavujících
v katakombách není, neboť jako staří
křesťané víru v Ježíše Krista jakožto



Syna Božího úzkostlivě před pohany
tajili, tak tajili i víru v jeho vtělení se
z Ducha sv. a narození 2 Marie Panny.
Za to dokazují víru tuto četné obrazy,
které křesťanům dle významu svého
známy byly, nekřesťanům pak nezná
mými zůstávaly. Tyto obrazy však do—
kazují také slavně, že úcta Marianská
tak stará jest jako Církev a že tedy
v bludu jsou, kdož úctu tuto jako ne
křesťanskou zavrhují. Obrazů marian
ských posud v katakombách objevených
je dosti značné množství a to z dob
nejstarších. Maria Panna bývá na dvojí
způsob vyobrazena; buď sedí na trůně,
majíc obyčejně božské Dítě na rukou,
nebo stojí 5 rozepjatýma rukama, modlíc
se, t. j. bud' jest vyobrazena po výtce
jako »Matka Boží: anebo jako
»Oí'odovnice.c V katakomběsv.
Priscilly, kterou sám sv. Petr křtil,
vidíme na stropě jedné kaple pohrobní
milostný obraz Marianský. Maria Panna
sedí na vzácné stolici, před ní stojí
archanděl Gabriel, krásný mládenec, a
oznamuje jí poselství od Boha. V po
koře poslouchá sv. Panna předivnou
zvěst. Obraz tento jest plný něhy a
vznešené krásy.

V téže katakombě jest jiný obraz
Panny. Panna Maria sedí; hlava

její jest zpola průhledným závojem za—
střena a na rukou drží Ježíška. Naproti
ní stojí muž v plášť zahalený, drže
v levé ruce závitek (knihu) a pravou

SV.

ukazuje na hvězdu, jež na nebi se uká- .
zala. Muž tento jest prorok lsaíáš, jenž
narození Syna Božího 2 Marie Panny
předpovídal řka: »Aj, panna počne a
porodí “synaa nazváno bude jméno jeho
Emanuel, t. j. Bůh .s námi.: (7, 14.)
Celý ráz obrazu tohoto, místo, na němž
se nalezá, i jiné zde nalezené předměty
dosvědčují, že obraz, nepochází-li z doby
apoštolské, jistě sdělán_ byl v prvních
150 letech po narození Páně, v době

ola B. s. P. 1896.

tedy, kdy učení apoštola Petra v dobré
bylo všem paměti.

Na jedné mramorové rakvi viděti
lze Ježíška, ležícího v jeslích, zavinu
tého plenkami; před ním stojí vůl a

. osel, za ním Maria a Josef se smutnými
obličeji pro chudobu dětátka.
přinášejí dárky.

Nejčastěji vyobrazena jest Matka
Páně s Ježíškem a sv. mudrci od Vý—
chodu. Vždyt' jako onino mudrci první
byli z pohanstva, kteří Krista Pána po—
znali, tak i křesťané Římští z pohanstva
k víře Páně se obrátili. Na jednom
obraze v katakombě sv. Domitilly vidíme
Pannu Marii s děťátkem na'klíně a

sv. tři krale, přinášející dary. Obraz
ten pochází již z 2. století a dokazuje
také prastaré podání, že tři byli mudrci
od Východu přišli.

Jakožto »milostiplná orodov
nice< vyobrazena jest Maria Panna
častěji na náhrobních kamenech, stro
pech a na dně sklenic. Na jednom ka
meni vidíme Marii Pannu, stojící mezi
2 beránky s rozepjatýma rukama. Be—
ránci značí duše věřících a Maria Panna

jest jejich orodovnící. Podobných obrazů
jest více.

Na dně sklenic vyveden jest obraz
na zlaté půdě, představující Marii Pannu
uprostřed a vedle po straně sv. Petra
a Pavla, a aby nebylo pochybnosti, že
uprostřed stojící osoba jest Maria Pannn,
stojí nad její hlavou napis »Maria.a

Na jednom větším obraze .v kata
kombě sv. Kallista viděti sv. rodinu, kdy
po nalezení lzletěho Ježíše v chrámě
vrací se do Nazareta.

Ze všech obrazů mariánských v ka
takombách vidno, že zvyk křesťanů
Marii Pannu jako »Matku Božía anebo
»Orodovnici mocnoux vyobrazovati' pra
starý jest a původem svým do dob apo—
štolských sahá. Z toho vidno, že Maria
Panna již tehdy tak uctívána byla, jak

(;

Pastýři



ji uctívá až posud naše sv. Církev ka
tolická, neboť již v prvních dobách
církve zazníval při sv. oběti mešní naé
dšeny zpěv: »V pravdě hodně a spra
vedlivé jest, Tebe, ó Rodičko Boží, chvá
lití, Tebe, povždy nejblahoslavenější,
zcela neposkvrněna Matko našeho Boha,
kterážto jsi ctihodnější nežli Cherubíni,

vznešenější nežli Serafíni, a kteráž jsi
beze vší úhony panenství Boha porodila,
Tebe vpravdě, Bohorodičko, oslavujeme.c
Oslava tato trva posud od pokolení ku
pokolení, od století ku století, jak sama
sv. Panna byla předpověděla: »Ejhle,
od této chvíle blahóslaviti mne budou

všickni národové.: (Luk. [, 48.)
(Příště dále.)AMW/\.

Jak ten pták.

Zřím zástup takých, kteří v utrpenívždy s prosbou na rtech pílí ke kříži,
však sotva mine zlo, jich netíží,
již viděti jich tuto více není.

Nejinak než ten pták na stromu snčti,
jenž, sotva bouř se vzejmc hrozivá,
pod kříže stříškou již se ukrývá,
však se sluncem zas v stromu náruč letí.

Ú lidé světa, dím, tot' starost' vaše celá?
Ku vyšším přáním nevzlétá. váš duch?
Snad proto na kříži pní dobrý Bůh,
by země slzí v ráj se obracela?

P. Karel Kraus.W—
Na neděli 5. v postě.

„Jestliže pravdu mluvím
vám, proč mi nevěříte?“

(Jan 8, 47.)

ravda,c dí svatý František
Saleský, »jest již sama o
sobě tak vnadná a vý
borná, že se jí s největší

| osud pravdy, že ji vždy nepřátelství pro
následuje.: Vidíme to v dnešním svatém
evangeliu. Reklť Pan Ježíš zastupům ži
dovským a knížatům kněžským: »Kdo
z vás bude mne trestati z hříchu? Jestliže
pravdu mluvím vám, proč mi nevěříte?
Kdo z Boha jest, .slovo Boží slyší; protož
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kamení, aby házeli na něho. »Ježíš pak,c mnozí zachránili duši svou, že zavčas
dí svaté evangelium, »se skryl, a vyšel pokarani byli, a jak opět jiní spasili
zchrámux Vyšel z chrámu, ale neustal nejen duši bližního svého, ale i svou
hlásati pravdu, a tak zůstavil příklad, vlastní, že neopomenuli pravdu třeba!!
jak i my činiti mame. l my máme pravdu ikáravou mluviti, majíce na paměti slovo
mluviti s bližním svým, byť itrpka byla Hospodinovo k proroku Ezechielovi:
jemu, a to činiti mame obzvláště, jde-li »Nemluvil-li bys, aby se bezbožný od
0 spásu duše jeho. Svatý Jan Zlatoůstý , vratil od cesty své bezbožné a živ byl:
se nemalo horší nad tím, že často sly- umře ten bezbožný vnepravosti své, ale
šeti' jest z úst křestanův onu tvrdou od- krve jeho z ruky tvé vyhledavati budu.—
pověď, kterouž odpověděl kdysi Kain (Ezech.3,18.) A proto také v 2. listu
samému Bohu řka: »Zdaliž ja jsem svém k Timotheovi napomína sv. Pavel
strážným bratra svého?< (l. Mojž. 4, 9.) a dí: »Kaž slovo, nabízej v čas i ne

Co mně do toho, že ten a onen po— v čas, tresci, pros, žehři ve vší trpěli
horšlivé živ jest, sobě nebo bližnímu vosti a umění.: (2. k Tim. 4, 2.) A to jest
škodí na zdraví, na jmění nebo na cti; to umění, abychom hojili, když karame,
kdybych mu domlouval, jen bych roz— a když hojíme, abychom s láskou hojili.
trpčil mysl jeho a i proti sobě jej po— Vidí-li ti, již neradi pravdu kárající slyší,
pudíl. 0 tak nemá křesťan mluviti a že láska je kára, že láska tresce, anot'
jednati! Či nevěděl Pan Ježíš, že popudí prosí, nebudou zajisté tak zatvrzelí jako
proti sobě nepřátely své, když pravdu Židé ke slovu Krista Pána, aby kamením
mluviti bude jim? O věděl dobře, ale potupy, nenavisti a msty spláceli dobro
proto nemohl vahati pokarati zaslepenosť diní jim prokázaná. A byt' tak i učinili,
jejich, an-t' Bůh nechce smrti hříšníka, jinak se odmění Pán Ježíš, kterýž položil
ale aby se obrátil a živ byl. 0 jen po- život svůj za spásu duší našich a zajisté
patřme na Pana Ježíše, jak příjemnou zasluhuje, abychom i my o zachování
učinil pravdu káravou odpůrcům svým! jejích se přičinili nejen slovo Boží rádi
»Abraham,c pravil, »otec vaš, radoval poslouchajíce, ale i věrné plníce, neboť
se, aby viděl den můj, i viděl a ra- tak dí Pravda věčná: »Bude-li kdo za
doval se.< (Jan 8, 56.) I jest, jakoby jim chovávati řeč mou, neokusi smrti na
pravil: Buďte hodni vyvolení svého, věky.: (Jan 8, 52.) Amen.
abyste i vy mohli se radovati. O jak - Iv'.K.

W
Na neděli květnou.

„Sekali ratolesti se stromů
a metali je na cestu.“

| sama počne truchliti, než se oděje
lrouchem smutečním, než kvíleti bude

(Mat-213) l s prorokem Jeremiášem nad opuštěnou

oba postní chýlí se ku konci ; dcerou Sionskou, než umlknou zvony &
a dnešním dnem započína ; hlas varhan utichne, než u vděčné pa

'1 již onen veliký týden, kdy " matce se žaluplným srdcem ke hrobu
církev svaté více obřady [ doprovodí Spasitele ukřižovaného, jakoby

svými nežli slovem připomíná nám ve—! sebe a věrné dítky své k žalu posílniti
like dílo vykoupení našeho. Než však , chtěla, sprovazí dnes Pána Ježíše u

64!
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slavném a radostném průvodu do Jeru—| mši svaté. A proč světí církev svatá dnes
saléma, kdež se naplnilo slovo proroka
řkoucího: »Povězte dceři Sionské: Aj,
Král tvůj béře se ktobě tichý, sedě na
oslíci a na oslátku jhu podrobenémm
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(Mat. 21, b.) — Ano již dnes započala
částečně a ještě více mluviti k nám bude
obřady svými vznešenými a významnými.
Jsou to v den dnešní : 1. svěcení ratolestí

či palem, 2. konání průvodu s ratolestmi

těmi a 3. čtení nebo zpívání pašijí při
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ratolesti, kdo by neměl věděti, čia nebo
slyše dnešní “svaté evangelium? Činí tak
církev zajisté na upamatovaní slavného
vjezdu Krista Pana do Jerusaléma, kdy
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Pan Ježíš sam ratolesti, kteréž zbožní
zástupové metali na cestu na počest“jemu,
posvětil tím, že po nich jako kníže pokoje
do Jerusaléma se ubíral. Však ještě jiné
jsou příčiny, proč církev svatá ratolesti
světí. Chcet ona nás upamatovati na



nový život, který nám Pan Ježíš zjednal | ďáblem, Ježíše Krista, a pamatovali, že
a kterýž počíti mame jako ratolesti, zimou _

se „ztuhlé, nový život počínají, když
z jara- po přestálé zimě zelenati počnou.
Ona ratolesti světí v den dnešní také
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inám jest vítěziti nad hříchem, chceme-li
kdysi v nebesích uvítati Krále pokoje,
a že království jeho zde na zemi jen
tam se zakládá, upevňuje a šíří, kde
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dále proto, aby těm, kdož je s na- | pokoj a mír, láska a svornosť se za
božnou myslí nosí a chovají, byly jako
štítem a ochranou před všelikým zlem
těla a duše. Ona světí palmy, nebo kde
jich není, jiné ratolesti, abychom sobě
připomínali slavného vítěze nad smrtí a

chovavá.. Ano, palmy se světí také na
upamatovaní, že Bůh vznešený cíl člo—
věka i bezživotnými věcmi nám naznačil.
Jako palma v zimě v létě stejně se
zelená, tak má se zelenati život náš,



t. j. nemáme nikdy ustávati v konání
křesťanských ctností, jež jsou i zeleň
i květ i ovoce bohumilého života. Jako

palma k nebi se pne, tak má i duše ;
naše k nebesům se povznášeti & nej"
k pozemským věcem se skláněti. Jako
palma vzdoruje vichorům a v bouři ne
pohnuta ostává, tak máme i my v proti
venstvích, zármutcích a v pokušeních
pevni státi v pomoc Boží důvěřujíce a
rukou svých k nebesům pozdvihujíce.
Jako palma zpod kmenu svéhoje drsnata
a méně úhledná, tak i život ctnostný
z počátku nepříjemným býti se vidí,
ale tím hojnější ovoce přináší, čím více
nad prach pozemský se povznáší. Tak
a podobně mluví církev svatá k nám
světíc dnes ratolesti zeleně. Však ona

mluví významně k nám i tím průvodem,
kterýž s ratolestmi těmi koná. »Hosanna
synu Davidovu! Požehnaný, jenž se béře
ve jménu Páně! Hosanna na výsostechla
(Mat. 21, 9.) Tak jásali a prozpěvovali
zástupové provázejíce Krista Pána, a
tak musíme i my činiti, abychom za—
sloužili kdysi v nebesích následovati

Beránka, kamkoliv půjde. Do Jerusalěma
vešel Pán Ježíš se zástupy jej velebícími,
aby tam podstoupil přehořké umučení a
smrť pro spásu naši a otevřel zavřenou
bránu nebeského ráje všem doufajícím
v něho. Proto se zavírají dveře chrámové
a třikráte hrotem kříže dává se znamení,
aby se otevřely na upamatování nám,
že hřích nebe nám zavřel a kříž Pána

Ježíše a přehořká smrt jeho že jsou
klíčem tím, kterým se nebe zase otvírá.
A dává-li církev svatá předčítati nebo
zpívati pašije, ()kdo by neměl porozuměti
této řeči její? Kdo by neměl porozuměti,
za jakou cenu Syn Boží hříšný svět vy
koupil, a jak se každý přičiniti máme
hodnými se státi té nesmírně ceny po
ložené za spásu naši, a té lásky Otce
nebeského, který tak svět miloval, že
nešetřil Syna svého, ale vydal jej, aby
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčnýc? (Jan 3, 16.) A proto
snažme se, aby celý život náš byl usta
vičnou chválou a oslavou Pána Ježíše
Krista. Amen.

F. K.

—'CRVJCŘQ?%P\———

Milujme se!
Čtenářům „Školy B. s. P.“ podává. Fr. Janovský. (o.)

Xll.

„Bratří moji, jestliže by kdo z vás

' obrátil, mát' věděti, že kdo odvrátí
hříšníka od bludu cesty jeho, vysvo
bodí duši jeho od smrti, a píikryje
množství hííchů. “ (Jak. 5, 19. 20)

“ )krze smysly těla spojeni jsme
. \ se světem viditelným; silami

duše, pamětí, rozumem, vůlí
— sp0jen1jsmesBohem Rozum

naš jest jakoby oko duše, jímž k Pánu
svému věčnému pohlédáme, dobré po
znáváme; rozumem též jakoby uchem
duševním slyšíme hlas Boží, svatou vůli

i Páně. Naše vůle jest jako řeč duše,

i_jíž se Zákonodárcem nejsvětějším roz—
pobloudil od pravdy, a někdo by jej ' mlouváme. Když pak člověk zákona

Božího nedbá, hlasu svědomí svého a
božských vnuknutí neposlouchá, poučení,
pokárání, varování svých představených
si nevšímá — aj, toť duchovně jest
slepý a hluchý, apáchá takto hřích,
jejž nejlaskavější Spasitel náš vytýkal
obyvatelům jerusalěmským: »Jerusaléme,
Jerusaléme, který zabíjíš proroky a ka
menuješ ty, kteří k tobě posláni jsou!
Kolikrát jsem chtěl shromážditi syny tvé,
jako slepice shromažďuje pod křídla ku
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řátka svá, a nechtěl jsilc (Mat. 23, 37.)
Páchá hřích, pro nějž i sv. Stěpán Židy
káral, volaje: »Tvrdé šíje a neobřezaných
srdcí, vy se vždycky Duchu svatému
protivíte; jakož otcové vaši, tak i vy,.
(Skut. 7, čl.)

Duchovně němým jest, kdo se
nemodlívá, kdo ve sv. zpovědi hříchy
zamlčuje, kdo vůbec chyb svých nechce
vyznati; kdo se nezaslává víry, ctnosti,
přikázání Božích, činěn-li na ně útok;
kdo lhostejně aneb se zálibou řečí špatné
poslouchá.

Víme však ze sv. evangelia, jak
lidé slepé, němé, hluché ubožáky k Pánu
Ježíši přiváděli, a on je uzdravoval. Čím
ochotněji jest nám tutéž službu prokázati
duchovně slepým, hluchým a němým
spolubližním naším! Čím ochotněji máme
takovéto duševní ubožáky k Pánu Ježíši

přivádětí, t. j. ze všech sil se příčiniti,
aby hříchu zanechali, napomínati, kárati,
modliti se, poučovati, raditi. Tím způ
sobem konáme dílo převznešené, osvěd—
čujeme lásku blíženskou, stáváme se po—
dobní největšímu mílovníku duší lidských,
Pánu Ježíši, který jen proto s nebe
sestoupil do slzavého údolí, aby hledal
a spasil, co bylo ztraceno.

Mílujme se!
* *

*

Bez obětavé lásky k bližnímu, k tělu
i duši jeho, není vysvobození z nynějších
smutnýchčasů; způsobenať všecka
ta bída duchovní hluchotou, ně
motou a slepotou. Či není to po—
hanská zaslepenosť, když se tak mnozí
srdcem i životem odvracují od církve,
kteráž byla naše praotce přijala za syny
své a naší Vlasť po celé tisícleti nej
bohatšími poklady nebeského i pozem
ského blaha a požehnání obsypávala?
Odvracují se od církve v r o d in ě,
kterouž usilují připraviti o svátostné po
svěcení a založiti jí jen na jakési ob
čanské smlouvě, kontraktu, jako třebas je

kontrakt na dodání prken, obilí nebo
zboží. Odvracují se od církve ve vy
chování mládeže, u kteréžpěstounku
nebeskou, za všech časů tak skvěle
osvědčenou, zavrhují. Odvracejí se od
církve v pěstování věd, kdež jedině
spolehlivou vůdkyni nebeskou odmítají,
říkajíce, že prý Všecky i nejtěžší záhady
světa bez Boha, bez Tvůrce vyloží a
vysvětlí. Odvracují se od církve na poli
umění, kdež nejlaskavější ochranítelky
všeho krásného nectí a jí pohrdají. Od
vracujíse od církveve všech oborech
veřejného života, kdež nejvěrnější
přítelkyni lidu, nejspolehlivější strážkyní
států již znáti nechtějí. Odvracují se od
církve'v jej ím učení, kteréž se zamítá,
vjejích svátostech, kterýmise pohrdá,
v nejdražší obětí mše svaté, kteréž
vyhýbají.

Není to pohanská zaslepenosť, kdyžtě
lidé, kteří, ač se poněkud vzdělanými
domnívají, přece za svůj český původ
z ruky Boží se stydí, a raději mezi
divokou zvěří lesní praotce svého vy
hledávají, a to jen proto, aby konečně
jako němá "tvář na žádnou vznešenější
pravdu, na žádný vznešenější zákon dbáti
nemuseli?

Není to nové pohanství, když lidé
tu onde na místopravého, neskonalého
Boha nové-modly staví, před nimi kolena
svá sklánějí, a jim krvavé i nekrvavé
oběti přinášejí? Nejvýše stojí zlatá
mamona, ku kteréž se tisícové &tisícové
s chvatem slepým ženou a v potu hrnou,
aby se jí klaněli a před ní v prachu
se plazili, jakoby za dnů naších skutečně
už nebylo nic vznešenějšího a šlechet
nějšího na tomto světě. — Zlatá mamona
způsobila vůbec v nynějším světě strašnou
pr0pasť mezi boháči a chudinou; zatvrdíla
srdce boháčů, že neznají skutků milo—
srdenství, kterýmíž by mohli odpomoci
bídě svých spolubližních; rozpálila však
též srdce chudiny zlosti, hněvem, ne
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spokojeností, netrpělivostí, nedočkavostí,
brzo—lise budou moci vrhnouti na majetek
boháčů, brzo—li se podělí statky jejich.

Bohem nekřesťanských millionářův a
boháčů jest mamona; oltářemwertheimská
kasa; modlitební knihou haldy obligací,
státních dlužních úpisů, losů; hlavním
poutním místem bursa. Mnohý vydělá
za den — ba co dím za den — za hodinu

více, než sebe přičinlivější dělník za celé
své živobytí. Než nejen lid řemeslný a
dělnický jest zubožen zpohanštélými ma
monáři,nýbržirolnictvo. Listygruntovních
knih nám nejlépe hlásají, vjaké bídě se
rolník octl.

Zlaté mamoně po boku stoji modla
požívavosti a dychtivosti p'o zá—
bavě, kteráž jako stará modla Moloch
své ctitele požírá. Modle této obětují lidé
svůj čas a své jmění, své tělo a svou
duši, svou nevinnost a spásu, svou spoko—
jenost, štěstí své rodiny, blahobyt obce
a budoucnost! vlasti. Aby však do třetice
nic neseházelo, budují sobě lidé také
modlu svobody, nikolivšak svobody
oprávněné, svobody vpravdě oblažující,
nýbrž modlu surové nevázanosti, která
nedbá žádného práva, zejmena ne práva

Božího a církevního -— modlu svobody,
kde platí pohanská zásada »kdo s koho,
ten s toho.

Ejhle, nové pohanství naší doby!
Lidstvo prý musí býti zemi navráceno;
ovšem zemi, na kteréž brzy nebude ni—
žádné lásky manžela s manželkou spoju
jící, dítky k rodičům poutající, z chu
dobných a bohatých, z nízkých a vzne
šených bratry a sestry činící. Od víry a
zjevení Božího musí prý lidstvo býti
odvráceno a zemi navráceno, ale zemi
takové, kteráž brzy žádného zákona ne
bude uznávati; zemi plné sobectví, kteréž
neznajíc žádného práva, žene se jen za
svým prospěchem.

Zármutkem se plní srdce naše, když
se rozhlížíme světem. a tedy i vlastí
naší, a vidíme, kterak duševní zaslepenostf
a zatvrzelosť jedovaté nese ovoce. Jsme
zarmouceni, avšak nezoufáme; udělímet'
i “oněm zaslepencům a zatvrzelcům
almužnu lásky, zahrneme je do svých
modliteb, přivedeme je k Pánu Ježíši,
jako k němu vodívali tělesné slepé, hluché,
němé, a vůbec nemocné; vroucna, vy
trvalá modlitba nemůže býti oslysána.

Milujme se! '

“+a—Mši-%

Ma“ naděje.

Yezmčte si všecko, svým co mohu zvát: [majetek můj skrovný, s těla chudý šat. '
Mučte mne jak chcete: rvcte s hlavy vlas, |
abych kvílet nemoh, stlumte na vždy hlas. =|

Abych nezřel více, co se bude dít,
zrakův zničte pláni, shasnčte jich svit.
Až se ve tmy vnořím, až zniknc můj kvil,
život můj si vemte také na podíl.

Kdo se nespravedlivé a lstivě omlouva,
ten na sebe v pravdě žaluje; kdo však
prostě a pokorně na sebe žaluje, za
sluhuje, abychom jej přátelsky omluvili
a ochotně odpustíli. Sv.FranMekSal.

Jedinou přec prosbu vroucí vznáším k vám —
splníte ji, doufám, vše když v obětí dám:

Na. šíji mám křížek, neheřte ho v plen,
je to moje nadčj a útěcha jen. -——
Na šíji, můj křížek, ten mne nezradí,
nesčíslněkráte vše mi nahradí!

K. E. myf-,a

Že nevidíš na jiném ctnosti, které
jsi sobě umínil na něm viděti, nesmíš
mysliti, že není před Bohem ničím. Snad
jest před Bohem vzácnějším pro něco,
nač jsi ani nepomyslil. Sv.Janz Kříže.



Nejnov Vjšivyobrazení

ak v naší „Škole B. S. P. “
již oznámeno a jednotli

, vgvým pánům čtenářům po
' Wobrázku zasláno, darovali
' jistí dobrodinci do budou

cího kostelíčka v Prasku u“ No
vého Bydžova v Čechách tento
obraz veliký, jehož
malý otisk zde na
lézá místa. Jest to
jako zjevení se
Pána Ježíše se
všemi nástroji
jeho umučení,
jak už slova na
značují: „Pohled',
co jsem pro tebe
trpěl !“ ——Original
je zdařená malba
mistra vídeňského
Bohumila Melchera,
jenž po dlouhé pří
pravě a po mnohé
za něj vykonané
modlitbě se strany
ctitelů božského
Srdce Páně obraz
tento —- kterýž i
ve výstavě ve Vídni
byl _—zhotovil. —
Rozesýlají se všude
tyto obrázky jako p:ro;sba
o milodary na zbudování toho
kostelíčka, a i tyto řádky zde
s obrázkem zde umístěným račiž
každý čtenářnnaší „Skoly B. S. P. “
podobně přijati. Vím sice, že na
štědré dárky milých čtenářův odc

božského Srdce Páně.

všad se činí důvěrné nároky;
posledně ještě v naší „Škole“ uve
íejněno bylo delší „Zasláno,“ a
nesmím překážeti zvláště prosbám
naléhavějším; nicméněprávě
na ctěné čtenář e „Skoly

| B. S. P. '“ důvěrněji než jiní se
ob1acím spokornou
prosbou o milo
dary, že— jak mně
to i slavná redakce
potvrdí a přemno—
hým čtenářům i
známo jest ——jsem
spoluduchovním
otcem naší „Skoly
B. S. P.“ založiv
ji r. 1867. se svým
přemilým přítelem,
zvěčnělýmdp. P.Pl.
Mathonem. Za te
hdejší malou zá
sluhu o náš časopis
doufati smím v la
skavou pomoc ctě
ných čtenářů ke
zbudování koste
líčka, k čemuž
dobře poslouží při
ložené lístky c. k.
poštovníspořitelny.

Napíše se jen, co kdo obětuje,
třeba sebe menší dárek, a nic
se od toho na poště nemusí
p l a t i t i.

Za každý i nejmenší dárek
račiž hojně odplatiti na milostech
přebohaté božské Srdce Páně!

P. Kristin Plodek,
duchovní správou na. Metličamh u Nového Bydžova v Čwháuh.

wee—%s ————



Milost' Boží volá.
*(

básníkem Lessingem studoval
spolu na universitě mladík,
který měl veliké bohatství. Na

“iš
neštěstí zemřel otec a matka 1
záhy, tak že neměl nikoho, kdo

by mladíka byl varoval, aby na bezcestí
se neuchýlil.

Lessing byl jediný, který mladíka
k dobrému nabádal, bylť věrným přítelem
a rádcem jeho. Avšak rozpustilí &boha
prázdní soudruhové osedlali si mladíka
tou měrou, že všecko napomínání Lessin
govo bylo marné. Vždyť dobrodruhové
znechutili mladíkovi učení, zvali jej
ku každé pitce a karbanu, a nad to
cvičili mladíka ve všech darebnostech.
Darmo se namáhal Lessing, jenž na—
pomínáním přátelským chtěl mladíka ze
záhuby vyrvati; vždyť celé noci probděl
v pití a karbanu, za dne pak vyspával,
aby tělu unavenému jaké také občerstvení
poskytl, a při každé pranici musel býti
mladík přítomen, ba horších ahnusnějších
věcí se dopouštěl, o nichž neslušno se
zmiňovati. Proto netřeba se tomu diviti,
že mladík hýřením a hříšným životem
podryl a podkopal zdraví a sílu mladistvou,
a že se podobal starému, práchnivému
stromu.

Lessing vzdal se již naděje, že by
kdy mladíka na cestu dobrou přivésti
mohl. I stalo se, že jednoho dne časně
z rána mladík přikvapil do bytu Lessin
gova, všecek ustrašený s tím úmyslem,
aby s Lessingem sdělil, co minulé noci
zažil. Lessing se domýšlel, že zase ně
jakou ostudu způsobil, a proto se tomu
pranic nedivil, že mladík byl velmi sklíčen.
Vypravoval pak, jak tuto slova jeho po—
dávám: Přišelprý podnapilý pozdní dobou
noční domů a ulehl na lože tak jak byl
oděn; neboť prý nebyl s to, aby sám
oděv svlekl. Sotva usnul, spatřil psa,
chrta, který byl nerozlučným společníkem
jeho, an přední tlapy opřel o lože, a
pak mu činil trpké předhůzky, vytýkaje
nekalý a hříšný život, a napomínaje jej ku
pokání. Kázaní toto konal chrt tak ohnivě
a opravdově, že tlapkama rozháněl jako
kazatel na kazatelnici, k čemuž i hrozbu
připojil, že nezanechá—li bohopustěho
života, po půl roce na soud Boží bude

povolán. A abys věděl, hrozil mi pes,
že nemluvím sám ze sebe, ale že mne
jiný posýlá, abych tě napomenul a va
roval, radím ti, abys nahlédl do Písma
svatého, a přečetl první kapitolu proroka
Jeremiáše. Tam nalezneš v devátém verši,
že skutečně kdesi vyšší a vznešenější mne
k tobě posýlá. Procitl jsem, an byl již
bílý den. První pohled můj upřen byl
na chrta, který klidně u lože spal. Nač
jsem však nikterak nemohl zapomenouti,
byla hrozba a ujištění, že první kapitola
proroctví Jeremiášova v devátém verši
podává jistotu o nebyčejném poslání,
kterého se nerozumnému tvoru dostalo.
Bylo tedy mou první péčí, že jsem otevřel
Písmo svaté, abych si přečetl devátý verš
proroctví Jeremiášova. Jak mi bylo, když
jsem četl: »Hospodin natáhl ruku svou
a dotkl se úst mých, řka: Aj, slova svá
vkládám v ústa tválc Nemůžeš si, milý
příteli, ani představili, jak jsem se po
divil a poděsil slovům těm! Co ty soudíš
o té celé věci? Můj chrt, kterého jsem
měl velmi rád, jest mi předmětem bázně
a hrůzy. Přehodil jsem kabát a vykradl
jsem se nepozorovaně z obydlí svého,
abych ti všecko vypraviti mohl.

Že tuto milost Boží mladíka podivu
hodně volala, znal i Lessing, a proto
použil události této, aby “napomenul
přítele, že byťi pes nebyl právě kazatelem,
nicméně svědomí hlasitě se ozývá., a že
by měl hlasu neobyčejného poslechnoutí,
byť „i ústy nerozumněho tvora k němu
volal. Připomenul také, že výrok proroka
Jeremiáše velevhodně připomíná i na—
pomíná mladíka, aby dbal této výstrahy,
kterou mu nebe skýtá snad již o hodině
jedenácté.

Sen a domluva a napomenutí Lessin
govo zarylo se hluboko do srdce mladí
kova, kterýžto sliboval, že dá výhosť
hříšnému &rozpustilěmu životu, a začne
život novy. A skutečně také přes nějaký
čas dostál slovu. Avšak dobré předsevzetí
nemělo pevných základů. Jednou šel ne
dělní dobou kol budovy universitní na
procházku, provázen chrtem, který pána
svého všude následoval. Toho dne poku
šitel předstoupil a pokoušel mladíka v po
době bývalých soudruhů, kteří se vy
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pravili na venek, aby tam užili radostí
a rozkoší venkovských. Pokušení bylo
tak vábné, že nebyl s to, aby mu odolal.
Obklopiliť známého soudruha a takřka
násilně vlekli mladíka s sebou. Patrně se
ukázalo, že přísaha, kterou Lessingovi
složil, nebyla upřímná. Vzpomínka na
radovánky ožila zase v srdci, a ubohý
byl zase v staré koleji. Hozjařen vínem
a rozveselen junáckým zpěvem, vypra
voval druhům sen, který mu nahnal
mnoho strachu. Ovšem studenti nejenom
nepocítili bázně, nýbrž naopak jeden ob—
vinil chrta, že jest zakuklený Filistr,
který jenom proto podobu chrta na se
vzal, aby mladíkovi ztrpčil lahodu &
slasti života pozemského. Usoudil pak,
že chrt d0pustil se zločinu, kterýž jenom
smrtí může býti zhlazen. Vždyt prý nad
užíval Písma svatého, a nad to jako
lichoprorok opovážil se pánu svemu hro—
ziti, že jenom šest měsíců bude živ.
Za hlaholu a výskotu konán hrdelní soud
nade psem, kterým byl odsouzen k smrti,
a přisouzena mu smrť utopení. Mladíkovi
byl chrt od té- chvíle, v níž měl zvláštní
sen, protivný a nemilý. [ nevzpíral se
nikterak, když suroví studenti uvázali
chrtovi na hrdlo těžký kámen, s nímž
do vody jej vhodili. Doufalt', že zapomene
i na kazaní, které mu pes ve snu konal,
ale marná naděje. Pes pronásledoval

mladíka ve dne i v noci, ont s ním
chodil, ať se obrátil kamkoliv. Což divu,
že mladík nyní plným douškem pil z po
háru rozkoše pozemské. Avšak po půl
roce se ukázalo, že pes nebyl licho—
prorokem. Pustým životem vysílen, klesl
mladík po šesti měsících v chladný hrob.

Přečetní mladíci, jimž mladík tento
jest vzorem, i v době nynější tak nemírně
světa užívají, tak zabředli v požívavost'
a marnotratnictví, jako by jen k tomu
byli stvořeni a určení. Proto i těmto
neobyčejné události nic neprospívají, jak
mladíkovi i kázaní nerozumného chrta
nic neprospělo. Pán Bůh musí takového
světomilce uchopiti násilím, což také
obyčejně činí. Mnohý mladík předčasně
se sestaral, tělo jeho podobá se zbořeništi,
duše pak jest jako poušť vyprahlá, jest
bídným tvorem, kterýž sám sobě i jiným
jest obtížný. Co se s ním stalo? Bůh
nepřebývá v jeho srdci, a místo Boha
zahnízdily se v nitru neřesti a nepravosti,
kteréž tělu kopají předčasný hrob, duši
pak uvrhnou ve zkázu věčnou. A byt'
i někdy bolesti a útrapy tělesné nutily
člověka, aby uchýlil se na cestu ctnosti,
není již v těle potřebně síly a odvahy,
aby člověk na cestě dobré vytrval, a
protože ve dnech dobrých na hlas milosti
Boží nedbal, proto obyčejně volá po
Bohu — ale pak již jest pozdě.

W
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řcd obrazem klečím Panny,
svaté Boží Rodičky,

_ %její mocné do ochrany
skládám život celičký.

l

Obr'az.
Vzácnosť štětce malířova! -—

Malíř sám byl básníkem:
ctnost“ i krásu obraz chová,
moc i sláva jesti v něm.

Útěchou jat každý z lidí
kdo zde klečí a má cit;
v nebes záři Pannu vidí,
sladce slyší promluvit.

K. E. Vojíř.
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Zprávy z misii katolických.
Podává. Al. Kotyza.

Diecěse Dokka. (Východní Ben
gálsko.) Obdrželi jsme od nejd. bi
skupa Hurtha truchlivou zvěst 0 hroz

' ném zpustošení misie následkem vichřice.
V noci z 25. na 26. května, a sice

od 11 do 5 hodin ráno zuřila na vý
chodním břehu bengálského zálivu děsná
vichřice. Tam leží Akyab, středisko
misijních snah. Před bouří onou stál
tam slušný kostelík, úhledný klášteřík a
sirotčinec s 50 chovanci. Po bouři byli
jsme všichni bez přístřeší; vše leželo ve
ssutinách kromě kostela, který byl také
nemálo porouchán. Jest to ničící a zdrcu
jící ranou pro misii, nebot“ nyní nastá
vají deště a na znovuvystavění misie
nelze ani pomysliti. Až do budoucího
podzimku musejí všichni, již jsou bez
přístřeší, jinde ubytováni býti, což jest
spojeno s velkými výlohami a kromě
toho zdržuje to naši činnost velmi.

Asi 50 angl. mil odtud leží nově
založena misijní stanice Muntoung. Právě
se dokončovala, když přišla ona úžasná
vichřice, a vše vzalo za své.

Misie ve východním Bengálsku jest
sama o sobě spojena s velkými obtí
žemi. Pracujeme jen pro domorodce.
Nejpřísnější kastovnictví se strany brah
mínův á úhlavní zášť se strany Moha
medánů proti všemu křesťanskému ztě—
žuje naší činnost“ nesmírně. Kromě toho
zasypávají protestanté domy. v nichž
čísti umějí, časopisy a brožurami ob
sahu nejhanebnějšího a církev kat. ostou
zejícího. Co do hmotné podpory. tu od
kázáni jsme pouze na almužny z Evropy.
Jest tedy utrpěná ztrata pro nás" ne
malou nesnází. Avšak doufáme v Boha,
že nám opět pomůže, že vzbudí dobro
dince a přátely naší misie.

„ Katal. misie. “

W
Milodary božského Srdce Páně.

Z Prahy. Jsouc dívkou 16—17letou,
byla jsem velice spokojena a šťastna.
Měla jsem zalíbení v modlitbě a pobyt
v kostele byl mou největší radostí. Bůh
mi dal tu mílost', že jsem rozličné své
chyby jednu po druhé odkládala a po
dokonalejším životě vždy víc a více tou
žila. Avšak nebyla jsem dosti opatrná.
Oddavajíc se radostem a slastem. za—
pomněla jsem bdíti, zapomněla jsem těch
_spasitelných slov: »Bděte, abyste ne
vešli v pokušení.- Toužíc po dokonalosti,
žádala 'jsem si výše než se Bohu líbilo,
a poněvadž »Bůh se pyšným protiví,<
padla jsem hodně hluboko. Není mi
možno vylíčiti ten stav běd a hrůz, do
něhož jsem upadla. Smyslnost a pochy—
bování u víře se mne zmocnilo. Nejhůře
mi bylo r. 1892. od února do května a
pak od prosince do dubna 1893. Po těchto
9 měsíců snášela jsem muka pekelná.
Veliká úzkost mne svírala; myšlenka,
že navždy od Pána Boha zavržená jsem,
mne pronásledovala. Každou chvíli se
mi zdálo, že země se otevře a mne po- .
hltí. Ve dne jsem pokoje neměla, v noci

l

l

spati nemohla; mnohdy jsem plačíc pro
bděla celé noci na modlitbě. Castojsem
myslila, že mi srdce pukne hořem a
žalem, že vlasy mi od uzkosti a strachu
sešedivějí a oči že nenabudou již lesku
jsouce od ustavičneho pláče celé zrudlé.
[ prosila jsem Pána Boha, aby toto sou
žení ode mne odejmul, jehož jsem však
byla sama vinna; aby seslal na mne
jakoukoliv nemoc tělesnou, že vše rada
snesu, jen když budu sproštěna těch
představ smyslných a úzkostí duševních.
Leč prosba má nedocházela splnění. Ve
své úzkosti obrátila jsem se k blahosl.
Panně Marii, Matce Boží. Slíbila jsem, 
že každodenně budu se modliti svatý
růženec, vždy ráno, v poledne a večer
jeden Zdrávas k uctění neposkvrněného
početí blah. Marie Panny, a v případě,
že mi bude pomoženo, uveřejnění ve
»Škole B. S. P.: A_byla jsem vyslyšena.
O díky, tisíceré díky Matce nejmilosti
vější a nejdobrotivější, že slitovala se
nade mnou &nedala zahynouti duši mé!
Neboť kdyby Matka Boží se za mne u
Pána Boha nebyla přimluvila, nevím,



93

kde bych se nyní nalézala. Avšak ne
bylo mi hned pomoženo, jak bych si
byla přála; musila jsem ještě dlouho
čekati a mnoho slz prolití. Jednu devíti
denní pobožnost' konala jsem za druhou
k božskému Srdci Páně, k Panně Marii,
»Matce ustavičné pomoci,: ke všem
svatým a andělům. Pomalu nabývala
jsem klidu a představy smyslné jedna
po druhé zvolna mizely z hlavy mé. Již
několik rokův uplynulo ode dne mého
slibu, a poněvadž mně již nyní lépe jest,
předsevzala jsem si jej také splniti. Ne
jsem sice dosud takovou, jak bych si
přála a jak bych měla býti, ale doufám,
že nejbl. Panna Maria dílo milosrdenství
svého nade mnou dokončí a že mi po
může tak živu býti. jak jest vůle Boží.
A prosím všechny, kdož tyto řádky čísti
budou, aby jediný Zdrávas za mne se
pomodlili, abych mohla vyplniti také slib,
že po celý život svůj rozšiřovati budu
úctu nejbl. Marie Panny, seč slabé síly
mé stáčí. A. T.

2 Kutné Hory. Nejvroucnější díky
božskému Srdci Páně, nejčistšímu Srdci
Panny Marie, sv. Josefu a sv. Antonínu
Pad. za vyslyšení prosby. M. U.

Z Prahy. Božské Srdce Páně vy
slyšelo vroucí prosby ve velikém ne
štěstí. Na přímluvu Rodičky Boží usta
vičně pomoci a 14 svatých pomocníků
bylo božským Srdcem Páně spomoženo
a veliké neštěstí odvráceno. Ruka Páně
vladne nad námi očividně. B. B, kněz.

Z B ..... e. Vyslovuji tímto díky
láskyplnému Srdci Páně a blah. Panně
Marii i sv. Josefu za vysvobození z ve—
liké nesnáze, jakou mí připravil nepravý
přítel můj. B., terciář.

Z Neveklova. Vzdávám vroucí díky
za uzdravení z těžké nemoci blah. Panně
Marii, Matce dobré rady, sv. Josefu a
sv. Benediktu. P. W.

Z Volyňské gubernie (Rusko). Díky
nejvroucnější vzdávám sv. Josefu po vy
konané 9denní pobožnosti, byv vysvo
bozen ze soudní záležitosti. J. P.

Od Brna. V soudní rozepři bratra
mého utekla jsem se k nejsv. Srdci Pána
Ježíše a k Panně Marii se slibem uve
řejnění, budu-li vyslyšena. Vše obráceno
k dobrému. Budiž za to nejsv. Srdce
Páně pochváleno! 0. L.

Od Blažovic. Nejsrdečnější díky bož
skému Srdci Páně a sv. Floriánu za od
vrácení neštěstí. P. P.

Z Kokor. Vzdávám nejsrdečnější
díky nejsv. Srdci Páně za vyslyšení
v rozličných potřebách a volám: Chvá
leno, velebeno, milováno a ctěno budiž
přesvaté, úcty nejhodnější a přece tak
zneuznaně a urážené Srdce božského
Spasitele našeho, dlící mezi námi v nejsv.
Svátosti oltářní! Fr. Z.

Z farností Lipnickě. Díky vzdávám
Marii Panně za vyslyšení prosby po vy
konané 9denní pobožnosti a přijmutí
nejsv. Svát0sti ottářní. J. M.

Od Smic'hova. Vzdávám nejsrdečnější
díky Srdci Pána Ježíše a Matce Boží,
Marii Panně, za vyslyšení proseb a za
obdržení mnohých milostí. B. K.

2 jižní Dalmacie. Dle učiněného
slibu vzdávám tímto veřejně vroucí dik
nejsv. Srdci Pána Ježíše, Panně Marii a
sv. Josefu, pomocníku ve všech po
třebách, za vyslyšení prosby v jisté zá—
ležitosti. K. P.

—————=-.-o+e——————

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává Pl. Buchta.

Rakousko. K církevně-politickým po
měrům v Uhrách nutno poznamenati, že
vydáno bylo ministerské nařízení, kterým
se' upravuje provádění zákona o svo
bodném náboženství jakož i okolnosti,
týkající se přestoupeni, dále se upravuje
matrikální evidence dětí jakož i nábožen
ství takových dětí, jejichž rodičové mají
náboženství nerecipované či jsou bez

vyznání. Každému je volno z vyznání
dosavadního vystoupiti & vstoupiti do
jiného. Kdo chce vystoupiti z konfesse
recipované (zákonem uznané) a nevstou
piti do jiné, rovněž zákonem uznané, ten
má to oznámíti představenstvu té konfesse,
ku které dosud patřil, a ta to předloží
administrativně vrchnosti prvé instance,
a sice ve velikých a menších městech



slúžnému, v městech s magistrátem sta
rostovi. Když z rodičů jen jedna strana
má náboženství zákonem neuznané a
rodiče se nemohou dohodnouti o ná
boženství dítěte, tedy otec rozhoduje o
náboženství syna, matka o náboženství
dcery. Při dítěti nemanželském určí ná—
boženství matka, při nalezencí ten, kdo
dítě nalezl.-——Rok 1896. jest pro pány
Maďary, vlastně pro liberály maďarské,
rokem jubilejním, oslavujíť millenium,
t. j. tisíciletou památku svého příchodu
do nynějších Uher. Základu nějakého
ani důvodu historického pro oslavy své
ovšem nemají a tak slaviti budou zmí
něnou památku pouze odpůrcové kře
sťanstva, protože u Slováků, Řumunův
a jiných národností, ano ani u plno
krevných, ale vzorně katolických Maďarů
po nadšení podobném není stopy. Kato
lické hlasy z Uher místo oslav udávají
následující program činnosti pro maďarský
rok jubilejní: »Chopiti se zbraně dovolené,
vystoupiti na bojiště a nezlomným nadše
ním domáhati se navrácení blaha a po—
koje jak pro církev svatou tak pro ná
rody utlačené. Spojenými silami praco—
vati na tom, aby ty nové. símě nevěry,
bezbožnosti, nemravnosti a falešné nauky
rozsévajíci„náboženský cit 'milionův oby—
vatel v Uhrách urážející zákony z knihy
zákonů byly vyhlazeny.< Před tisíci roky
vyhledávala Uhersko ochranu sv. Otce
v Římě, dnes staví se proti Římu, před
tisícem let mohutněl v říši sv. Štěpána
duch katolický, dnes vládne tam duch
pohanský, zednářský a židovský v ža—
lostně směsi!

Francie octla se poslední dobou
v nepřátelském poměru ke sv. Otci.
Nynější radikální vláda její totiž po—
spišila sobě, co možná světu dokázati,
že nemíní zachovati mír se svatou Stolicí.
Některé nové zákony, jež se církve fran
couzské bolestně dotýkají, zavdaly sv. Otci
příčinu, aby svou nelibost nad tím vy
jádřil vyslanci francouzskému u_dvora
papežského, Lefebvrovi de Behaine. Týž
učinil příslušné oznámení svojí vládě a
má proto býti z Říma odvolán, ač jest
známo, že osobně jest papeži velice milý
a že sv. Otec vyslovil přání, aby až do
jeho (papežovy) smrti v Římě zůstal. O
bližších pohnutkách vlády koluje mnoho
nesrovnalých zpráv a pověsti, ano nej
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nověji tvrdí se dokonce, že prý Lefebvre
sám podal žádost za propuštěnou. Většina
francoqukých listů rozhodně neschvaluje
divokost radikálního ministerstva, neboť
uznávají, že papež s největším sebe
zapřením hleděl s republikou zachovati
mír a že mnoho se vynasnažil, aby
franc'oužské katolíky usmířil s nynějším
stavem věcí. Též ve sporech zahraničních
stál na straně dvojspolku, což vládě
radikální ovšem nevadí. — Arcibiskup
bordeauxský, kardinál Lecot, povolán
byl do Říma. Papež hodlá se s ním ra
ditio náboženských věcech ve Francii
a svěřiti mu poslání k vládě francouzské.
Lecot jest u dotčené vlády oblíben a
jest patrno, že se svatá Stolice nevzdává
naděje na dosažení lepších poměrů.

Rusko. Dle zpráv »Pol, Corr.: na
stoupil ruský vyslanec u sv. Stolice do
volenou za účelem cesty do Ruska.
Takové cesty souvisejí z pravidla 5 vy—
řízením záležitostí, které se právě pro
jednávají, & může se míti za to“, že i
tentokráte bude tomu tak. Carský rozkaz,
vydaný loni v květnu, kterým se zaváděla
do polských seminářů ruština jako předmět
povinný, způsobil ve Vatikáně nevoli a
k tomu přidružilo se ještě několik jiných
důkazů nesmířlivosti vládní, tak že svatá
Stolice byla nucena opříti se tomu zvláštní
důtkou. Pan Izvolski patrně považoval
za nutné, o tomto kroku podati v Petro
hradě bližší vysvětlení a opatřiti sobě
zvláštní instrukce. Další přiostření poměrů
mezi Vatikánem a Ruskem však nenastalo,
a papež dá se při carské korunovaci,
která určena jest na měsíc květen,
v Moskvě zastupovati.

Bulharsko. Poloostrov balkánský jest
ode dávna pro Evropu a veškeré jeji
poměry nebezpečně bouřící sopkou, a
zvláště knížectví bulharské tvoří onen.
choulostivý bod, k němuž úzkostlivě se
upírají zraky velmocí evropských. Že
jmenovitě Rusko rádo by mělo vBulharsku
pojištěný svůj rozhodný vliv, není ne
přirozeným, vždyť ruskou prací a ruskou
krví dobyto bylo jeho osvobození ; poměry
nynější tajemné a napjaté způsobeny
byly před lety známým dobrodinečkem
Bismarkem, kterému ve smlouvě berlínské
ruskému obru válkou seslabenému do
vedně podařilo se na čas svázati ruce.
Že snahy Ruska ve příčině této neustaly,
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jest dokázanou věcí, a nejnovější udáIOSti nepromluvil pevné katolické slovo.: Na
bulharské staví celý poměr do světla již to připomenul sv. Otec, že v Sasku princi
hodně pronikavého. Nynější kníže bulhar— příbuzná katolická rodina vládne nad
ský Ferdinand byl od počátku svého na- národem většinou protestantským, a jest
stoupení trnem v očích ruských a cítě přece milována. Dale že tchán princův,
nyní nebezpečí na trůn jeho se valící, vévoda z Parmy, dal slovo, že děti
povolil požadavku &vydal prvorozeného princovy ' budou vychovaný katolicky.
svého syna Borise pravoslaví, kteréžto Princ dopustil se tedy zrady a nevěry
»překřtěni,x jak časopisy uvykly si psáti, na své vířei papeži, a krok jeho sotva
bylo vykonáno 14. února t. r. Kníže jest bude chvalen kterou vladou. Jen ruské
katolíkem i rodina jeho a zvláště kněžna listy ovšem nad přestoupením Borise
známa jest jako katolička velmi horlívá, jásaji. Věci bulharské stojí touto událostí
bylo tedy Ferdinandovi překonati mnoho na prahu nového a jistojistě velmi chou
překážek a prodělati mnoho různých lostivého vývoje. Nedá se mysliti, že by
půtek, než zmíněné obětování Borise Rusko na požadavku svém právě vy-,
stalo se hotovou událostí. Znaje vliv plněném přestalo. Mnozí si zbytečně lámou
sv. Stolice uchýlil se předem také do hlavu, vyřkne-li papež nad Ferdinandem
Říma,“ sv. Otec přijal však prince stoje klatbu. To sv. Otec sotva učiní jižzohledu
a na prosbu jeho, aby svolil ku konversi, na jeho manželku. Kníže Ferdinand pro
řekl: »Vy chcete, abych dovolil smrt padl ostatně klatbě církevní již ipso
vašeho syna, neboť přestoupeni k rozkolu facto, samým svým činem, a jak z ima
jest v katolickém smyslu smrtí.: Princ se oznamuje, bez výslovného klatby vy
hleděl se vymlouvati nutností, dostalo řknutí nebude účasten sv.'svátostí. Třeba
se mu však v odpověď: »Kníže, je to ještě vytknouti zvláštní okolnost, že totiž
vaše vina, že se vaše postavení tak kníže Ferdinand svým rozhodnutím drze
stižilo. Kdybyste byl hned před rokem & nešetrně zasáhl do plánů sv. Otce,
jednal jako dobrý katolík, a na dotaz, který dlouho již vroucně touží po znovu
přestoupí-li váš syn, řekl ne, nebyly by sloučení obou církví.
obtíže tak vzrostly. Ale vy jste právě

JAA—W—— '

.Pobožnost' ke svaté Rodině.

ako doba adventní tak doba vánoční uvadí nás do přesvatého kruhu
: osob Ježíše, Marie a Josefa, jež po přednosti »svatou rodinouc nazýváme.
: Svatý Josef, pěstoun Pána Ježíše, jest hlavOu rodiny, chudobný, těžkou
_-prací rukou svých musí dobývati sobě i rodině své živobytí potřebného;

při tom však jest bohatý ctnostmi, že mezi potomky Davidovými nebylo
hodnějšího nad sv. Josefa, komu by byl Hospodin otcovskou péči

o vtěleného Syna svého a panenskou Matku jeho mohl svěřiti. Dále jest matka
rodiny, Maria, pokorna děvka Páně, jako anděl čistá, milostí plná, jež jediná
hodnou byla státi se Matkou Syna Božího, Ježíše Krista, Spasitele světa. Dítko
v rodině této jest dítko Marie Panny, Ježíš Kristus, Bůh a spolu člověk, v němž
Otci nebeskému dobře se zalíbilo, jehož Duch svatý milodary svými ozdobil,
v němž Maria a Josef nejčistší radost, svrchovanou blaženost a největší poklad
maji. Toť svatá Rodina, k níž každá rodina křesťanská ustavičně pohlížeti má..
My všickni jsme údové církve svaté a tedy i té malé rodiny nazaretské. A proto
jest povinností naší ctíti vroucně ty, s nimižto tak blízký a čestný poměr mame.

ctěte, milí přátelé, Ježíše, Marii a Josefa! Ctětež každého z nich úctou, která
jemu zvláště přísluší, ctěte je společně jakožto rodinu, ježto k zachránění lidské
společnosti v prostřed ni byla postavena, zasvěttež Rodině té rodiny své a
povzbud'tež se ku vroucí úctě této přesvaté Rodiny a následujtež svatý příklad její!
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Ctěmež Ježíše Krista, Syna Božího! Aby nás, členy zkažené rodiny Adamovy,
členy svaté Rodiny učinil, vzal na se lidskou přirozenost, stal se pro nás vším,
Všecko pro nás učinil a všecko nám dal, čeho potřebujeme, abychom členy,Rodiny
této mohli se státi a jimi zůstati zde na zemi a na věky. Ctěmež Krista Pána
úctou, která jediné Bohu náleží ; prokazujme však tuto úctu přirozenosti jeho nejen
božské, nýbrž i lidské, se kterou sedí na pravici Otce svého na nebi, se kterou
přebývá mezi námi v nejsvětější Svátosti oltářní.

Ctěmež i Marii, Matku Pána Ježíše! Ona Jej živila, opatrovala, pod její
ochranou prospíval věkem, moudrosti a milostí u Boha iu lidí. Jeho smýšlení
bylo jejím smýšlením, jeho přání jejím přáním, jeho oběti jejími obětmi, jeho
radosti jejími radostmi, jeho bolesti jejími bolestmi. Ona není jen Matkou Krista
Pána, ale také naší matkou. Všecka století ctila ji jako »matkuíkřestanůy vzývala
ji jako ,:matku milosrdenství.: Ctěmež tedy i my Marii tou úctou, která jedině jí
mezi všemi anděly a svatými Božími náleží, aby i ona za nás se přimlouvala
u Syna svého Ježíše Krista.

Ctěmež sv. Josefa, muže Marie Panny a pěstouna Ježíše Krista! Bůh sám
jej Marii za ženicha vyvolil, o jejím početí z Ducha svatého skrze anděla poučil
a rozkázal, aby Marii k sobě vzal a otcovsky o božské dítko se staral. Tak Bůh
sám učinil sv. Josefa hlavou rodiny. Svatý Josef jest také otcovským ochráncem
naším. O ctěmež jej, kteréhož Ježíš a Maria ctili tak vysoce, že mu poddání byli,
ctěmež jej úctou, která jemu jako pěstounu Pána Ježíše a choti nejsv. Panny
Marie přísluší! Svatá Rodina byla tak říkajíc první rodina křesťanská a k tomu
ustanovena, aby všem příštím rodinám ukazovala, jak mají býti zařízeny, aby
velikou úlohu svou v říši Boží na zemi vykonaly.

Kéž by úcta a pobožnost ke svaté Rodině víc a více vzrůstala a se
zmáhala mezi křesťanskými rodinami! Kéž by příkladem svaté Rodiny i naše rodiny
se řídily a ctnostmi posvěcovaly!

(Vyňato z pastýřského listu nejdůst. pana biskupa.
Františka Saleskélío Dra. Bauera)

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 neposkvrněné Panny Marie všelíké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké Skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za. den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozkvět pobožnosti ke svaté Rodině mezi rodinami křesťanskými,
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 plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.) '

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

109 dní jednou za den. Pius IX. 1874)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, nrodujte za nás!

Úmysl v dubnu: Dobrý, katolický tisk.
z; ——\.__l/V

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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„dos kvčtinu mi vzácnou dal, Sel otec nerád z města ven,

jí Š“jež dárcem mi i krásou milu. ač příbytek měl těsnou díru,
křižák“]wět její sytým nachem plál kam slunce svitlo zřídka jen.

a z'kalíchu se vůně lila. Než jemu milo v hluku, víru.
Bych na očích měl její vděk, Ven? na smutnou vesnici?!
ja postavil ji na stolek. Tam paprskow září<í
Než—nemoc stihlaji...květ zvadá, se líjí na pole a stránc
list“ za listem tak smutně padá, a děcku temní bledá skránč.
až žalost' nad ní srdce jímá, (Čím déle na slunci se honí,

jak umírá mi před očima. tímovíce lilije se cloní
Ach, čeho Sl jen, čeho žádá? a ruže sveži kvetou za ne.

Když poslední už zvadl kvčt Znal srdce jsen'l, jež zmírnlo.
a na trosky tak bolno zřítí, jsouc plno zármutku a trudn,
žal srdce stisk' a chvčl se ret, jež v pochybách se zžíralo
& v oku se až slzy třpytí —-- u topilo se v kalu bludů,
kd s r vtr čení h dinu ač žízníc )ravd ' ')o světle.Y V 01 P 0 l ) 1

jsem vynes* schnoucí kvčtinu Jak stvoly v žáru odkvetlé:
v kout, slunce ranní paprskovč mdle do sebe zvolna, svíjí
kam padají... A lístkv nové a vichry rozbroje v ně bijí.
tam vzpučely, ták milé, svčží Tak zvolna lká a mře a stydne
a slunce záře na nich leží to srdce ubohé a bídně.
i poupě rdí se purpurové. Ach, proč je radostí, proč je míjí?

Můj soused bydlil v přízemí. , To srdce Boha ztratilo
S ním andělíček —' jeho dítě. a s vírou naději i lásku.
Líc děcka kvete liljemi Vše, co mu život zlátilo,
a nebes azur v očích svítč i sebe dalo v boj a sázku.
mhou bolesti se zakrývá. 'l'ma svírá je a smrti chlad ——
Tak truchlivě se usmívá. Až odplazí se pochyb had,
Kdo na ně pozří, tomu v pláči až najde Boha v jeho kráse
tvář slzami se náhle smáčí. a jemu zcela odevzdá se,
'l'u naděje, ni tčchy žádné, a přivine se pevně 'k němu
to lidské kvítko vadne — zvadne. mír najde duchu uštvanému
Ach! co to dítě, co je tlačí? a s radostí se setká. zase.

Jakub .P(mel/ca.



Provolání.

Vzhůru k modlitbě!
iž mnohá léta šíří se křesťanskou Evropou, tak jako kdysi za dob

Ž křížových výprav, horlivé a mocné hnutí ve prospěch černých obyvatelův
šafrických, úpících v dvojím, tělesném a duševním, otroctví. Smělí
' badatelé vnikli na svých cestách do vnitra oněch temných končin,

a cestou, kterou tito razili, spéchaly za nimi zástupy nadšených
misionářův & obětavých, Bohu se zasvětivších panen, aby oněm milionům, ještě
dlícím v temnotách a stínu smrti, zvěstovali radostné poselství spásy. Ale z oněch
pustín, jejichž překážek a hrůzy se nelekají, ze středu divokých kmenů, jež nauce
Kristově chtějí získati, zaznívá k nám jejich prosba o přispění; opět & Opět volají
se sv. Pavlem, velikým apoštolem pohanů: »Bralři, modlete se za nás!: l'o tisíce
let tíží potomky Chamovy stará kletba a zabraňuje jim přístup k pokladům milosti
Boží, která jedině může slova hlasatelů víry oplodniti & srdce pohanů schopnými
učinit, aby přijali nauku evangelia.

Nemáme-liž tedy_ my, kterým Bůh milost svou jako dítkám v hojnosti
uštědřil, společnými prosbami k Pánu kletbu onu sníti? Zdaž by společná modlitba
tisícův a tisíců horlivých křesťanů k Srdci Vykupitele, Spasitele všeho lidstva,
nedocílila toho, aby se Bůh usmířil a _k našim ubohým bratrům s láskou a
milostí se nachýlil?

Vzhůru tedy všichni, kteří cítíte soustrast s oněmi přeneštfastnými národy,
vzhůru k p0svátné výpravě křížové, k výpravě souborné pobožnosti! Nechť srdcem
tisíců zaznívají ona slova, jež kdysi celou křesťanskou Evropu v nadšení pod
něcovala dobytí svaté Země: »Bůh tomu chce! Bůh tomu chcela Nejedná se
nyní 0 svatý hrob, ale o samo božské Srdce Páně a o spásu nesmrtelných
duší, za něž Kristus vylil svou předrahou krev,

Paměllivi jsouce slov, jež vyřkl Tertullian, že »modlitba jest jediným
prostředkem, jímž nad Bohem zvítěziti můžeme; chceme nejsv. SrdciJežíšovu
zadosť učinit za vše hříchy a provinění, kterými národové oni a jejich předkové
od nešťastného Chama až na naše dny urazili božskou Velebnost, aby sňal s nich
Bůh kletbu Chamovu a ovoce vykoupení jim v hojné míře popřáti ráčil. To jest
účelem devítidenní smírné pobožnosti, jež bude trvati od 17.do
25. dubna, a k níž všechny vyzýváme (užíti možno za tím účelem modlitby
dole uvedené). Ustanoveno bylo devět posledních dní před svátkem Ochrany
sv. Josefa, aby naším vůdcem v posvátné oné křížové výpravě byl ten, jehož
církev nazývá prvním pomocníkem Ježíšovým a Mariiným, při díle spásy. Již
jedenkráte nesl ve svém náručí do Afriky Spasitele světa. Již jednou vyvrátil tam
jeho svěřenec pohanské modly, a na půdě,. po níž přesvatá Rodina kráčela,
vykvetla africká církev v prvních stoletích křesťanství.

Zvláště vyzýváme k pobožnosti této Vás, zbožní, Bohu zasvěcení synové
Kristovi, kteří prosby své u Boha mocí svého postavení podporovati můžete,
a jejichž zájmy splývají se zájmy Kristovými. Aby pak naše prosby tím jístěji

.
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vyslyšení došly, vyzvěte všechny nevinné dítky, jichž ochrana neb výchova jest
Vám svěřena, k účastenství na pobožnosti této. Modlitba jejich proniká nebesa,
&když tito andílkové pozemští s anděly nebeskými v prosbě se spojí, pak můžeme
s jistotou se nadíti, že žádost' naše dojde splnění. .

.Nedopusfme, aby Pán, ačkoliv již 18001et tomu jest, ještě déle čekal na
splnění svého nejvroucnějšího přání: .:Přišel jsem, abych oheň na zemi poslal,
a co jiného chci, než aby hořel?a

Bohu nejmilejším jest, spolupůsobiti s ním o spáse duší.

. l)?wžst'vosv. Petra Ulm/'em
pro africké misie a osvobozeníotroků.

v'v
Prosba k nejsvčtejsímu Srdci za černochy africké.

(Má. se modlití denně od 17. do 25. dubna.)

Nejsladší Ježíši, Vykupiteli všeho lidstva, shlédni milostivě na národy
africké, kteří v takové bídě jsou pohřiženi & kteří úpí v krutém otroctví hříchů!
Přicházíme, abychom prosili za tyto své nešťastné bratry a Tvou přísnou spra
vedlnost usmířili & zmírnili Ve spojení se všemi dušemi, které 'l'ebe milují,
děkujeme Tobě za všechna nesčetná dobrodiní, která jsi i národům těmto prokázal;
t'oužíce zadost učiniti Tvému přesvatému Srdci, prosime 'Fě, abys jim odpustil
jejich nevěru a tvrdost“ srdce, oplakáváme všechny hříchy, kterými národové tito
a jejich předkové od nešťastného Cháma až na naše dny 'l'vou božskou Velebnosť
urazili. Za náhradu a na usmíření přinášíme &obětujeme 'l'obě svůj největší poklad,
Tvé vlastní přesvaté Srdce, které všemi oněmi hříchy trýzněno a mučeno bylo.
Náhradou za tyto křivdy přijmi modlitby. zásluhy a dobré skutky své nejsvětější
Matky ajejího ženicha, sv. Josefa. všech andělů, svatých a celé svaté církve.

smiluj se, dobrý Ježíši, nad ubohými oněmi národy! Osvět' ly, kteří
v temnotách & stínu smrti dlí! Amen.

Svatý Josefe, vzore a ochránce ctitelů nejsvětějšiho Srdce, svatý .Petře
Clavere, proste za nás a za ubohé africké černochy!

Zaslibení Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšiho Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, O; SS. R. (Č. (1)

nalézá též útěchu ve všelikém proti
! venství: srdce jeho je pokojno a spoko

jeno. Takový spravedlivý má i požehnání
od Pána Boha ve svých pracích. Po
známe to lépe, uvážíme—linové zaslíbení
nejsvětějšího našeho Vykupitele ctitelům

„, božského Srdce: »Dám hojného po—
lí:/'“. žovali. Kdo žije v pokoji žehnání jejich podnikůmm 'l'ot

s Pánem Bohem, kdo má pokoj ve bude předmětem této nové úvahy.
vlastním svědomí, kdo je spravedlivý, Nejprve vizme, co je požehnání

7*

3; zaslíbení:

Požehnání podnikům.
dá se mi, že toto třetí za
slíbení Pána Ježíše plyne
takořka nutně ze dvou prv

_.,onich, která. jsme dosud uva
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Boží? Požehnání Boží je zvláštní pomoc l, počátku: »Zlořečená země v díle tvému
nebo zvláštní, milost, kterou Bůh řídí
všechno tak, aby, cožkoli člověk činí,
jemu k dobru časnemu neho věčnému

'prospívalo. Jak si zakládali naši zbožní
předkové na Božím požehnání, vidíme
ze zobecněleho pořekadla: »S Bohem
počni v' každé době — podaří se práce
tobě.: Aby si zajistili toto požehnání,
počínali všechny práce, všechny podn ky
modlitbou. Ráno, jak povstali, poklekli
& se modlili rodiče i dítky, aby Pán
Bůh požehnal jejich pracím a nama
háním. V poledne se modlili, že strávili
v bázni Boží tento čas. Před jídlem, aby
hodně přijali dary; po jídle, aby po—
děkovali Dárci všeho dobra; na večer,
aby chránil jich před ďábelskými úklady.
Vycházejice z domu nebo se vracejíce
domů znamenali se svatým křížem a
pokropili se svěcenou vodou. Když měli
nějaké řízení, počínali je ve jménu Páně.
Slo-li dítko do ciziny, provázela je matka,
a poslední rozloučení byl kříž na čelo
dítěte. Proč? Požehnání nebes má na ně
sestoupiti. Odcházela-li dcera z domu
otcovského, aby zařídila novou rodinu
křesťanskou, žehnali ji rodiče. »Požehnání
otcovo staví dětem domy.: Dosáhl-li syn
štěstí, že mohl obětovati Nejvyššímu
ohět' Nového Zákona, žehnali opět rodiče
jemu před první mši svatou. A když otec
či matka loučili se s tímto světem a

svými dítkami, jaké že tady bývalo
loučení? Kříž na čelo! Požehnání rodičů

dává podnikům dítek zdar a štěstí. Čím
více nadějeme se zdaru a štěstí od po
žehnání Božího a nejsv. Srdce Páně!
Požehnání rodičů je právě proto tak

Š mluviti, ó mého Ježíše milující Srdce,důležito, poněvadž rodiče zastupují u
dítek místo Boží. Ježíš Kristus, Syn Boží,
má však vlastní moc, On žehná. vlastní
mocí a vlastním jménem: »Dána jest mi
všeliká moc na nebi i na zemi.“
(Mat. 28, 18.)

Na pracích lidských byla kletba od

(1. kn. Mojž. 3, 17), pravil Pán Bůh Ada—
movi za trest pro první hřích. Tuto
kletbu však sňal Pán Ježíš svou smrti

na kříži. Nejsvětější Srdce Páně bylo
probodeno, z něho vyprýštěla drahocenná
krev, a krev ta jako ohmyla prokletou
zem od hříchu a smazala kletbu vy
řčenou nad zemí a nad dílem lidským.
Země pila krev nevinného Abela a zlo—
řečena je, nevydávala užitku Kainovi. Pře
sladké Srdce Ježíšovo vylilo poslední
krůpěj krve na zem, a ona nyní po
žehnána. Krev Abelova volala o pomstu,
krev Ježíšova volala o smíření. Krev

Abelova volala o kletbu, krev Ježíšova,
Syna Božího, () požehnání. Směle mů—
žeme nyní říci, kdy s kříže na Kalvarii
nejsvětější krev kapala na zem: »Po
žehnaná země v díle tvém, že pila krev
bratra našeho, Ježíše Krista.c Proto každý
může míti podíl na požehnání tom. Církev
svatá má právo a moc žehnati od sa
mého Krista Pána. Proto žehná všude

a vždy. Kněz, zástupce Pána Ježíše,
žehná, ale ne svým, Jeho jménem, proto
říká: »Požehnejž vas Bůh Otec, iSyn,
i Duch svatý.: Nejsvětější Srdce nám
žehná zvláště, posvěcuje naše duše, když
přijímáme svaté svátosti. Z nejsv. Srdce
vytryskly tyto svaté svátosti k naší spáse,
k našemu posvěcení, k našemu pože
hnání, především svatý křest a nejsvětější

Svátost oltářní. Na křtu svatém posvětil
& požehnal naše tělo, aby bylo hodným
příbytkem Ducha svatého. V nejsvětější
Svátosti žehná nám stále. Tu volá svatý

. Alfons (»Návštěvy nejsvětější Svátosti,<
25. návšt.): „() dovol mi k 'l'obě dnes

z něhož vyšly všechny svátosti, najmě
tato svátost lásky.: On žehná při ná—
vštěvě, on žehná při svatém přijímání,
on žehná při mši svaté. Proto také
zvykem v rodinách, nemohou—livšichni
členové jíti na mši svatou ve všední den,



že jde aspoň jeden, aby přinesl pože
hnání a zdar celé rodině na celý den.
Zde v nejsv. Svátosti žije dosud ono
Srdce, ježto pravilo: »Dám hojného po
žehnání podnikům svých ctitelův.c

Ale i kdyby nebyl Kristus Pán slova
ta pravil blahosl. Markétě, již v Písmě
svatém pravil totéž: Pán Bůh dává
požehnání a zdar podnikům lidským.
»Jestliže Hospodin nestaví domu, na
darmo pracují, kteří stavějí jej.: (Žalm
126, l.) Anna, zbožná matka Samuelova,
vyznává: »Bůhochuzujei obohacuje,
ponižuje i povyšuje.: (l. Kn. Král. 2, 7.)
A sv. Pavel, který znal Srdce Páně tolik,
že svatý Jan Zlatoústý o něm pravil:
»Srdce Pavlovo — Srdce Kristovo,e pře
svědčuje nás o tomtéž: »Požehnán budiž
Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
kterýžpožehnal nás všelikým po
žehnáním duchovním ve věcech nebe
ských v Kristu.- (Efes. 1. 3.) K Pánu
Bohu vzhlíží každý tvor očekávaje od
něho požehnání, pomoc, posilu. »Oči
všech v Tebe doufají, ó Pane, a Ty jim
dáváš pokrm v čas příhodný. Otvíráš
ruku svou a naplňuješ všelikého živo—
čicha požehnáním.: (Žalm 144, 16.)

Nezbývá nic jiného, než abychom
se stali hodnými požehnání Božího. Jak
se ho staneme? Nejprve čistým, bez
úhonným životem. »Chudoba od Hospo
dina v domě bezbožného; ale při
bytkové spravedlivých požehnání budouc
(Přísl. 3, 33) Mnozí závidí domům, kde
se dobře vede. Nepatří na život zbožný,
křesťanský obyvatelů jejich, a odtud že
plyne požehnání Boží. »Ty požehnáš
spravedlivému.: (Žalm 5, 3.)

Tento spořádaný život v tom spo
čívá, že zachOváváme přikázaní Boží i
církevní. Či neslíbil na př. Pán Bůh po
žehnání dítkám, které plní čtvrté při
kázaní: »Cti Otce svého i matku svou,
abys dlouho živ byl a dobře se
ti vedlo na zemi?c- Co to jest, »abys

'žehnané ostatní
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dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na
zemia jiného, nežli že obdržíš požehnání
a zdar ve svých pracích. Pravíť pak
Pán Bůh výslovně: »Budeš-li zachovávati
přikázaní, přijdou na tebe všechna po
žehnání tato. Požehnaný ty v městě a
požehnaný na poli. Požehnaný plod ži—
vota tvého, i úroda země tvé, i plod
hovad tvých, stáda skotů tvých, a chlévové
ovcí tvých. Požehnané stodoly tvé a po

věcí tvé. Požehnaný
budeš ty vcházeje i vycházeje.c (V. Kn.
Mojž. 28, 2—6)

Pán Ježíš jako pravý Bůh splňuje
všechna tato přislíbení. Žehná podniky
a práce pozemské svých ctitelů, žehná
též i podniky a námahy podstoupené
pro věčné blaho nesmrtelných duší. Srdce
lidské je ta nejnevděčnější, abych tak
řekl, půda, která nese hloží a bodláčí.
Lidské srdce z hlíny země jako celé tělo
utvořené nese též kletbu na sobě, vy
řčenou Pánem Bohem nad zemí. Proto

pracovati na obrácení íohoto srdce vy
žaduje ještě Většípožehnání Pána Ježíše
nežli jiné, obyčejné podniky. Dokladem
toho je, co vypravuje jistý pan farář
z diecése špýrské (v Německu), jak nej—
světější Srdce Páně jeho namahání po
žehnalo:

_ »V mé osadě byl škaredý zvyk, že
nejen mládenci, ale i panny sedávaly
v hostinci a jako chlapi popíjely v neděli
odpoledne až pozdě do noci. Následky
takového nepořádného života byly pře
smutny. Napomínal jsem v dobrotě, kázal
proti takovému zlořádu, ukazoval zhoubu,
do níž padají, káral, volal k sobě rodiče,
domlouval starým i mladým — vše marně.
Dal jsem odbývati misii; po ní trochu
se vše zlepšilo, ale ne dlouho. [ založil
jsem spolky pro mládence i panny -—
ani to nepomohlo. Modlil jsem se za ně
při mši svaté, obětoval mnohé mše svaté,
prosil i jindy 'za ně Pána Boha: .vše
zdálo se, jakoby nebylo nikde papravení.
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Konečně jsem založil arcibratrstvo nej- '; Pro tyto neblahé, poslední doby neměl
světějšího Srdce Páně. Z počátku se jich ' Pán Ježiš nic více než své nejsvětější
málo hlásilo, ale neustal jsem a po kazaní Srdce, tento poklad všech milostí, veške
vždy jsem doléhal na nejsladší Srdce | rého požehnání. V těchto smutných,
Ježíšovo. Po 2—3 letech hlásilo se jich ? bohaprázdných časech pohlížejme s dů
víc a více, tak že Srdce Páně přece zví- věrou k milostnému“ Srdci svého Vyku—
tězilo.a (Correspondenz »Perseverantiae pitele. Ono je probodeno, abychom četli
sacerdotalisc od 30. července 1893) z něho lásku jeho, útrpnoslí, milosrden

Jako onomu knězi, ctiteli Srdce ství a smilování s námi. Ono jest ote
Páně, požehnal Pan Ježíš' v jeho práci i vřeno, aby vylilo na nás své hojné po
a námaze pro blaho svěřených duší, tak i , žehnání. Otevřeno jest a nejsvětější krev
nám, budeme-li je vroucně ctíti, upřímně z něho kane, přistupme blíže, at“ na nás
milovati,jemu odporoučeti všechny prace, aspoň jediná krůpěj skane. Ta nás

veškeré starosti, kterékoliv podniky, jak ' obmyje od hříchů, požehná práce, da
ku blahu těla tak i duše. ] Štěstí a zdar podnikům!

O milý čtenáři, utíkejme se k němu! [ (Příště dále.)

_\'2.' .)

Srdce ležišcvo, poklade nevyvážitelný, smiluj se nad námi!
(Slova. z litanie o Srdci Páně.)

lovo »pokladc znamena věc, v pravém slova smyslu pouze v Bohu
která pro svou krásu, uži- a božských věcech. A právě proto nazývá

. tečnosť, vzácnost a podobně se a jest Srdce Ježíšovo poklad nevy
/.\.\_ vlastnosti dle úsudku lidského vážitelný.

drahocenná jest. V tomto smyslu mluví Srdce Ježíšovo jest vpravdějiž samo
se o mnohých a rozličných pokladech. sebou poklad. Neboť Srdce Ježíšovo jest
Tak mluví se () mravních pokladech čili ze všech dobrých, věrných, šlechetných
o ctnostech, a míní se tím veliká pokora, a drahých srdcí. nejlepší, nejvěrnější, nej—
poslušnosť, čistota srdce, láska k bliž- šlechetnější a nejdražší. Pokládá-li chudý
nímu, jakou svatí měli a dosud mají ti, srdce svého dobrodince, přítel srdce svého
kteří v křesťanském životě znamenité po- přítele, dítě srdce svého otce, manželka
kroky činí. Mlu'ví se také o pokladech srdce svého chotě za poklad: čím více
uměleckých a vědeckých, a míní se můžeme my křesťané Srdce našeho
tím výtečná díla spisovatelská, knihovny, Spasitele Ježíše Krista nazývali pokladem!
obrazárny, zbrojnice, mincovny a jine Vždyť Spasitel jest naším dobrodincem,
pamětihodné předměty. Mluví se rovněž přítelem, otcem a chotěm. Komu pak
ohmotných pokladech; na příkladodolech za větší dobrodiní děkujeme nežli Jemu?
na zlato, stříbro, železo a uhlí; o velikých Zdaž pak On jako Bůh nam nedal všeho,
summách peněz, o perlách, drahokamech co máme: život, zdraví, síly, zrak, sluch,
a podobných věcech. Tyto pak poklady řeč, paměť, rozum, svobodnou vůli a
se sice od sebe různí, nicméně v jedné ostatní schOpnosti těla i duše? Zdaž On
věci se srovnávají: všecky totiž jsou nás nezachovává při životě? Zdaž On
konečne, pomíjitelné, zrušitelné a vy— nám každý okamžik 'nepropůjčuje ne
vážitelné. »Nevyvážitelnéc poklady jsou sčíslných darů: pokrm, oděv, příbytek,
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spánek, vzduch, světlo sluneční, teplo,
úrodu země? Zdaž On nás nepovolal do
své svaté Církve, olevřev nám hojné
poklady svatých svátostí, mši
modlitby a jiných milostí? Zdaž nepři
slibil On nám pokladů věčného života,
nebe s nevypravitelnou blaženosti jeho,
zůstaneme-li Mu věrni?

Který lidský dobrodinec mohl by se
opovážiti sebe přirovnati k božskému
dobrodinci Ježíši Kristu? Věru, co lidé
nám mohou dobrého prokazov-ati, jest
proti dobrodiní Jeho jako kapka vody
proti nesmírnému moři. .ležiš Kristus
jestilí bez odporu náš první a největší
dobrodinec.

Spasitel náš jest také nejvěrnější
přítel náš. Slova, kteráž jednou pro
mluvil k učenikům svým: »J iž vás n e
budu nazývati služebníky, ale
přátely,c (Jan 15, 15.) svědčí také
nám, jakož i předcházející výrok: »Vy
jste přátelé moji, učiníte-li, co
já přikazuji váma (Jan 15, 14.)
Jak upřímné a věrně přátelství k nám
chová, dokázal na kříži, kde život svůj
za nás obětoval; nebot“»většího mi
lování nemá žádný nad to, by
život svůj položil za přátely
své.: (Jan 15, 13.)

Svou pak krvavou smrti na kříži
stal se Ježíš Kristus také naším nej
dražším otcem, nebo na kříži zjednal
nám život milosti. '

On jest také drahým chotě m duše
naši, jak již před tisíci lety v Písni
Šalomounově se líčiti dal.

Ježíš Kristus jest však také naším
učitelem, zákonodárcem, vzorem, vůdcem
— slovem stal se nám všiml Jak milý
a drahý poklad musí nám tedy Jeho
přesvaté Srdce býti!

Ještě pro jinou příčinu sluje Srdce
Ježíšovopokladem, totiž pro bohatství
a duchovní statky v Něm skryté.
Vždyť jest Srdce Toho, »v němž se

svaté, *

Bohu zalíbilo, aby vněm všecka
plnost“ přebývala,<< jak sv. Pavel
ke Kolosenským píše. Jest Srdce »jedno
rozeněho od Otce, plného mi
losti a pravdy,“ jak učí sv. Jan na
začátku svého evangelia. Srdce Ježíšovo
jest zřidlo všech milosti, všech ctnosti,
všech nekonečných zásad, jimiž nesmírná
vina celého člověčenstva vyhlazena, ura
žená spravedanst' Boží smiřena, nebe
zase otevřeno bylo. Tot Srdce Spasitelovo,
»v němž všecka plnost“ Božství
tělesně přebývá,: a “kteréžproto
největší podíl má na nekonečné moci,
moudrosti, dobrotě, lásce, milosrdenství
a na všech ostatních božských dokona
lostech. Jaký větší poklad můžeš sobě,
milý čtenáři, ještě mysliti nad tento poklad,
nad Srdce Ježíšovo? Co jsou všichni
pokladové světa naproti němu?

Předčí-li Srdce Ježíšovo všecky
ostatní poklady svým duchovním bo
hatstvím, ještě více je předčí svou ne
změnítelnosti. Pozemskévěcipozbý
vají někdyi přes noc své ceny, protože
jest buď zdánliva, buď od lidí společným
dohodnutim ustanovena. Takové ceny
není poklad božského Srdce. Cena jeho
jest skutečná, a určitě vyměřena pod
statným spojením s božským Slovem.
Co pak může býti skutečnější a trvalejší
nad Boha? Vždyť Jeho bytnost' nepři-'
pouští žádné změny. Slyšte, jak“ skrze
ústa Mojžíšova (Exod. 3, 14.) k synům
Israelským o této přednosti své mluví:
»Jajsem, který jsemm Jako by řekl:
Všecko ostatni krom mne pomine, nebesa
izemě pominou, ale Já nepominu, aniž
mohu pominouti.

Jak snadno pozemské poklady pomíjí,
o tom ví každý ze zkušenosti. Mnohý
člověk odebere se přes moře do cizích
zemi, aby sobě tam nashromáždil bo
hatství. Štěstí mu přeje. Pracuje pilně
a neunavně, i získá sobě značné jmění.
Chtěje se svými příbuznými o své poklady
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se sděliti a klidně _" nich konec života
strávili, vydá se na zpáteční cestu. Vstoupí
na loď, která ho veze domů. Již spatřuje
z dáli břehy milé domoviny. Však náhle
strhne se bouře. Loď utone ve vlnách

mořských a cestující sotva si holý život
zachrání. A poklady, které s sebou vezl,
jsou ve vlnach pohřbeny a na vždy ztra
ceny. Chudý, jak z domova vyjel, zase
se navracuje.

Jiný domnívá “se, že poklady své
chová na místě, které jest veskrz bezpečno
a zlodějům nepřístupno. Avšak zloději
vyslídí ono tajné místo, mají paklíče,
podplatí strážce a kradou poklady pečlivě
schované přes veškeru bedlivost' majitele.

Jinak jest s božským pokladem, se
Srdcem Páně. Když jsi, milý čtenáři,
jednou se toho pokladu zmocnil, žádná
moc tobě ho nevezme. Také se nemusíš

obávati, že ho pozbudeš, leda sam-li
chceš. Jediné hříchem můžeš ho pozbýti,
jediné hříchem můžeš o něj býti při

praven. Jen zavírej pokladnici, to jest
srdce své před hříchem, pak žádná moc
ji otevříti a tobě poklad božského Srdce
odňati nemůže.

Pozemské poklady bývají nejen ukra
deny, ale někdy i docela zničeny, na př. po—
žárem. Kolikráte čteme v novinách, že
ten onen dům, ta ona veliká továrna,
ten onen bohatý palac shořel se všemi
drahocennými věcmi, které tam uloženy
byly. Ne tak náš božský poklad, Srdce
Ježíšovo; neboť jest i zůstane na vždy
s nezrušitelným Slovem Božím spojeno.
Ani mocná smrt“ nemohla tohoto úzkého

spojení zrušiti. Ač na kříži oddělila tělo
Kristovo od duše Jeho, ale srdce ne
oddělila od božství Jeho. Toto nejsvětější
Srdce zůstalo i tenkráte s věčným Slovem
spojeno, když poslední krůpěi předrahé
krve své prolilo, a mrtvé bez tlukotu
v hrobě leželo. Za tou příčinou nehrozí
tomuto božskému pokladu nikdy nebezpečí
býti zrušenu. (Příště dále.)A-W__*.',

Vzkříšení Páně.
(Ke slavnému Hodu velikonočnímu.)

„Vstalť jest, není ho tato.“
(Mark. 16, 6.)

a _ ; naš v jednotlivých dobách
. ,“Í—ročních duchovními radostmi!

“' Když v zimě příroda ztrnula
nedostatkem tepla slunečního, za
hřívá srdce naše blahá slavnost

vánoční, v níž oslavujeřne narození
Spasitelovo, východ slunce duchov
níh'o. Když na jaře slunko přírodu

k novému životu vola, tu'i srdce naše
omlazuje posvátná radost nad vzkříšením
Páně, a když v létě vše vůkol v plné
kráse se jeví, kdy Bůh, přelaskavý Otec,
skrze přírodu nám hojné dary své udě
luje na polích, zahradách a nivách, tu

.....

i do srdce našeho vlévá hojnosti milostí
svých skrze seslaní Ducha svatého.

A milostmi těmito chce provazeti
nás životem naším, abychom s nimi
působíce, tak jednou shromážděni býti"
zasloužili ve stodolach nebeských, jako
na podzim shromažďujeme hojné po—
žehnání Boží do stodol pozemských.

Vzkříšení — jak krásné to slovo,
jak sladký to zvuk sluchu našemu! Vždyt'
jest to pravý opak onoho slova, které
nás nejvíce leká — smrť!

Smrť, tot“ konce života, vzkříšení,
tot' začátek jiného; smrť, konec života
časného, vzkříšení, začátek života věč
ného! A čí vzkříšení slavíme dnes? Jest

to vzkříšení Pána našeho, jehož utrpení



a smrt“ jsme Oplakávali, jest to vzkříšení
Ježíše Krista, jejž nepřátelé vší silou
zn'ičiti usilovali, a nad jehož hrobem,
Opojeni jsouce vítězstvím, jásali. Ale jásali
předčasně.. Jen do třetího dne trvala
radost jejich, neb tak sám byl Spasitel
ustanovil. Tím strašnější však bylo pro
ně zklamání! »Vstaltjestlc volají žoldnéři,
které byli ku hrobu na stráž _postavili,
»vstal z mrtvých, my jej viděli a hrůzou
poraženi padli jsme na zem jako mrtví.:
Hrozná to zvěst katanům Ježíšovým.
Jak jasali již, že se zbavili nemilého
mravokárce, jak radovali se, že zničili
toho, jenž lid řečí í skutky jímal, jak
děkovali as Bohu, že se jim podařilo
usmrtili toho, jenž Synem Božím se býti
pravil. A hle, sotva že se trochu v ra
dosti této pokochalí, solva že za to měli,
že nyní pokoj míti budou, přichází zvěst“
»vstalt' je.—tc A dobře věděli všichni
ti zapřisáhlí nepřátelé Páně, co to, zna

mená »vstalt jest<. Dobře věděli, že
konec jejich moci nad ním, že daleko
mocnějším jest nežli celá světská moc,
že vzkříšením svým potvrdil jak slova
učení s'vého, tak i vlastní důstojnost
božskou. Proto ten strach, proto ta lež
a podvod. »Neříkejte,c pravili k hlídačům,
»neříkejte, že vstal, ale pravte, že jej,
když jste spali, apoštolové vzali a od—
nesli.: A za to jim dali těžké peníze. Tak
přelhávali jiné, tak přelhávali samy sebe.

»Vstalť jeste, vola anděl ku
zbožným ženám, »vstalť jest,: tak
zní blahá zvěst z hrobu prázdného
apoštolům a ostatním přátelům Páně.
O, jaka to radost, jaký to ples! Tím
větší bývá radost, čím větší “bylzármutek!
A zármutek matky Páně a věrných jeho
nad smrtí ohavnou, kterou podstoupil,
byl zajisté převeliký: A nyní! Pán náš
žije, on se zjevil, Pán náš vstal z mrtvých,
tak a podobně volali navzájem apoštolé
a vyznavači Kristovi, více slov vypravíti
nemohouce pro přílišnou radost. A až
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posud, kdykoli na bílou sobotu večer
za hrobového ticha kněz u Božího hrobu
slavně oznamuje: »Vstált jest této chvíle
ctný Vykupitel,c tu_proniká radost po
svátná celou duší naší, srdce chví se
blahým rozechvěnim a v očích třpytí se
slzy, slzy zbožné radosti. »Narodil se
Kristus Pána a »vstalt jeste, tyto dvě
duchovní písně mezi všemi ostatními nej
větší nám radost působí, vždyt"vyjadřují
nam radost nad narozením Páně k životu

pozemskému & radost“ nad vzkříšením
jeho k životu věčnému.

Vánoce a velikonoce se vespolek
doplňují, jedna slavnost bez druhé nemá
úpiného významu, ani plné ceny.

Vzkříšení Páně jest pro nás událoslí
nejdůležitější. Jest to přeslavné potvrzení
a zpečetění celé naší sv. víry, příčina
naší naděje a předmět naší lásky. Ježíš
Kristus, Syn Boží, ukřižovaný a vzkříšený,
tot první a hlavní článek sv. víry
křesťanské. Proto také zvěstovali svatí

apoštolové vždy a všudy Krista ukřižo
vaného a vzkříšeného. Tak hned na den
letnic, kdy Petr poprvé jakožto kazatel
'lídu nové učení hlásal, dále po uzdravení
chromého, před radou židovskou více
kráte zvěstovali apoštolé beze strachu,
horlivě & přesvědčivě: »Muži israelšlí,
slyšte slova tato: Ježíše Nazaretského,
muže osvědčeného od Boha mezi vámi,
mocmi a zázraky a znameními, které
skrze něho činil Bůh uprostřed vás, jakož
i vy víte: toho z uložení rady a pře
zvědění Božího vydaného skrze ruce
nepravých ukřižovavše, usmrtili jste:
jehožto Bůh vzkřísil, sprostiv ho bolesti
pekla, jakož nemožno bylo, aby držan
byl od něho.: (Sk. Ap. 2: 22.)

Krista ukřižovaného a vzkříšeného

hlásala Církev po celá staletí trvání svého
a hlásá jej až posud a hlásali bude až
do skonání světa.

Vzkříšení Kristovo, tot nejpádnější
důkaz božství jeho. Jsou ovšemjeho
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zázraky, jeho vševědoucnost' také důkazem '
poslání Božího, ale vzkříšení jest důkazem
božství samého. Zázraky činili i jiní lidé,
z moci Boží sobě propůjčené, ale sama
sebe vzkřísiti nemůže člověk žadný. Židé
často žádali na Kristu zázraků, nuže,
učinil jim zazrak větší, nežli si přáli,
nebot který zázrak může se měřiti se
vzkříšením Páně? Či kdo kdy sama sebe
vzkřísil? Prorok Eliseus vzkřísil _sice
jiného mrtvého, ale sama sebe nikoli.
Hle, jak dlouho již odpočívají zemřeli
v hrobech svých a nemohou ze své
moci z mrtvých vstati, nýbrž doufají ve
vzkříšení skrze jiného, skrze toho, jenž
jediný smrt přemohl. Ejhle, vzkříšení
Kristovo jest jasný důkaz jeho božství,
s tím stojí a padá cela víra Kristova.
Proto pravil sv. apoštol Pavel: »Nevstal-li
Kristus z mrtvých, marná jest víra vaše,
marné jest kázání naše.a (l. Kor. 15)
Ale Kristus vstal z mrtvých, a proto
pravdivé, božské jestjeho učení; z mrtvých
vstaní l'aně jest nezhorným sloupem víry
křesťanské. Ú, jak síjí važiti mame! Každé
učení ma takou vážnost, jaké zasluhuje
ten, kdo je stanovil. Ejhle, učení naše
křesťanské zbudováno jest na vážnosti
Kristově, a ten jest Bůh, jak rádi a
ochotně máme se ho držeti. Ono jediné
jest pravdivé, ono jediné stanoví nam
poměr nás k Bohu, ono jediné ukazuje
cestu tímto světem k nebi. Ono jediné
pomaha nam dosíci cíle večného, a sílí
naději naši na slavné z mrtvých vstaní.

Kristus jest prvním ze zemřelých,
jenž z mrtvých vstal, jak dí sv. apoštol:
»V něm jsou vzkříšeny prvotiny ze
snulýchx Ovšem čteme, že sám v životě
svém mrtvé křísil, že tedy někteří
zmrtvých vstali z vůle jeho, ale ti byli
jakoby předzvěstí jeho vlastního vzkříšení.
Kristus Pan. vzkříšením svým daleko je
předčil, neboť tito vzkříšení zase zemřelí,
»Kristus ale vstav z mrtvých více ne
umírá, smrt nad ním více nepanuje.:

Onino z mrtvých vstali musí ještě jednou
vzkříšení býti. »Kristus ale umřel jednou
jen, aby hřích zahubil; nyní ale žije
v Bohu, žije na věky.: On jediný vstal
a podržel nesmrtelnost, proto pravem
zove jei sv. apoštol »prvotinami
zesnulých.: (l. Kor. 15. 20.)

A tak učiní Kristus Pan i nám

všem Duši nasi spojí zase s tělem, aby
tak člověk celý bud' účasten byl radostí
věčných, buď zakoušel muk pekelných.

l v tom jeví se spravedlnost, ale i
láska Boží. Bůh stvořil člověka z těla a

duše, proto tyto obě části, které k sobě
patří, buď oslaví, buď potrestá, jak si
člověk byl zasloužil. Tak i pro nas
ztratilo slovo smrt“ hrozný význam svůj,
a zvolati můžeme: »Smrti, kde jest osten
tvůj?a »Přichází hodina,a praví Spasitel.
»kdyžto mrtví uslyší hlas Syna Božího,
a kteří uslyší, živi budou, i půjdou,
kteří dobře činili, na vzkříšení života,
kteří pak zle činili, na vzkříšení soudu.
(Jan 5. 28.)

A svatý apoštol Pavel píše ku
Korintským (1. 15. 20. atd.): »Neuí-li
vzkříšení z mrtvých, ani Kristus nevstal
z mrtvých, ale nyní Kristus vstal z mrtvých,
prvotiny těch, kteří zesnulí, ajakožvAda
movi vsichni umírají, tak i skrze Krista

, všichni obživeni budou.
Skrze Adama přišla na nas smrť,

skrze Krista čeká nás vzkříšení. Jak
blaha to naděje!

Avšak nebude vzkříšení všech ra
dostné. Kdo za živa neumíral hříchu,
nemůže vzkříšen býti k odměně; koho
táhly náruživosti a vášně, jimž vůli ne
chával, do hrobu smrti duchovní, ten
nemůže vstati s Kristem k životu věč

nému. Kdo svrha se sebe sladké jho
Kristovo a raději nese pouta d'ablova,
ten zajisté nemůže podílu míti na osla
vení Kristově. Protož chceme-li okusiti

sladkého ovoce rada stného vzkříšení, mu
síme sami sebe dříve ukřižovatí, totiž



toho hříšného člověka v nás,
duchovně zemříti hříchu a nepravosti,
aby vzkříšení naše bylo v těle nepo
rušitelněm a nesmrtelněm. Dnešní den '

š a pevně doufati, že »Pán Ježíš Kristusvolá k nám: Kristus Pán vstal, vstaňte
i vy, svlccte člověka starého a oblecte
nového podle spravedlnosti a svatosti.
Očistěte duše své skroušeným pokáním

musíme . a smíření jsouce s Bohem a maiíce zá
vdavek nesmrtelnosti a budoucího vzkří—

šení v srdci svém po sv. přijímaní, mů
žete radostně zapěti velikonoční Alleluja,

promění tělo ponížení našeho, aby při
podobněno bylo k tělu jasností jeho.<<
(Filip. III. 3.) Amen Boh. Mendl.WN

Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naši církve.

%
\ v

? št; dalšížívotSpasítelůvnasvětě,, skutky jeho zázračné, kázaní
__ % jeho i utrpení bývají zhusta

? v katakombách vyobrazeny._,_ Není také divu. Vždyť byl
Aíéžť Ježíškřest'anům vším ve všem.

Pro něho a z lásky k němu opouštěli
rodiče, manžele, dětí, přátele, pro něho
zříkali se statků vezdejších, pro něho
s radostí obětovali život svůj. _Ustavičně
myslilí na Spasitele svého, na spojení
se s ním skrze sv. víru a sv. svátostí,
zkrátka: hořeli touhou »celí býti Kri
stovi.a Proto ta rozličná znamení a

obrazy na hrobech zemřelých miláčků:
tu tajemně znamení kříže, který je na
lásku onoho pamatoval, jenž za ně
zemřel; tu obraz beránka, jenž se za ně
obětoval; tu obraz anebo slovo »rybae.
(íchtys), které je na nejsvětější jméno
Spasitelovo pamatovalo, tu kotvice na
znamení křesťanské naděje v Syna Bo
žího, tu předobrazení rozličná ze Sta
rého Zákona, směřující k budoucímu
Spasitelí, to konečně vyobrazení vlastních
jeho životních příběhů. Ve všem viděli
Ježíše, ve všem“ připomínali sobě jeho
číny, jeho učení, jeho milost, jeho za
slíbení. Obrazy tyto byly pro ně kate
chismem a biblickou dějepravou zároveň,
ne sice tištěnou, ale zobrazenou. Co se

Píše Bah. Handl. (Č. d.)

týče messíanských předobrazení ve
Starém Zákoně, tu nalézáme nasledující:
Adama, praotce lidstva, v němž Kristus
byl praotcem svatých, Abela jakožto
obraz nevinného a panickeho Spasitele,
Noém a, v němž zříme Ježíše jakožto
obnovitele světa a pokolení lidského;
Abraham a, jenž obdržel zaslíbeníSpa
sitele z pokolení svého; nejvyššího kněze
Melohisedecha, v němž vidíme Spasitele
jakožto nejvyššího krále a nejvyššího
kněze; lsaka, obraz to obětování se
Syna Božího za nás, Josel'a Egypt—
ského, jakožto předobrazení Ježíše od
vlastních bratří prodaného a zrazeného;
Mojžíše, v němž zobrazen jest Kristus
jakožto nejvyšší zákonodárce; Joba
trpícího, nejkrásnější obraz trpělivosti
trpícího Spasitele, Davida, obraz Spa
sitele vítězícího a kralujícího; Jonáše
v břiše velryby, na znamení Krista po
hřbeněho, ale zase vzkříšeného. Desky
Zákona Božího, tajemná. manna na
poušti, měděný had byly předobrazení
jeho darův a také jeho oslavení. Všecky
tyto obrazy vidíme často a mnohdy
umělecky provedené v jednotlivých kata
kombách, aby znázorňovaly křesťanům,
kterak Bůh ve Starém Zákoně lidstvo

na příští Spasitelovo a jeho život pří
pravovati ráčil. Tím nabýval Starý
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Zákon“ v očích křestanův oné vážnosti, [
fbožského učitele, polovypouklé práce,která mu právem náleží.

Přihlédněme nyní k obrazům z vlast— i

ního života Pána Ježíše. Obrazy staro
zákonní byly jaksi jen stínem, obrazy
dle svatých evangelií pravdou jasnou.
Obrazy starozákonní poukazovaly do bu
doucnosti, obrazy novozákonní do mi
nulosti na děje opravdu se přihodivší.
Všimněme si nyní obrazů nejněžnějších,
nejpoučnějších a nejutěšenějších.

O narození Páně již jsme pro
mluvili při obrazech marianských.

Z mládí Páně vidíme l2letého Ježíše

v chrámě. Jest to obraz nástěnný v kata
kombě sv. Kallista teprve asi před 20
1er objevený, krasy nevyrovnané. Ježíš
sedí na stolici a učí; z tváře jeho zaří
nebeské nadšení; po levici stoji blaho
slavená Matka s Josefem, v jejichž tváři
se zračí bolest? i zase radost; vždyt“ po
tři dny jej s bolestí hledali; po pravici
Páně stojí dva zákonníci a poslouchají
jej s udivením.

Přečasto vyskytuje se obraz Ježíše
jakožto božského učitele lidstva. V Ježíši

a skrze něho nalezli křesťané pravdu
tak dlouho žádoucí; božské jeho učení
úplně uspokojovalo mysl i srdce jejich
stejně mluvíc k rozumu jako k citu,
odpovídajíc na otázky nejdůležitější a
jsouc nejlepším pravidlem života po
zemského. Svaté a neporušené zachová
vali učení, jež byli od svatých apoštolův
obdrželi, svaté jim a drahé byly knihy,
v nichž o životě a učení milého Pána
a Spasitele psano jest. Proto raději život
nasazovali, nežli by svaté knihy pohanům
vydali. A stalo—li se, že některý křesťan
v slabosti své, ze strachu před mukami
a smrtí pcsvátné knihy Písma “svatého
pohanům vydal, tu lkali a bédovali kře—

stané věrní a čin takový za »zradUc
pokládajíce, dávali takovému nešťastníku

jméno, jehož si byl Jidáš zasloužil, jméno
»zrádce. .

V jedné katakombě vidíme obraz

an stojí, maje pravici pozdviženou a
v levici drží svaté evangelium. Před
ním je schránka se závitky Písma Sta—
rého Zákona. Výraz je tak zřejmý,
jakoby právě Kristus mluvil slova svá:
»Já jsem cesta, pravda a život.
Čtěte Písmo, neboť ono vydává
svědectví o mně.c

Jinde jest zase Kristus Pán jako
učitel znázorněn, an sedí mezi apoštoly;
tak nad jedním ollářem v katakombě
sv. Anežky.

Přeněžný jest obraz téhož významu,
z nejprvnějších dob křesťanských v kata
kombě sv. Domitilly. Tu viděti božského
učitele mezi učeníky sedícího a učícího,
kolem něho pak poletují holubice, obraz
to duší zemřelých křestanův, any na
pájejí se vínem z hroznův; obraz to
nejsv. krve Páně.

Nejčastěji objevuje se v katakombách
obraz Ježíše. jakožto dobrého pa-í
stýře. Jest to také zobrazení laskavého
Pána, jedno z nejutěšenějších a nejmi
lejších. Obrazy ty také vidíme na zdích,
nad oltáři, na rakvích, na kamenech ná
hrobních, na zlatých láhvičkách, na
lampách a prstenech, a jak nám Tertullian
vypravuje, býval tento obraz ina kalichách
malovan. Tu vidíme dobrého pastýře
mezi dvěma ovečkama, tu ovečku a be
rana u něho; jinde zase, jak ovečku na
ramena béře a jí celuje. A toto zobra
zení jest nejobyčejnější.

Kristus Pán sám se přirovnával
k dobrému pastýři řka: »Já jsem pastýř
dobrý. Dobrý pastýř dává život svůj za
ovce své. Já znám ovce své a ony znají
mne.< (Jan 10.) On, Ježíš, Syn Boží,
přišel proto na tuto zemi, aby hledal
ztracené ovce Otce svého, lidi hříšné a
zbloudilé a by je zase přivedl do ovčince
svého. Proto nebyl žádný obraz s to,
aby takovou silou roznítíl v srdcích kře
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stanů lásku ke Spasiteli a také dětinnou
důvěru k němu, jako právě obraz do
brého pastýře, jenž život svůj dává za
ovce své. Vždyt' považovali se za ovce,
které dlouho bloudily světem hledajíce
dobré pastvy a slarostlivého pastýře -—
ve. světě jich nenašli; teprve v Ježíši
Kristu a jeho svaté církvi poskytnut jím
bezpečný útulek.

Na jednom náhrobku sedí dobrý
pastýř maje v ruce hůl pastýřskou u
loutnu. llolí odhání vlky a loutnou volá
ovečky k sobě; něžný to obrázek.

Poučný jest obraz oltářní v kata
kombě »via Labicana.- Dobrý pastýř
nese ovečky na bedrácli, naproti stojí
žena, obraz to církve Páně, vedle ní
bičíky a jiné nástroje mučenícke', jimiž
pohanští císařové křesťany mučili; u
nohou jejich však leží lilie, obraz panenské
nevinnosti. Dobrý Pastýř posiluje zde
církev svou v rozličných krutých pro
následováních.

] výjev ze života Páně, kdy volal
k sobědítky a je žehnal, nalezl obraz
svůj v katakombě »viaLatina.: S jakou
radostí asi pohlížely naň obzvláště ne
vinné dítky křesťanské!

l zázraky Páně vidíme zde hojně
zobrazené; obrazy také posilovaly dů
věru v moc i milosrdenství Spasitele.
V katakombě sv. Kallista vidíme setníka,
an klečí před Pánem a prosí za uzdra
vení sluhy svého (dle evangelia svatého
Matouše 8, 3—15).

Krásný a spolu umělecky provedený
jest obraz Pána Ježíše, jak uzdravuje
sle, ého od narození. Spasitel dotýká se
očí slepce a slepec prohledá. lkřest'ané
byli dříve slepci, kteří v temnotách ne
věry tapali, Ježíšem však vyvedení jsou
z temnot k zářívému světlu pravé víry.

[ zazrak uzdravení nemocného, 38 let
dnou sklíčeného, vidíme zde zobrazený.
Nemocný ubožák stojí zase v'plné síle
a nesa lůžko své vrací se domů.

Casto zříme obraz vzkříšení Lazara.

Pán dotýká se hůlkou kobky hrobní a
mrtvý dříve Lazar vychází živý. Hůlka,
jakoby žezlo. znázorňuje moc královskou,
moc slova Ježíšova, jímž Lazara k ži
votu přivolal.

Na staré jedné rakvi v katakombě
vatikánské vyobrazena jest žena, ana
dotýká se roucha Kristova. Jest. to ona
krvotokem stižena matt-ona, která měla
tak pevnou důvěru v moc Pana Ježíše,
že u sebe myslila: »Jestliže se jen dotknu
roucha jeho, zdráva budua A Pán vy
plnil přání její, jak nám vypravuje svatý
Lukáš (8, 43)

Dojemný výjev z evangelia svateho
Matouše (15, 21 atd.). kde žena kana
nejska úpěnlivě za Ježíšem volala, aby
uzdravil dceru její. vyobrazen jest na
jedné rakvi v katakombě vatikánské.
Žena líbá ruce Pánu a klaníc se mu
volá: »Pane, pomoz mila V ženě kana
nejské spatřovali křesťané samy sebe, i
oni byli jakožto pohané v očích židů
»psy.: Ale pro pokornou důvěru &víru
shlédl na ně Pán milostivě a nezapudil
je, nýbrž přijal _je za své.

Mimo tyto obrazy vidíme ještě jiné
výjevy p0psané ve svatých evangeliích.
Tak znázorněno jest setkání se Pana Ježíše
se ženou Samaritánkou u studnice Jaku
bovy, podobenství o desíti pannách atd.

Pro první křesťany měly všecky tyto
obrazy jak ze Starého tak Nového 7,51.—

kona, jichž předmětem &střediskem byl
Ježíš Kristus, důležitost velikou. Po celá
tři století bývaly katakomby velmi často
útulkem pronásledovaných křesťanů, mí
stem bezpečným, kde se vespolek těšívali,
svatá tajemství konali, ve víře posilovali
a pod. Když tedy vstoupili do těchto
podzemních kapli a kobek a viděli před
sebou na stěnách také obrazy, tu rozjí
majíce o nich posilování bývali v sta
tečnosti a odhodlanosti, aby pro“ Ježíše
vše nasadili, vše strpěli, majíce sladkou
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naději, že on v boji jich neopustí, v utr
pení jim přispěje &tělo jejich usmrcené
zase vzkřísí k životu radostnějšímu,
věčnému v království svém.

Pronás pak, potomky jejich, zna
menají obrazy tyto, pocházející'ponejvíce
z dob apoštolských ajim nejbližších, že
první křesťané pevne věřili:

]. že Ježíš Kristus jest zaslíbený

] Messiáš, jenž vskutku přišel & nás vy
' koupH,

2. že jest Synem Božím,
3. že božství své potvrdil ve Starém

i Novém Zákoně zázraky, jež z moci
božské činil.

_ Z toho všeho vychází najevo, že
tato víra dřevních křesťanů s naší vírou,

| církví katolickou hlásanou, uplné souhlasí.
(Příště dále.)

—'CĚQ%a-\C?:CAL_—

ÍSNĚ
Napsal J.

7.

Na Veliký pátek.
:chilla Regis prodeunt, fulget

Crucis mysteriumx (Hymn. eccl.)

ma táhne obzorem. Vrch Kalvarie
dnes jevištěm je pro světové drama;
kříž svatý rozpjatýnm rameimnm
ční k nebi —na,něm Srdce k sm rti bije.

Tři hodiny noc světa, vesmír kryje,
v ní září jenom lásku Boží suma;
to \'elikí—hoInitku pnnoranm
tak hluboko se v útroby nie ryje.

Venite, ndoremus (lumen) Christi --
(, pojďte, klunějte se krize dřevu

_ i lásky Boží zářivému zjevu!

Neb ona svítí na chodník nám jistý,
jenž, ač zříš na něm hloh otrni růsti,
přec v bránu rz'ije nebeského ústí.

Pra
ct.“pravdou: Lneš-li k svaté víře,
jak k víře svaté má se stát,
že hříšní smějí se ti lidé
& modlářem tě počnou zvát!

LÁSKY.
St. „Pavlík.

! s.
! V' . v '
' Na Hod Bozn velikonocnl.

»Dic nobis, Mariu, quid vid'isti in via.—
(Seqnent. patách.)

Buď sláva, Tobě, triumf, hos-anno,
í () velký vítězi, () Králi slavný!

Ta noc, v níž zlomil's satana, pých dávný,
bud' velkou, požehnanou nazváno!

Aj, se sj'n'avedlností Boží lásku,
se utkala v tak divnem souboji;
o jednu druhe vzdnt se nebojí,
neb Boží n'ioudrosti je váže pásku.

_ Bei, Moria, () rei, c(fs viděla?
Aj, viděla jsem Srdce vzkříšené,
jak z něho Šlehala. zář přeskvělíu.

l ruce, nohy byly zarděné,
to pro památku boje hořkosti
& pro záruku nebes radosti.

%"“_ __
vda.
: Můj Bože! dej, bý takých hříchů
] měl v světě celém, všechen lid:
! puk, pevně věřím, jinší úsměv
i se bude ve tvář lidstvu, rýtl

Je pravdou, co zde psáno stojí!
Z nás neustoupí nikdo zpět! '
Též pravdou: Kdo se nejdřív směje,
že plakat bude naposled!

Wms—— K. E. Vojíř.
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá. Fr. Klíma. (Č. d.)

Svátost oltářní jest vzácnější pokrm než '
byla manna na poušti. tak máme toužebně

žádati Svátosti oltářní.

[j.-Ék'w'st'aelský na vysvobodil Ho
* ,. ' spodin mocnou rukou a mno

I: hými zázraky z egyptské
___" :.J poroby. Nad to vedl Pán lid

svůj pouští, krajinou, v níž chleba ne—
bylo. Když pak zásoba chleba, kterou
národ israelský z Egypta nesl, byla strá
vena a lidských prostředků k obživě lidu
nebylo, postaral se Hospodin v největší
nouzi (tat' jest zajisté chvíle nejpříbod
nější, aby nestihla dobrota Páně mohla
býti prokázána) lidu svému 0 chléb, pro
nějž nebylo třeba zemi orati, který ne—
musil býti rozsíván, obživilt' Pan lid svůj
chlebem, do té chvíle nikdy nevídaným,
chlebem tak vzácným & drahocenným,
že žalmista Páně chléb ten zvelebuje a
oslavuje slovy: »Hospodin dal jim
chléb s nebe. chléb andělský

zakoušeli lahody, které dobrým poskyto
vala, ba ani té přirozené chuti a lahody
medové v ní nenalézali; pro ně byla
manna chlebem obyčejným, který olejem
jest pomaštěn.

'l'ýž úkaz opakuje se každodenně.
Vzdyt i my nechceme kráčeti cestou,
kterou nas Bůh vede, nejsme také spoko
jeni s tím, co nám Pán Bůh uštědřuje;
opovrhujeme i cestami a prostředky,
které nám Pan nabízí, vyhledáváme cest
nových, které se nam více zamlouvají
& zdají se nam býti výhodnější & kratší,
a proto nejenom nedaří se nám dobře,
ale sami ve zlé nehody se vrhame a
zahubu si strojíme. Netřeba se tedy tomu
diviti, že slepec, který se nechce podro
biti vůdci, jenž oeslu dobře zná, ale
který sám chce býti svým vůdcem, ne

5'jednou na cestě hlavou narazí a ne—

jedl člověka Tent jest chléb, který :
se mannou nazývá. Chuť chleba toho ,
rovnala se medu, čímž lahoda a slast“
dobroty Hospodinovy měla býti nazna
čena. A by Hospodin ukázal velikost?
dobroty a lásky své miláčkům svým,
měl pokrm tento neobyčejnou vlastnost,
že dobrým chutnal tak, jak chutnat člo
věku věc, po které touží, nebo pokrm,
který rad jídá. Podivnou věcí jest, že
bílé kuličky chutnaly jako koroptve,
kuřátka, ovoce a vůbec .vše, cokoliv
člověk rad požíva. Bůh jest milý a sladký,
a tudíž těm, kteří _službě jeho se odda
vají, Bohu jsou poddaní, uštědřuje věcí
lahodných a sladkých. Naopak ti, kteří
byli mezi Israelity zlí a mlsní a kterým
manna nechutnala tak, jak padala s nebe,
ale kteří chtěli míti mannu chutnější, a
proto ji rozmílali, připravujíce ji jako
těsto, ano mannu i pekli, nejenom ne

zřídka i do propasti pada. 'l'ak i mladší
syn, který si vyžádal od otce dll statku,
který mu naležel, aby nemusil. otce po
slouchuti, ale sám svým rozumem se
spravoval, ztratil nejenom statek, nýbrž
i sebe samého. A hle, ten, který v domě
otcovskěm byl ctěn a slaven, byl do

! nucen, aby pasl vepře a k ukojení hladu
neměl ani dostatek mlata, kteréž se
vepřům předkládalo. Nebyl by nikterak

.utrpěl škody, ano, jeho nezkušené mla
dosti bylo by velmi prospívalo, kdyby
byl v domě otcovském rozkazům laska

véhoégšce se podrobil.
Tímto chlebem (abychom se vrátili

k předešlé myšlence) živil Hospodin pře
četný lid israelský, kterýž z Egypta vy
vedl, a dobrota Boží nepřeberná posky
tovala pokrm tentO'lidu svému čtyřicet
let, až konečně uveden byl lid do země,
kterouž Hospodin mu zaslíbil.
_ Vzpomnělit' lsraelité na tuto dobrotu
Hospodinovu, když Pán Ježíš jim řekl:



»Nepečujte o pokrm, který po—
míjí. ale o ten dbejte, který zů
stává k životu věčnému.a Na
padlat jim manna. kterou živeni byli

1.12

Šjíma. Neboť nezřídka pro jediné slovo

otcové jejich na poušti, i pravili: ».laké ;
znamení nám (.láš,abyehom uvě
řili? Vždyť otcové naši jedli
chléb s nebe a umi-eli.:

O tvrdošíjný, zapeklitý a zarputilý
lide židovský, ty jenom po věcech po
zem—kých toužíš, a proto jenom pokrmu
tělesného vylíledžtváš! Kéž HOspodin
osvítí zrak a otevře sluch tvůj. abys i
slovům Kristovým rád naslouchal, &cenu .
chleba nebeského uznal; vždyt“ Mistr,

kterého se ptáte, s nebes sestoupil, & i
dá vám chléb nebeský.

»Amen, amen, pravím vám,
nedal vam Mojžíš chléb s nebe,
ale Otec můj dá vám chléb s nebe
pravý. Já jsem chléb živý, který
s nebe sestoupil,aby, kdo z něho
jisti bude, neumřel.a

Líbila se jim řeč, kteráž jim slibo
vala chléb, jenž věčně obživuje; ale
zdála se jim býti také ta řeč tvrdá, že
'I'en, jenž byl synem ženy a muže, a
kterého znali, pravil o sobě, že s nebe
sestoupil. Chtěl Pán Ježíš objasnili po
sluchačům, jakým způsobem pokrm, který
jim slibuje, je obživí věčně. a proto
pravil: »Chléb, kterýž já, dam. jest
tělo mé, kteréž vydz'ím za život
světa.< Nad tím však posluchači ještě
více byli zaraženi, a proto pravili: »Jak
může nám dáti tento tělo své,
abychom je jedli?—

Proto vzdálili se od Pána, že se
jim zdála řeč jeho býti tvrdá. Za to
však svatý Petr, jenž zvláštním světlem

byl obdařen. odpověděl na dotaz Páně:
»Chcete-li i vy ode mne ode
jíti?c jménem všech apoštolů: »Pane,
ke komu půjdeme? Ty sám máš
slova života věčného.: Tolikmůže
chápavost toho, kdo učení ochotné při

opouští žák učitele svého, kterým však
druhý žz'tk bývá povzbuzen, že tím úžeji
k mistru svému se vine. Výrok l'áně 0
chlebě nebeském jest tak vznešený a
tajůplný. že bez zvláštního světla Ducha
svatého rozumem nemůže býti pochopen;
proto Pan praví: »Nikdo nemůže
přijiti ke mně, leč by ()tec, který
mne poslal, jej přitáhl . Otec ne
beský vyučil Petra pravdě svaté a ne
omylně. tak že osvícen světlem nebeským
věřil, že Kristus jest Syn Boží a že každé
slovo Kristovo jest pravda neklamná.
'l'ak musí věříti Kristu i učeník jeho, at'
pravdu rozumem chápe nebo ne.

Nyní máme více příčin, abychom se
tázali a divili říkajíce: »Co to? Kdo jsme
my, Pane Bože, že Otec nebeský tak
nás miluje, tak o nás pečuje. že '.l'ebe,
jednorozeného Syna svého, s nebe nam
za pokrm dává? Job měl nejednu pří
činu,a my máme mnohé příčiny, abychom
se podivili ifičinkům veliké dobroty lšoží
a volali: »Co jest člověk, že jej
zvelebuješ &že Srdce své k němu
příkládáš?< Když Job se tomu po—
divn-je, an vidí, že Bůh člověku uděluje
milost, co my teprve máme říci o té
nepostihlé lásce, že Bůh sám osobně
k nam přichází, aby byl pokrmem naším,
aby duše naše v Bohu žíti mohla?

'l'ato milostijest nepochopitelná, ona
jest slavnější a vznešenější než ta, kterou
nám Bůh prokázal, on nás milostivě po
krmem tělesným obdařili ráčil. Vždyť
pokrm tělesný jest nám i zvířatům spo
lečný. A bylo by nám ponížením, ne
pak slávou, že_u téhož stolu zvířata i
lidé sedí. Nám pak dal Pán Ježíš chléb.

který jest i v nebi pokrmem andělů,
kteří nejenom na Božství, nýbrž i na
člověčenství Kristovo patří. 'l'ito svatí
andělé pozírají na člověčenství Kristovo
s nevýslovnou radostí, oni ze Srdce
Kristova zakoušejí slasti nepřeberné,



na

podívují se té milosti neslýchané, že nej
světější člověčenství Kristóvo se spojilo
s věčným Slovem, čímž tak bylo po
výšeno, že všickni andělé Boží vtělenému
Slovu se koří. Uznávajít' v něm Stvořitele
svého, jenž jest Bůh jejich, ale vidí
v Kristu spolu i Krále a Pána svého,
pokud na člověčenství Kristovo patří.
Velikou radostí oplývají andělé Boží,
pozorují-li Syna Božího v jeho pokoře,
když přijal tělo lidské. Oni se podivují
jeho nezměrné lásce, kterou lidem pro
kázal, an za ně smrť kříže podstoupil.
Ačkoliv andělé velikou radostí plesali,
když přina nebe vstoupení Páně s Kristem
k nebi se vznášeli, přece větší podiv
vzbuzuje láska Kristova, kterou lidem
prokázal. Neboť kolikkrátkoliv kněz drží
chléb v rukou posvěcených a nad ním
slova Kristova říká, tolikrát chléb v pravé
tělo Kristovo mění. — Tehdy má kněz
v rukou pokrm, k jehožto požívání i
anděly nebeské z řad nejvyšších pozvati
může, aby s nebe sestoupili na zem a
u oltáře požíli hostiny, nad kterou nic
slavnějšího býti nemůže. A nebudou
nebeští obyvatelé litovati, že pozvání
kněžského poslechli. Avšak nebeští du
chové ani nečekají, až my lidé je zváti
budeme, oni sami spěchají k hostině
svátostné, anat' je lahoda a vůně hodů
Kristových láká. Vždyť nebeští duchové
pokrmu toho v_nebi požívají, oni lahodu
hodů těch znají, a proto ochotně s nebe
na zem chvátají, aby zde hodů svátost
ních užili. Tito nebeští duchové by
ochotně k oltáři zavítali, byť i ohněm a
mečem musili projití, aby jenom mohli
pokrmu nebeskému se kořiti, z něho se
radovati a duchovním způsobem ho užiti.

Nedívte se a neklesejte u víře,
slyšíte—lí, že pokrm, který na oltáři se
připravuje, jest týž, z něhož se i andělé
v nebi radují, na nějž patří a v jehož
přítomnosti lahody nevýslovné užívají.
Jediný rozdíl jest ten, že na oltáři jiným

Škola. R. S. P. 1896.

způsobem se připravuje nežli v nebesích_
Jestit' láska, která chléb ten dala, tak
podivná, moudrost, kteráž jej vymyslila,
tak nestihla, přesahující veškerý rozum
a schopnost lidskou, že i andělé, patřící
na způsob, kterýmž se nám lidem chléb
nebeský připravuje, sladkost“ převelikou
pociťují, oni za ten zvláštní dar Boha a
Pána našeho oslavují, a protože rozum
andělský toto převelikě tajemství proniká,
také povinný dík Pánu vzdávají.

Veleben & slaven budiž, Pane náš,
Ježíši Kriste, že jsou aspoň andělé, kteří
Tvou velikou milost“ uznávají, Tvou ne
stihlou moudrost zvelebují a nebeský
chléb s náležitou uctivostí požívají! Kéž,
Pane Ježíši, andělé Tebe oslavují &
vroucí dík Tobě vzdávají místo nás,
kteříž zrakem mdlým a silou nedosta
tečnou jsme opatření, abychom mohli na
Tebe patřiti a Tobě jako nejvyššímu
Pánu hodně sloužiti! '

Ve chlévě betlémském, kterýž však
nám jest dražší a vzácnější nežli palác
nejmocnějšího krále pozemského, vy
chází z panenského života chléb nebeský,
Pán náš, Ježíš Kristus. První, kteří do
tohoto paláce jako hosté zavítali, byli
andělé Boží; bylít přivábeni lahodou a
sladkostí pokrmu tohoto, a proto se Pánu
svému pokorně klaněli. Od paláce Kri
stova spěchali k pastýřům, aby jim
oznámili, že ioni jsou pozváni khostině
nebeské. Spokojení a nasycení chlebem
nebeským, zpívali andělé chvalozpěv pře
líbezný:»Sláva na výsostech Bohu,
a na zemi pokoj lidem dobré
vůlela O Pane, jenž jsi naší chloubou,
jenž jsi miláčkem našim, kdo Tě při—
nutil, že's do chléva zavítal? Kdo Tě
tam uzavřel? Co tam činíš? Čeho od
nás žádáš? Přioděl jsi se snad tak
chatrným a nuzným rouchem, zavítals
snad do stáje betlémské, zvolils obydlí
tak těsné a nepatrné, abys lásku svou
prokázal svatým andělům aneb abys

s



114

nám hříšným a nehodným lidem dal
důkaz lásky své? Nikoliv, Pane, ne
láska k andělům, nýbrž láska
k nám lidem přivábila Tě do
chudé stáje. Vždyťandělé mají Tebe
a patří na Tebe v nebesích, ale my lidé
nuzní byli bychom na zemi bez Tebe.
Avšak ačkoliv jsi s tělem i duší na nebe
vstoupil, nicméně Srdce Tvé a láska Tvá
na zemi s námi přebývá. A kde jest,
Pane Ježíši, Srdce Tvé, tam jesti poklad
Tvůj. Ty's chtěl s tělem svým přebývati
mezi těmi, které miluješ, protože byli
od Tebe vzdáleni. A chceme-li věděti,
přijdeš-li k nám, třeba nám jenom vzpo
menouti na výrok Tvůj: »A rozkoš
má jest býti se syny lidskými.:

Ú vězni nebeský, kteréhož láska ne—
pochopitelná mezi námi upoutala! O pravý
Miláčku duší lidských, jenž z lásky k nám
předrahou krev na kříži proléváš, jenž
nám sebe samého za pokrm dáváš i
andělům svým dovoluješ, aby z hodů
těch se radovali! O Pane, čím více otázek
'l'i klademe a 'l'y nám odpovídáš, tím
více se bojíme tázati se Tebe! My jsme
se Tě, Pane, ptali: Co jest to? A Ty's
nám odpověděl: »Tent. jest chléb
pravý, který vám Otec můj dává.:
O té sladké odpovědi, toho požehnaného
daru.r Avšak Pán naš dovoluje nám,
abychom ještě se zeptali: Co jest to, že
nás povyšuješ, že smíme spolu s anděly
u téhož stolu jísti, a žes pro nás lidi a
nikoliv pro anděly pokrmem učiněn? Co
'l'i, Pane Ježíši, ještě zůstalo, abys nám
nebyl dal? Jaké pak místo vznešené a
slavné ještě máš. abys nás k němu po
výšil? O té dobroty Tvé nepochOpitelné!
O té lásky nezměrné, že Ty, Pane, člo
věka ke svému svatému stolu zveš! A

jelikož Ty sám jsi pokrmem lidským,
proměňuješ člověka v bytnosť svou, a
protože jsi pravý Bůh, také ti, kteří u
stolu Tvého hodují, podíl mají v Božství
Tvém. Lidé, jste-li pak již spokojeni?

Ještě snad srdce vaše bude toužiti po
věcech pomíjejících? Možno-li, i kdybyste
celým světem vládli, dojíti takových darův
a milostí. jakých se vám u stolu Kristova
dostáva? Cest, lahoda, bohatství, které
vám Pán u stolu svého nabízí, větší jest
než bohatství a poklady všehomíra. A
může-li někdo býti posledním a nej
menším na hodech Kristových, nicméně
největším & nejslavnějším jest před tváří
Boží a svatých andělů. Jak i prorok
předpověděl:»Z nejmenších budou
tisíce a z nejnižších národ
mocný.: Kéž vy, lidé, Pána milujete,
který vás tak oslavil a zvelebill Kéž
uznáte cenu života. kterýž vám Pán opatřil
tehdy, když život svůj za vás na kříži
položil, abyste—křtem svatým života du
chovního dosáhli! Aby pak život duchovní,
kterýmž ohrozeni jsme na křtu svatém,
nezhynul, ale se množil a zachoval, dal
se nám Syn Boží sám za pokrm. Tím
pak uskutečněn obraz manny na poušti.
ano směle můžeme říci, že manna, kterou
živil Bůh lid svůj na poušti, nemůže ani
pokrmem slouti, přirovná-li se pokrmu
tomuto, kterýž nám dává Syn Boží. Proto
praví Pán: »Ne Mojžíš dal vám
chléb s nebe, ale Otec můj dava
vám chléb pravý. jenž s nebe
sestou pil.c 'I'ak že, ač“chléb na poušti
nemůže se jmenovati chlebem nepravým,
ale nicméně byl chléb ten jen chlebem
nastíněným & nedokonalým, protože
jenom tělo živil. Pokrm těla Kristova
jest chlebem pro duši, ač síla jeho a
moc i na lěle se jeví a mannu tak velmi
převyšuje, že ani s ní porovnati se ne
může Nástin a odznak manny i tím na
pokrmu svátostném se jeví, že jako manna
po 40 letech, v nichž lid bloudil na poušti,
ve svatostánku byla Uschována. aby lid
pamatoval na dobrodiní Boží a spolu za
ně povinný dík činil, tak i chléb sva
tostný, nejenom při proměňování, nýbrž
i po “proměně ve chrámu Páně zůstává
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a zůstane. při čemž nestárne, ale obno- | dobrými skutky, a bys pak s Pánem
vuje se až do skonání světa.

Běda nám, bratři, že jsou mezi námi,
kteří velebné Svátosti ani povinné úcty
neprokazují. ani ochotně ke stolu Páně
nepřistupují! Ti pak, kteří pokrm ten
přijímají, tak nedostatečně jsou připra
veni, že, ač pokrm ten dostačí, aby
veškeru touhu srdce lidského ukojil, nic—
méně prázdni odcházejí, říkajíce: »Duše
naše jest vyprahlá, oči naše ne
vidí — jediné mannuk Kdybypo
krmem tím byla jenom manna na poušti,
mohli by omluveni býti, ač i bez trestu
by nezůstali. Ale jsou i jiné pokrmy, a
tudíž netřeba se tomu diviti, že pokrmem
nebeským pro pokrmy pozemské zhrdáme.
Ale ach! Bože náš, kam máme jíti, ne
půjdeme-li k Tobě, který sám život máš a
život dáváš, jehož tělo jest zřídlem života,
a bez něhož jenom smrt a temnota vládne.

O té nevýslovné bídy lidské! O kře
sl'ané! Ať se nebesa podivuií, a at brány
nebeské se děsí, že jsou lidé, kterým se
protiví pokrm, kterýž nám Bůh sám na
bízí! Tito zajisté vzdalují se pramene
vody živě, aby si pochutnali na vodě
smrduté, která je vábí, a by bahno a bláto
pili z cisterny. kterouž lidé vykopali.

Tento pokrm jest velmi chutně při—
praven; říkávaji lidé, a v těchto slovech
jest klíč a výklad, proč ten a onen ne—
přichází. aby nebeského pokrmu okusil.
Žádáš zajisté, Pane, aby lidé hodně ke
stolu Tvému se připravovali, kladeš jisté
podmínky, aby se vyzpovídali, cizí statek
navrátili, aby Tebe, Pána svého, netupili
a nehaněli, aby se nerouhali, křivěne
přísahali, aby žili v čistotě, kteráž stavu
a povolání jejich jest přiměřena. A hle,
tyto podmínky jsou mnohým tak protivny
a obtížny, že než by je vyplnili, raději
stolu Páně a pokrmu nebeského se vzda
lují a snad celý život bez pokrmu tohoto
tráví. Jest snad věcí nemožnou, abys tělo
i duši upravil Pánu za příbytek důstojný

svým u stolu svatého seděl a nebeského
pokrmu užil ? Či snad zdá se ti nemožno,
abys zachoval čistotu a Ježíše Krista do
srdce svého přijal? Snad se ti protiví,
abys činil pokání? C)Pane nejlaskavější,
kdo více dává, Ty, jenž nám pokrm při
pravuješ, anebo lidé, kteří přicházejí,
aby tělem Tvým byli nasycení?

Ty mne, Pane, nepotřebuješ, a protože
jsem já byl mrtev a k smrti odsouzen,
já pak bez Tebe žíti nemohu, chtěl více
než 5000 ranami, kterés přijal při bo
lestném bičování, připraviti mi z těla a
krve své přesvaté pokrm, bez něhož
vě'čně žíti nemohu. A mně by se zdálo
věcí nemožnou, abych zachoval tělo své
čisté & činil nepatrné pokání a připravil
se k hodnému přijímání těla Tvého!
Pamatuj, člověče, že Pán a-Mistr tvůj
nese na hlavě trnovou korunu, že ruce
a nohy jeho přibity jsou hřeby na kříži,
že naslouchá slovům potupným a rou
havým, a že tvář jeho přesvatá mnohými
poličky jest znetvořena. A by Pán do
kázal nám lásku svou nezměrnou, obětoval
za nás na kříži i život svůj, aby nám
pokrm svátostný tím více zachutnal,
vidíme-li utrpení Kristovo, kteréhož bylo
třeba, aby pokrm duchovní nám byl
připraven. Proto i nám nemají býti
obtížny podmínky, které Pán k hodnému
přijímání těla svého ustanovil.

Nemysli, že k hodnému přijímání
sám bez přispění Kristova se připravíš.
Dobrota Páně jest tak veliká, že ti po—
moci a milosti poskytne ku přípravě, abys
dobře se vyzpovídal a hodně ke stolu Páně
přistoupil. Chceš—limilosť Boží zachovati?
Chceš-li peklu a trápení věčnému se vy
hnouti? Chceš-li dědičně životem věčným
vládnouti? Chceš-li smrtelnému hříchu

dáti výhost, čehož ovšem popředně třeba ?
Přijímej často pokrm nebeský a vyplní
se výrok Páně: »Kdo mne požívá,
živ bude pro mne.“ (Příštědále.)

——\/T—LWM\/—— 8*
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_g'rozumem však pevný muž;
adítčtem- li nechceš slouti,

z pouhých rozmarů se vzmuž!

Na svém místě všeho cena!
Dítko žije náladou;
větrem-li se nechceš hnouti,
pravou řiď se zásadou!

Nálada — zásada.

Mužnosti muž važ si věna,
dojmů van kroť rozvahou;
pak tě hned tak nezkormoutí
první mračno náhlou tmou!

A když bouře vztek a pěna
mysl na čas zahalí,
nedej vichrům v plachty dmouti,
bys v čas vyhnul úskalí!

A. N. Sychrovaký.

Na pondě"
„Vstal Pán právě.“

(Luk. 24, 34.)

ějiny sv. mučeníků z prvních
sto'etí vypravují nám hojnost
podivuhodných příkladů sta

, , tečnosti a radosti. s jakouž
užtehdejší křestané vílu v Ježíše Krista
vyznávali a za ni umírali.

' Tak na př. čteme o sv. Viktoru,
kterýž byl vojevůdcem za času proná
sledování křesťanů za doby pohanského
císaře Maximíniana, že chodil dům od

domu, kde bydleli křesťané, a povzbuzoval
věřících jako druhdy matka makabejská
syny své, aby se nebáli muk, ale raději
život obětovali za víru v toho, jenž jest.
pravda věčná a vzkříšení &život. A když
při takovémto díle byl postižen a před
soud pohnán, &když tu jemu domlouváno,
že se jednáním svým o všecky dosavadní
zásluhy své, anot i o vznešenou přízeň
císařovu připravuje, a že to vojína ne
důstojná pošetilosť klaněti se mrtvému
člověku, tu statný vojevůdce ten pravil:
>Vzdávám se rozhodně všelikých výhod
a všeliké přízně císařovy. které bych
jen tehdy požívati mohl, kdybych se stal
nevěrným Ježíši Kristu, kterýž ovšem
zemřel, ale také opět. vstal z mrtvých
jakožto prvotiny těch, kteříž uvěřili
v něho.x

' V 'vehkonoan

A o sv. Markétě zas čteme, že
taktéž pro víru v Ježíše Krista před
soud postavená srdnatě řekla pohanu
soudci Olibriovi. kterýž chtéje zviklati
víru její, pravil: »Jen rozvaž, může-li
co pošetilejšího býti. nežli míti Bohem
člověka. kteréhož na kříži přibili ?a »Odkud
to víš, že Kristus byl ukřižován ?. A když
Olibrius pravil : »Vaše vlastní listiny tomu
tak učí,: tu opět. sv. Markéta jemu:
»Rozvaž proto i ty, mocný soudce, že
v téchtýž knihach, jimž-my křest'aué
,svata evandělia“ říkáme, není toliko řeč
o umučení a smrti Pána _Ježíše Krista,
ale také o jeho z mrtvých Vstání a
oslaveuí. Zdaž není pošetilostf na straně
vaši, když vy pohané neostýcháte sez knih
našich jednu pravdu věřiti a druhou za
vrhovati? Ne proto, že Ježíš Kristus
trpěl a umřel, věříme my v něho, nikoli,
nebot nedostávalo by se nam důkazu, že
nejen člověkem, ale také spolu pravý Bůh
jest.. Než máme důkaz ten, Kristus sám
nám jej podal zvlášť a nepOpíratelně tím,
že jako- byl Vskutku a vpravdě za spásu
lidskou trpěl & umřel, tak že i vskutku
&vpravdě vstal z mrtvých, a to z vlastní
moci slavný a nesmrtelný, jakožto vítěz
nad smrtí a ďáblem, z jehož moci nás
vysvobodil. A proto také můžete vy,
kteří vyznavače jeho pronásledujete &
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mučíte, vysvětliti sobě, proč křesťané &do skonáni světa plesati milionové a
smrti se nelekají, aniž v mukách, jakéž ! milionové zbožných duší a se radovati
vy jim připravujete, naříkají a kvílí, ale : z vykoupení “svého. A jak také neměli

radostně alleluja prozpěvují.: i by plesati všichni ti, již s matkou Páně
A tak jak mluvil druhdy sv. Viktor, ! žalostnili u hrobu Pána Ježíše, když sami
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jak mluvila sv. Markéta a tisíce a tisíce | nepřátelé jeho, kteří jej k nejpotupnější
jinych svatých vyznávačův amučeníků smrti odsoudili, nemohli upřiti slavně
Páně, tak mluví až podnes k nám každá jeho z mrtvých vstání? O, jak nemají
slavnost velikonoční: »Vstalť jest ctný plesati, když slyší & vidí, že Pán Ježíš,
náš Vykupitel, allelujalc Tak v dnech sotva že vstal z mrtvých, sám spěchá
svátků velikonočních plesají a budou až potěšit těch, kteříž pod křížem a u hrobu



jeho slzy nejhlubšího zármutku vylevali?
Jak nemají plešatí, když vidí, že nic
neprospěl ani ten těžký kamen, kterýmž
hrob uzavřeli, ani ta pečet, kterouž dveře
hrobove zapečetili, ani ta ozbrojená stráž,
kterouž tam postavili ? Jak nemají plesati,
když sami andělé přiodívají se V bílé
roucho nejčistší radosti, že jim dopřana
prvním ta milost, aby slavné z mrtvých
vstaní Páně zvěstovali zarmouceným
ctitelům jeho? 0, jak nemají plešatí,
když Pan a Spasitel naš neuspokojil se
toliko tím, že za nás sebe samého v oběť
položil, ale žei volil vstati z mrtvých,
aby nad všechnu pochybnost“ ubezpečil

1]_8

nás, že i my z mrtvých vstaneme &
podíl míti budeme v království jeho u
Otce nebeského? A protož pamatujmež,
jako ve dnech svatků velikonočních, také
zvláště každou neděli, kteráž hned za
časů svatých, apoštolů za náš den sváteční
na památku vzkříšení Paně ustanovena
byla, pamatujmež nejen na to, co se
stalo, ale také na to, co se stane. A to
se stane: jako Pan Ježíš vstal z'mrtvých,
tak i my vstaneme kdys z hrobů svých
a »půjdou,c jak sama Pravda věčná nás
ujišťuje, »kteří dobře činili, na vzkříšení
života, kteří pak zle činili, na vzkříšení
soudu.: (Jan 5, 29.) Amen. F. K.%—

Na neděli I. po velikonoci.
„Když to pověděl, ukázal

jim ruce i bok.“ (Jan 20,20)

iděl jsem trápení lidu mého
v Egyptě, a křik jeho slyšel
jsem pro tvrdost těch, kteříž
jsou ustanoveni nad robo
tami . . . ale pojď a pošlu tebe

k Faraonovi, abys vyvedl lid můj, syny
israelske, z Egypt:“ (2. Mojž. 3. 7—10.)

Tak pravil Hospodin k Mojžíšovi,
když se mu na hoře Horeb v keři ho
řícím zjevil.

A když Mojžíš se obával, že nikdo

WUW

v poslaní jeho neuvěří, a řekl: »Neuvěří _
mi, ani uposlechnou hlasu mého, ale
řeknou: Neukazal se tobě Hospodin,:
tu zas řekl Hospodin k němu: »Co jest
to, co držíš v ruce své ?: >Hůl.< »Vrz ji
na zem.< A Mojžíš vrhl hůl na zem. a
obrácena jest v hada, takže Mojžíš utíkal.
(2. Mojž. 4. 1—4.)

[ řekl zas Hospodin; »Vztahni ruku
svou a chop ocas jeho,: &had obrácen
jest v hůl. A opět řekl Hospodin: »Vlož
ruku svou za ňadra,: a když ji vyňal,
byla ruka ta malomocna. A když ji zas

za ňadra vložil a zas vyňal, byla opět
podobna tělu jinému. t.j. Zdl'áva. (2. Mojž.
4. 6—7.)

A pak ještě řekl Hospodin: »Ne
uvěří-li tobě, a neuposlechnou—li řeči
znamení prvního, uvěří slovu znamení
druhého, pak-li by ani dvěma těmto zna
mením neuvěříli, ani neuposlechli hlasu
tveho: nabeřiž vody z řeky a vylij- ji na
zem, a cožkoliv (vody) vezmeš z řeky,
obráceno bude v krev.c (2. Mojž. 4. 8—9.)
A Mojžíš učinil, jak mu Hospodin při
kázal a lid israelský uvěřil v poslaní
Mojžíšova, ale Farao, ten v přepychu &
v zatvrzelosti své se vzpíral a dlouho
uvěřiti nechtěl.

A když poslal Otec nebeský jedno
rozeného Syna svého na svět, aby z moci
& otroctví hříchu a ďábla nejen lid
israelský, ale veškero člověčeustvo vy
svobodil: tu též vypravuje nám Písmo sv.
Nového Zákona, mnozí uvěřili v božské
poslaní Ježíše Krista, .ale nejvyšší kněží,
zákonníci a starší lidu uvěřiti se zpěčovali.
Anoťi mezi samými apoštoly byl jeden,
Tomáš, kterýž v nejskvělejší důkaz bož—
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ského poslani Pána Ježíše, totiž v jeho „ svědčí sv. Jan na konci evangelia svého.
z mrtvých vsiání, uvěřiti se zpěčoval.
lvizmeš, jakými znameními Pan Ježíš
osvědčil božské poslaní své, abychom i
my nebyli nevěřící, ale věřící. — »Mnohě

Pravdať ovšem, že slovy těmi nese se
sv. evangelista k celému evangeliu, jež
byl sepsal, a v němž božské působení
Pana Ježíše Krista jasně a nepodvratně
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zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem * dovozuje. Ale kdybyi toho nebylo, kdyby
učeníků svych, kteréž nejsou psány v knize
této. Ale“ tyto věci jsou napsány, abyste
věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží,
a abyste věříce život měli ve jménu
jeho.< (Jan 20. 30—31.) Tak napsal a

nám byl v evangeliu svém toliko jen to
napsal, co i ostatní svatí evangelisté o
smrti a vzkříšení Páně nam zvěstují, zdaž
by i to nemuselo dostačovati, abychom
uvěřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží?



Vizmež jen, co to drží ten setník na
koni tam na hoře Kalvarii? Kopí. A
proč že zastřelo slunce tvář svou a tma
pokryla truchlící zemi od šesté až do
hodiny deváté? Proč že se touž dobou
roztrhla opona chrámová a země se třásla
a skály pukaly a hroby se otvíraly?
Setnikovi pohanu dostačila znamení ta,
tak že zvolal: »Jistě tento člověk byl
Syn Božílx (Mar. 15, 39.) Hle, to kopí,
kteréž měl v ruce své a kterýmž probodl
bok Páně, kterak se ono proměnilo jako
zázračná hůl Mojžíšova na svědectví těm,
kteří 'uvěřiti nechtěli! Od okamžiku toho,
kdy probodl setník Longinus bok Páně,
uvěřil on v Ježíše Krista a radoval se,
že mohl pro víru v něho napotom
mučenickou smrť podstoupiti. A což ti
zástupové, kteříž svědky byli smutného
divadla toho na hoře Kalvarii a bili se

v prsa? l jim dostačilo znamení, jež
viděli. loni uvěřili & vyznali: »Jistětř
Syn Boží byl tento.: (Mat. 27, Šó.)

»Vlož ruku svou za ňadra,: řekl
Hospodin Mojžíšovi. A Mojžíš učinil tak,
a když ruku vyňal, byla málomocna. A čo
činí nevěřící Tomáš? Když mu zvěstovali
ostatní apoštolé: »Viděli jsme Pána:
(Jan 20, 25.), tu on dí : »Dokud neuzřím
v rukou jeho bo„deníhřebů, 'a nevpustím
prst svůj v místo hřebů a ruku svou
nevložím v bok jeho, neuvěřím.: (Jan
20, 26.) A hle, Pán Ježíš po druhé zje—
vuje se apoštolům svým, a dí Tomášovi:
»Vlož prst svůj sem, a viz ruce mě,
a vztáhni ruku svou, a vpusť ji v bok

můj, & nebudiž nevěřící, ale věřící.:
(Jan 20, 27.) A Tomáš neodvažuje se
vpustiti v zraněný bok Páně tu ruku,
jíž ještě nedávno na poušti rozdával
zázračné chleby zástupům, ale přemožen
láskou Pána Ježíše padá na kolena, lituje
nevěry své a volá a vyznává: »Pán můj
a Bůh můj !c — »Pak-li by,c řekl Hospodin
Mojžíšovi, »neuvěřili dvěma znamením,
nabeřiž vody z řeky & vylij ji na zem,
a cožkoli vezmeš vody z řeky, obráceno
bude v krev.: A Mojžíš učinil. jak mu
Hospodin přikázal; a co činí Pán Ježíš
na svědectví a důkaz božského poslání
svého? Ne vodu. ale milosti Ducha s'v.

vylévá na sv. apoštoly ai na nás, když
praví: »Přijměte Ducha svatého, kterým
odpustíte hříchy, odpouštějí se jima
(Jan 20, 23) A ta voda, kterouž po
křtěni byli všickni, již v Ježíše Krista
uvěřili, kterak se ona proměnila v krev
na znamení třetí, aby uvěřili i ti, kdož
jako Farao zatvrzelého srdce byli a jsou ?
Ci nesvědčí ta krev, kterouž sv. apoštolé
a za jich příkladem tisíce a tisíce jiných
svatých mučeníků pro víru v Ježíše
Krista ochotně a rádi vycedili, že Ježíš
jest Kristus Syn Boží? Pročež necht? na
hlédnou ti, kdož nepřestávají na svědectví

sv. evangelií, do dějin církve svaté, a_ i
oni zajisté poznati musi, kterak i až
podnes Pan Ježíš v duchovním těle svém,
v církvi své, a v udech jeho nám všem
ukazuje oslavené rány své, abychom nebyli
nevěřící, ale věřící. Amen.

F. K.

Mnozí zdají se mírnými, dokud jim
je vše po vůli; přijde-li malé protivenství,
nepatrný odpor, ihned mizí celá mírnost
a, rozpálí se hněvem. Mohou žhavému
uhlí přirovnání býti, které pod popelem
doutná. To není ona mírnost a tichost,
jaké nás Kristus Pán učil. Sv.Bernard. | náležitě pole své.

Jako bez víry nelze líbiti se Bohu,
tak nelze bez mírnosti a tichosti lidem
se líbiti a je dobře vésti. Sv.Bernard.

Rolník nebývá ' haněn, že neměl
dobré žně, nýbrž proto, že neobdělal

Sv. Hanáček Sal.

'———--——-—-——-a>+o+c>-————n



Zprávy z misii katolických.
Podává Al. Kotyza.

Střední Afrika. (Apoštolské vi
kářství Severní Nyanza. Malý
seminář pro domorodé hochy)
Malý ústav ten byl r. 1893. ve Villamaria
v Buddu založen, a brzy na to do Santa
Maria v Rubaze nedaleko hlavního města
Ugandy přeložen. Zde bydlil P. Marcon
se svými chovanci zprvu v bídných sla—
měných chatrčích, avšak brzy dal se do
stavby nového semináře. .Za tím“ účelem
bylo na mírné stráni pahorku Rubažského
kus lesa vymýtěno a několik malých
domků postaveno. Dílo přičiněním malých
černých chovanců, jakož i obětavostí
jiných misionářů čerstvě pokračovalo,
když tu prudký záchvat horečnatý P.
Marcona na lože uvrhl. Horlivý tento
kněz nedbal totiž při stavbě semináře
hrozného žáru slunečního, a tak ne
bezpečně onemocněl. Při této příležitosti
dali mu malí chovanci jeho svou vděčnost
a oddanost krásným způsobem na jevo.
Ve dne i v noci dleli střídavě u lože
nemocného, ani nedýchajíce, aby milova
ného otce svého neunavili, a každému
jeho přání vyhověti se snažíce. Na štěstí
vrátil Pán Bůh misionařovi opět zdraví,
a tak bylo dílo dokonáno, totiž seminář
dostavěn a zařízen. Při největší chudobě
musili býti ještě šetrnými, a tak po
skytoval nový dO'thV jen praskrovnou
ochranu proti nepříjemnostem afrického
podnebí a zlým hostům. K těmtogpatří

zejména funzy (pozemní blechy) a obávaní
červení mravenci, jejichž kousnutí jest
nanejvýš bolestné. Často musili celá
stáda těchto malých škůdců se svých
loži sehnativ nežli se mohli uložiti ke
spánku. Přitrhnou-li nepřátelé tito v noci,
nezbývá než utéci. Poněvadž však byl
seminář uprostřed houští, přicházely časté
návštěvy leopardů, hyen a podobné divoké
zvěře, při jejichž divém ryku obyvatelům
semináře valně dobře nebylo. Na to po
kopali a připravili kus půdy a oseli.
A nyní vrátili se opět rychle ke studiu,
které ostatně i mezi prací docela ne
zanedbávali. Studium jejich obsahuje ná—
sledující předměty: Náboženství jako
hlavní předmět, pravidla slušnosti, cho
rální zpěv, dále měli hodiny pro rugand
štinu, kisvahili a latinu, a pak probírali
začátky počtů a zeměpisu. Aby látce před
nešené, hlavně pak náboženství tím lépe
porozuměli, zavedl P. Marcon nasledující
způsob vyučovací. Každé vyučování končí
se malou poradou, při níž sedí 5—6 hochů
pospolu a o věci právě vyslechnuté rokují.
Pak se zkouší, a tu se ukáže, zdali tomu
dobře porozuměli. Také musejí obsah
zkrátka a pokud to nejlépe dovedou
napsati. V červnu 1894 počal P. Marcon

* u 19 pokročilejších s latinou. Osvojení
té'o zcela cizí řečimělo pro černé studenty
zprvu velký půvab, a tu počali skloňovati.
Ale časem ztratilo jich několik úplně
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chuť, tak že je musil misionář těšiti, a
jim na srozuměnou dáti, že Rím také
nebyl za jeden den postaven. Poznamenati
také sluší, že P. Marcon nemá v Rugandě
k předmětům těmto ani jediné potřebné
knihy, tak že všechno, pravidla, pří
klady atd. z paměti sám musí vypracovati. .

Mali seminaristé jsou velmi zbožní
a svědomití. Jsou i bez dohledu tiší,
což u všech studentů není. [ za malé
chyby z lehkomyslnosti spáchané ukládají
si sami často citelné tresty, jako na př.,
že nebudou jisti celý měsíc masa a soli,
že několik neděl venku nikoho nenavštíví,
anebo že budou v čas pro zábavu určený
kopati. Jedenkrát dopustil se jeden hoch
na procházce poklesku proti poslušnosti.
Vrátiv se, přišel a prohlásil, že přijme
přísný trest. Abych mu dal svou he—
spokojenost na jevo, propustil jsem jej,
prohlásiv, že ani nevím, jak bych měl
takovou chybu potrestati. 'l'o působilo
lépe než'všechen trest. Ubožák chodil co
chvíle ke mně, prose () trest, který by
mu aspoň poskytl útěchu, že si svůj '
poklesek odpyká.

V pozdějším jednom listě pravi P.
Marcon, že měl se svými černými cho
vanci poprvé duchovní cvičení. Jmenovali
je časem, »kdy se mlčí.c Při výročních
duchovních cvičbách misionářů bylo jim
mlčení nejnápadnějším. Tentokrát se
přesvědčili, že jest to přece něco více
než mlčení. Předepsaný denní pořádek
& nejpřísnější mlčení kromě doby pro
zotavení určené zachováváno co nej—
přesněji. Jednou večer přišel k němu
černošek celý zkormoucený a žaloval na
sebe: »Otče. mluvil jsem v nepravý čas !:
»To jsi velmi chybil; vyrušil jsi tím
velice své druhy?< >O, nikoli, já jsem
jen tak pro sebe něco šeptem promluvillc

Když přišla řeč na to, že máme
své srdce cele Bohu věnovati, přišel
druhý a pravil: »Víš, ten a ten jest mým
přítelem. Nesmím jej míti budoucně tak
rád?c Někteří žádali o dovolení, aby se
směli po čtyři dny, co duchovní cvičby
trvaly, postiti. Mezi jiným poučovat je
misionář o pokušeních zlého ducha a
jeho zlých vnuknutich, a uvedl na příklad,
jak se satan všemožně snaží, aby hochu
studium znechutil. Po duchovních cvičbách
přiběhlo několik hochů zároveň k němu,
a volalo na něho: »Otče, tys to navlas

!

uhodl; to mi opravdu satan několikrát
našeptával do ucha, co tys pravil. Víš,
co mně pravil? U svého mvama (pohla
vára) měl jsi vždy hojně masa k jídlu
a mvengy k pití; zde se obého nedostává.
Vrať se tedy k němu. A jiný vyprávěl:
Dříve byl jsi svoboden, mohl's jíti, kam
jsi chtěl, dělati co jsi chtěl, a zde jsi
celý den zavřen! Nebuď zde, utečlc

Z řečeného vidíme, že P. Marcon
má proč doufali, že Bůh dílo, jež v těchto
srdcích započal, také ukončí.

Kromě těchto seminaristů má P.
Marcon v semináři ještě 6 jinochů, kteří
jej prosili, aby je přijal, by mohli tam
lépe Pánu Bohu sloužiti. Obstarávají
celou domácí službu. Jsem s nimi spo
kojen, piše P. Marcon, jest mezi nimi
jeden vrátný, který opustil velmi pěkné
místo u pohlavárá, aby tento malý úřadek
převzíti mohl. Ve volný čas plete rohožky
& modlí se. Všichni modlí se každodenně
celý růženec, a sice společně v kapli
za různých dob denních.

Oceánie.(Apoštolské vikářství
Střední Oceánie. Smrt“královny
Amelie z Vallisu. Nástupnictví)
Jednou z nejkrásnějších misií z celé
Oceánie jest misie v Střední Oceanii, a
jejím nejkrásnějším. klenotem jsou opět
dva úplně katolické ostrovy Futuna a
Vallis. Nikde se po smrti blahoslaveného
mučenníka P. Chanela křesťanství pokoj
něji nerozvíjelo. Nemalou zásluhu o to
má. ovšem právě před nedávnem ze—
snulá královna AmeliaALavelua z Vallisu.
Vděčnosť nás pudí, abychom této šle
chetné paní a matce misionářů také
v těchto listech věnovali několik upřím
ných slov.

Víte, tak psal apoštolský vikář
msgr. Lamaze, co učinila dobrá Amelia
ještě jako pohanka, aby P. Bataillona
(prvního apošt. vikáře a vlastního za
kladatele misie) zachránila, když jej chtěli
vypuditi, a proto zakázali, aby mu nikdo
pokrmu nedával. »On zemi neopustí,:
pravila, »a také hlady nezemře, za to
ručím já.: A skutečně se jí podařilo,
jejího královského otce a všecky ne
přátelsky smýšlející pohlaváry ukonejšiti.
Když P. Bataillon r. 1877. zemřel, byla
Amelie již několik let královnou vallišskou.
Vidouc misionáře, ani hořké slzy pro
lévají nad ztrátOu P. Bataillona, pravila,
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je těšíc: » 10 jsem učinila pro něho a
jeho misionáře, učinim také pro vás.
Nikdo se katolické víry ani nedotkne,
která jest jedině pravá.: A vskutku
zkvétala misie jako nikde jinde, a její
ústavy velmi prospívaly. Vše se výborně
daří na tomto privilegovaném ostrově,
píše msgr. Elloy po pastýřské cestě tam
vykonané. O, kéž by se nám tak dařilo
také jinde! Avšak kde nalezneme náčelníka
s takovými dobrými vlastnostmi, jako má
naše dobrá Amelia?

Zbožnost' její spočívala na pevném
základu víry a nezlomné důvěře v Boha.
Při všech fono (státn ch poradách) říká—
vala: Buďme předně dobrými katolíky
a ostatní se poddá samo sebou. [ hmotné
potřeby a práce misie měla vždy na
mysli a hleděla svůj lid k vydatné spolu
pomoci pohnouti. A vskutku jsme jí
velkým díkem zavázáni, že nám pomohla
kostely stavěti a opravovati, kněžské
semináře zakládati a farní školy zřizovati.
Zvláště velmi se zajímala o seminář
v Lano a ženský klášter v Sofela. Tamní
sestry byly její miláčkové. »Ty mi ne
smějí hladu trpěli,c často říkávala, a
určila pro ně, když se při velkých slav
nostech nebo v čas drahoty, kdy se
potraviny mezi lid rozdávaly, největší
podíly. Když jsem přišel do Vallisu, a
při průvodu husté zástupy dětí a mladých
lidí přecházeti viděl, nemohl jsem se
udržeti. abych dobré královně neblahopřál,
řka: »Zdá se, že obyvatelstva v tvé říši
neubývá jako dříve.: »Skutečně ne,
bylo mi odpovědí, »mladý lid naplní sám
chrám a pro nás staré nezbývá skoro
ani místa. Jest také mnohem vzdělanější
a chytřejší než my a zpívá písně k oslavě
Boží až milo poslouchati.c Jest to lotu
(náboženství), jemuž jest Vallis za své
štěstí díkem zavázán.

Jako P. Bataillon tak i ona ráda na
to poukazovala, že se evangelium zVallisu
za pomoci misionářův a katechistův i

. po dalších ostrovech: Tonga, Fidži,
Samojských a Rotumajských rozšířilo.
Byla na to pyšná a nemálo se radovala
z pokroku, jaký náboženství na ostrovech
tohoto dvojího víkařství činilo. Za pří
činou svatořečení P. Chanela, mučeníka
Futunského, uspořádala královna velko
lepé slavnosti; sama pak obcovala všem
pobožnostem třídenním, jež se na Vallisu

odbývala. S radostí sobě vzpomínala,
jak jednou blahoslavenému mučeníku
slavnostní kávu (uvítání) uspořádala,
když byl krátce před svou smrtí P.
Bataillona navštívil. »Blahoslavenec,< ří
kávala, »zajisté na mne v nebi ne
zapomněl, a bude za mně i za můj lid
zr0vna jako za svou milou Fatunu
orodovati.

Tato domorodá královna měla, ačkoli
svou zemi nikdy neopustila, všechny vlast
nosti panovnice u vysokém stupni. Milo
vala své poddané a nazývala je svým,
dětmi. Znajíc každého. jeho původ, práva
ivýsady a jmění rodin, dovedla každou
vyskytnuvší se při několika málo slovy
utišiti. Častokrát byl to jenom její zjev.
jímž svár, ba i počátek války občanské
zažehnala. »Jsem vaší královnou,x říká
vala; >mne a nikoho jiného nemáte
vzhledem k věcem tohoto světa po
slouchati. Nebudu nikdy trpěti, aby se
mi povinná úcta odpíi'ala.c A skutečně
dovedla svou královskou autoritu i vůči
cizincům, Amerikánům, Němcům, Angli
čanům, za obchodem sem přišedším, za
chovati. Pius IX. poctil ji vlastnoručním
listem a Leo Xlll. poslal jí darem draho—
cenný růženec. .

V posledních letech královna pod
tíží stáří a neštěstí valně scházela. Cítila,
že se život jeji chýlí ku konci, a proto
se stranila všech časných věcí, připravujíc
se k veliké plavbě do přístavu věčného.
Dne 11. března m. r. odevzdala, přijavši
sv. svátosti, šlechetnou duši svou do
rukou svého Stvořitele. Pohřeb byl velko
lepý. Všechen lid truchlil o svou zesnulou
matku. Její mrtvola odpočívá ve chrámu
N. M. Paní, v témž hrobě, jenž byl již tě—
lesné pozůstatky krále Jana Bapt. Soveluy
a jeho sestry Falakiky, po které královna
Amelia na trůn dosedla, ve své chladné
lůno pojal.

Dosti veliké rozčilení a potíž při
pravila otázka posloupnosti. U mnohých
tamějších,kmenů přechází posloupnost
nikoli v přímé linii s otce na syna,
nýbrž s bratra na bratra. Ve Vallisu
jsou dvě královské rodiny, Lavelua a Poi,
jejichž členy se trůn střídavě obsazuje.
Jak představený misie, tak i francouzský
splnomocněnec prohlásili hned po smrti
královnině, že nechtějí míti na volbu ná
stupce žádného vlivu. Volba šesti splno—



mucněnců padla tedy na Víta,
královnina. Dle toho zůstala rodina
Laveluovců na trůně. Zprvu byl Uaake,
náčelník rodiny Poi, nad volbou nemálo
rozmrzen. a zdálo se, že přijdou nepokoje.
Za dřívějších dob byla by bývala občan
ská válka nevyhnutelná. Dnes však panuje
ve Vallísu náboženství pokoje.

Uaake žádal o rozmluvu s Vítem
a vzdal se velkodušně svých práv. Slav
nostním kava skončil posléze hrozivý

maosamfaaaa ©

biatía | rozbroj.

'X'—„“;“ Z.

l zachována!

V průvodu vojska obou stran
vešel nový ktál do chiámu. Zde na
hrobě Amelie pomodlilí se společně rů—
ženec, &tím smír docela zpečetěn. Král
slíbil, že vstoupí do šlépějí své zesnulé
sestry, a že bude jako ona náboženství
chrániti. Následující pak nedělí zaznělo
chrámem »Te Deum.c Kéž zůstane pokoj
a náplň štěstí z pravé víry plynoucího
klidnému ostrovu i na. dále v plné míře

„ Katol. misie.“

Různé zprávy & drobnosti.

Z Brušperka. Jak utěšitelné bylo'
pro farnost“ naši, když dne 17. února
vystoupil na kazatelna veledůslojný pan '
Dr.
učoval nás tak tklivě o umučení Páně,
že až mnohé oko slzou se zalilo. Vskutku
mohli jsme zpívati v srdcích svých:
»Bože, chválíme Tebe.c anebo »To den.
kterýž učinil Panic Ačkoliv měla farnost
naše ode dávná zřízenou křížovou cestu,
která se nalézá venku okolo chrámu
Páně, potřebovali jsme nové obrazy do

Pánek. kanovník olomoucký, a po- |
: požehnání. ] skládáme tímto uveřejněním

l
správcův a pak dvou přespolních 2 ne
dalekých farností. Potom jsme se modlili
společně pobožnosť křížové cesty, pak
litanie, & pak uděleno bylo slavnostní

' své srdečně díky předně zakladateli této

chrámu Páně, jelikož za nepohody ne- .
bylo lze venku se modlili. Bylo tedy
nejprve slavnostní kázaní, pak svěcení
této nové křížové cesty, které opět vy—
konal veledůstojný pan kanovník olo
moucký u přítomnosti naších duchovních

křížové cesty, pak společně všemu du
chovenstvu, které při onom svěcení pří
tomno bylo, dále všem dobrodincům,
kteří peněžnými dárky přispěli ku okráš—
lení chrámu. Jsme potěšení, že ne
ochabuje ve farnosti naší sv. víra do
cela, nebot' koukol mezi pšenicí jest
k nalezení všady. Tímto vám, milené
čtenářky a čtenáři, oznamujeme naši
slavnost a přejeme vám mnoho podob
ných radostí se dočkatí, a voláme z plna

»Dejž vám toho Bůhlcsrdce :

Milodary božského Srdce Páně.
Z Postřelmova. 'Sklíčena těžkou

nemocí obrátila jsem se s důvěrou
k Božskému Srdci Ježíšovu o pomoc..
Byla jsem vyslyšena a proto volám:
Cest, chvála a díkůčinění budiž nejsv.
Srdci Ježíšovu. AŘ.

Z Rudolfova údoli. Čtenářka »Školyc
vzdává vroucné díky nejsv. Trojici,
Panně Marii svato-hostýnské & svatému
Antonínu Pad. za uzdravení nemocné
osoby. Bůh nebeský račiž i na dale
osobě te zdraví popřátí, začež nepřesta
neme Boha, Pannu Marii svato-hostýn
skou a sv. Antonína vroucně prositi.

2 u.. .. u L. Nejhlubšídíků
vzdání nejsv. Srdci Pána Ježíše a blah.
Panně Marii za štastně uspořádání a
ukončení domácí záležitosti. A.

Od Příbrami. V různých potřebách
slíbil jsem pokaždé konati určité malé
pobožnosti (na př. růženec, sv. přijímání,
9denní pobožnost atd.) a uveřejniti vy
slyšení. Dostalo se mně vždy nápadné
pomocí Boží. Splňují dnes svůj slib a
vzdávám veřejné díky nejsvětějšímu Srdci
Páně, bl. Panně Marii, svatému Josefu,
sv. Antonínu a sv. Andělu strážci.

J.
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Od Prostějova. Plníc tímto učiněný
slib prostými slon vzdávám své vroucí
díky nejsv. Srdci Páně, nejčistšímu Srdci
Rodičky Boží Marie za uzdravení z jisté
nemoci. 111.G.

Z Vítkovic. Veřejně vzdávám srdečné
diky božskému Srdci Páně a bolestné
Panně Marii za pomoc. kterou jsem
obdržela. O matky křesťanské. utíkejme
se k Matičce bolestné, nebot? od ní jediné
můžeme čekat pomoc! Útendřka„Školy.“

Od Ivančic. Nejvroucnější díky vzdá
vám božskému Srdci Páně v nejsvětější
Svátosti oltářní za zvláštní posilu ve
velkém nebezpečí. Pokládám za svou
milou povinnost Osvědčiti tímto vděčnOsl'
svou a povzbuditi tak mnohé posily a
pomoci potřebné bratry a sestry k větší
úctě a důvěře v nejsvětější Svátost.
Chvála, sláva ,a díky buďtež nyní a ne
konečně nejsv. Svátosti! .

Fr. R., tercidřka a čtenářka „Školy.“
Od Olomouce z Boh . . . . Pro mnohé

nesnadné. takřka nepřekonatelné pře
kážky po více let v záležitosti přista
Vění kostela učinil jsem slib nejsv. Srdci
Páně, že, podaří-li a provede-li se to
bohumilé dílo, k oslavení téhož bož
ského Srdce to uveřejním. Činím proto
tímto svou milou povinnost" a veřejně
t_ímto své nejvroucnějši díky vzdávám
božskému Srdci Páně, jakož i blaho—
slavené Panně _Marii vždy trvající po
moci, sv. Josefu, sv. Janu Křtiteli u
Anděli strážci zdejšího chrámu Páně

Zájmy Krista Pána
Podává Pl.

Řím a Italie. Sv. Otec slavil 3. března
t. r. vstup do 19. roku svého pontifikátu
&87té narozeniny a přijal za tou příčinou
v trůnní síni kardinály a preláty, kteří'
přinesli blahopřání k výročnímu dni jeho
nastolení. Odpovídaje na proslov jejich
řečníka pravil, že svízele pontifikátu
vzbuzují sice touhu po věčném pokoji,
avšak on bude pokračovati. ve svém díle
ke cti Boží a kuprospěchu církve. Dále
zminil se o obnovení katolické hierarchie
mezi Kopty a slíbil, že bez meškání pošle
biskupy do Hermopole a Theb, kde bi
skupství jsou obnovena. Doufá, že za

. „Ilšlulgliliim

pro jejich mocnou ač nezaslouženou
přímluvu za šťastně dokonané dílo pří
stavby chrámu Páně.. J. St.

Od Slivna M. Pozdraveno budiž
nejsv. Srdce 'l'. Ježíše. čest a chvála
budiž neposkvrněné Panně Marii, sva
tému Augustinu. svaté Monice, svatému
Václavu a svaté Ludmil'e za vyslyšení
prosby za syna, jenž se zase na dobrou
cestu obrátil. M.

Z Brna. V jislé záležitosti jsem se
obrátila s prosbou k blahoslavené Panně
Marii Lurdské a slíbila jsem, budu-li
vyslyšena, že to uveřejním ve »Skole
B.S. P.: (Druhé prosbě milerád vyhovím)

M
'Z Pivina. Nejvroucnější diky

vzdávám neisv. Srdci Pána Ježíše a
nejčistšímu Srdci Panny Marie za mi—
lostivě uzdravení. Odbčratel„Školy“

Z Prahy. Byla jsem velmi těžce
nemocná, tak že se o mém uzdravení
vesměs pochybovalo. Vzala jsem úto
čiště k Panně Marii ustavičně pomoci
a Svatohorské, k sv. Josefu, sv. Alfonsu,
bl. Klementu a bl. Gerardu a duším
v očistci, a devítidenní pobožnosť konala,
a tu jsem zajisté milostí Boží uzdravena
byla. Vzdávám tedy Rodičce Boží nejbl.
Panně Marii, sv. Josefu avšem ostatním
svatým, které jsem vzývala, i duším
v očistci nejsrdečnějši diky, jakož i
všem, kteří za mne se modlili, a tak
mne svou modlitbou podporovali, srdečně
»Zapl'at' Bůhlc F. Z.

WWWWWWWWW

v různých zemích.
Buchta.

nedlouho bude obnovena Božím řízením
katolická jednota. Potom dodal, narážeje
na bulharského knížete a násilné vyrvání
maličkého prince Borisa z církve kato
lické: »Žel, že jsme byli zarmouceni
politování hodným skutkem toho, jenž
za cenu své duše zapomněl slov evangelia,
obětoval ji i duši svého syna, dávaje
přednost ohledům světské politiky před
křesťanskou důstojnosti a křesťanským
svědomím. Kéž by Bůh osvítil zbloudilé
a nedopustil, aby tento smutný příklad
překážel rozšiřování říše Boží na zemi !

, Ku konci přál sv. kollegiu všeho dobra.
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se opět do Vatikánu s úřední zprávou,
že slavnostní korunováni cara ruského
se stane v květnu t. r. Lze jistě očekávati,
že sv. Otec při této slavnosti se dá
zastupovati svým vyslancem. Zároveň
přinesl vyslanec ruský také odpověď od
své vlády na prosebný list sv. Otce,
aby v polských seminářích vyučování
v jazyku polském bylo dovoleno. Od
pověď tato praví. že v oné věci ruská
vláda chce ještě se sv. Otcem smlouvati.
— Druhá neděle postní stala se letos
dnem černé nebo lépe červeně zazname
naným v dějinách Italie pro množství
krve, kterou za lichý přelud slávy prolili
synové její v dalekém území africkém,
Habeši. Dne toho, 1. března. utrpělo
totiž italské vojsko u Aduy porážku tak
hroznou, že dle stavu věcí, jaký vykazují
dosavadni zprávy, osadnické politice ital
ské nadobro zdá se býti odzvoněno. Ne
dají-li se pak horkokrevní Vlachově těžkou
touto pohromou poučiti o marnosti svého
počínání, nyní již docela zjevné, může
se lehce platnosti truchlé této události
rozšířiti i na Italii samotnou. protože
země tato skrz na skrz jsouc zadlužena
a v děsné mizerii socialnich svých poměrů
postrádajíc veškeré podpory nábožensko
mravné, odkázána jest veskrze od pří
padu ku případu na dobrý výsledek vládní
politiky, a sotva proto bude míthyní
tolik síly, aby ještě jednu pohromu na
bojišti nebo nevyhnutelný bankrot doma
přestala. Možná dosti, že se na vládnoucí
právě dynastii piemontské splní opět stará
zkušenost, že čeho otec neprávem nabyl,
dětem a vnukům kletbou se stane, jestli
totiž v čas se neobrátí na lepší cesty.
Hloubka politického neštěstí. do kterého
během dosti krátké doby zabředl nynější
král, jest dnes tak veliká, že každého,
byť i jinak při tom nebyl súčastněn,
pojímá úzkost. Ale jako každé neštěstí
má mimo dojem bezprostřední také
vždycky účinek očist'ující, tak stalo se
i tentokrát. Porážkou u Aduy podraženy
konečně nohy starému revolucionáři,
»panamistovic, svobodnému zednáři &
tyranovi Crispimu. Lid italský. zdálo se,
že nemá sám v sobě již ani tolik vnitřní
síly, aby srazil tohoto dobrodruha, jenž
přes to, že usvědčen byl z podvodů nej

Svatý Otec těší se úplnému zdraví. ——í hanebnějších, přece dovedl vzbuditivkráli
Ruský vyslanec hrabě lzvolský navrátil domnění. že on — Crispi — jest jedině

možným spasitelem Italie ze zoufalého
jejího postavení, do něhož Ovšem uvržena
byla čtvrtstoletou vládou těch zásad. na
jakých stojí Crispi. Král Humbert, ač
stavem věcí v nejhlubším nitru velice
otřesen, byl Crispim jako očarován. Za
okolností přítomných jest dle všeho tento
dobrodruh s výše své sražen nadobro
a také odstraněn na vždy,. Král vší silou
chce válku vésti dále, ale nemůže po
odstoupení Crispiho ajeho kabinetu najíti
nikoho, kdo by takové dílo a zodpovědnost
tak ohromnou uvolil se převzíti. Římské
listy doposud oznámily jako předsedu
ministerstva nového Rudiniho (předsed
nictví a vnitro). A za jakých okolností
stalo se všecko toto? Právě v den 3 března.
kdy papež Lev Xlll. slavil památku své
korunovace, přišla do Říma zdrcující
zvěst o zmíněné veliké porážce. Očití
svědkovélíčí, jak divně se vyjímal zděšený
a zarmoucený lid na náměstích a ulicích
v sousedství Vatikánu, do jehož zdí toho
dne zavítaly okamžiky radostně. Nejvyšší
vítězosláva hlavy křest'anstva padla tedy
na týž den, jako nejhlubší pád jeho
úhlavního nepřítele. Sv. Otec sám za
choval se však velmi šlechetně k _nena
dálěmu žalostnému obratu věcí veřejných.
Bylo určeno, že se má zpívati slavně
»Te Deum: ve chrámě sv. Petra, avšak,
jakmile došla neblahá zvěst“ o porážce
Vlachů v Africe, bylo »Te Deum: od
loženo a Vatikán zahalil se v hluboký
smutek. Sv. Otec tím velmi šlerhetně
se odměnil svým pronásledovatelům &
lupičům území papežského, když společně
s nimi v osudné chvíli truchlil nad po
nížením vlasti a nad těžkou ranou, jaká
dolehla na bedra ubohé Italie.

Rakousko. Dlouho očekávané a růz—
nými výklady i předběžnými úvahami
připravované obecní volby vídeňské staly
se přece již skutkem, a ukončeny jsou
v ten smysl. že 've sborech druhém a
třetím zůstaly poměry dřívější, v prvním
sboru však utrpěli liberálové porážku
velmi citelnou! Antisemité z 32 mandátů
mají nyní 18. Dnešní jejich vítězství jest
tím cennější pro ně, že ho dosáhli
v kurii velkOpoplatníkův a patriciův, kde
do r. 1891. výhradně ovládali liberálové.
Tito po nynější své porážce s napjetím



a úszstí ovšem zvolili vyčkávati, až
jak se 'poměry v obecní radě utváří.
V časopisech vyskytuje se ted' ustálené
mínění, že se vládě hraběte Badeniho
naskytne za krátko příležitost, dokázati
skutkem. že nikdy neměla v úmyslu &
ani nyní že nemíní znásilňovati svobodu
přesvědčení většiny obyvatelstva vídeň
ského. a naopak. že velice si toho žádá,
aby nepříjemným poměrům, které vznikly
bojem o osobu dra. Luegra, byl učiněn
trvalý konec. Luegrově straně správa
města pravem náleží, neboť má skutečně
za sebou většinu obyvatelstva. Vítězství
antisemitů má sice v tomto smyslu ovšem
pouze ráz místní, a vláda vedle něho
může trvati dále, avšak jest to přece
jenom událost velmi nepříjemná, která
může hraběte Badeniho přivésti do roz
pakův, anehude—lidosli opatrný, způsobiti
přece konečně i jeho pad. Toto nebezpečí
spatřují i všichni poslanci pravice a hr.
Badeni 'sám jest si ho vědom, a dle
všeho sotva bude míti odvahu, obecní
zastupitelstvo vídeňské znovu rozpustitl.

spíše bude vyhledávat smírné dohodnutí,
nebo bude hledět otázku potvrzení dra.
Luegra protáhnout přesslavnost“(!)maďar
ského millenia (!) a pak potvrzení přece
učiniti skutkem. Dr. Lueger vyvrací
všecky zprávy, rozšiřované listy liberál
ními, jakoby byl měl nějakou poradu
s vládou nebo hr. Badenim o svém po
tvrzení, a jakoby se bylo na něm žádalo.
aby zastavil za příčinou potvrzeni svou
činnost“ agitátorskou. Nejnověji pak do
konce z Vídně se oznamuje. že jest. dr.
Lueger rozhodnut, v případě opětného
zvolení purkmistrem vzdati se čestného
úřadu tohoto, poněvadž nechce býti v roz
poru s vůlí císařskou. V'tomto případě
by pakbyl prvním náměstkem starosty
vídeňského. Tak mají se věci v po
jednávané záležitosti do chvíle, kdy řádky
tyto sestavujeme — jest to stav nejistý
a kdo ví jaké neočekávané překvapení
vznáší se nad rozvlněnou jeho hladinou;
nutno proto s výhradou očekávati, jakým
novým útvarem poměrů ohlásí se doba
snad nejbližší.

Dobrý, katolický tisk.

prostředkův a zbraní. jimiž nám jest hájiti víru svatou, pravil jednou
svatý Otec Lev Xlll.. jest jedním z nejmocnějších dobrý, katolický tisk.
t. j. dobré. duchem křesťanským psané knihy a noviny. A právě tohoto
mocného prostředku uchopili se nepřátelé Boží vši mocí a silou, aby

" proti Bohu, proti Ježíši Kristu a jeho církvi krutě bojovali a lid
křesťanský jedem nevěry a nemravnosti otravovali. Dobře napsali

biskupové švýcarští ve společném listu pastýřském: »Není-li vám dosti na výstraze
slovy, pohleďte na nynější svět, jaký jest. Kterak se v málo desítiletích změnil!
Kdo pak tu nevěru, která před tím jen v hlavách některých učencův a v tajných
spolcích strašila, imezi lid zasil? Kdo oloupil lid o naději na nebe, tak že nyní
svou blaženost výhradně jen zde na zemi vyhledává a že požítkařství a prosto—
pášnOsl? jako nějaký mor všecky vrstvy společnosti proniká? Kdo otupil moc
svědomí, moc práva ve státě,..pořád ek ve společnosti,že se nyní zločiny
úžasně množí, že celý společenský mír a řád mezi národy přes noc může vzíti
za své aže národové úpí a hynou pod jařmem, které jim ozbrojený pořádek
uvnitř a ozbrojený mír zevně ukládá? To většinou zavinil špatný, protikřesťanský
tisk V několika městech evropských otírá se denně smečka dobře placených
nevěrců svými jedovatými páry 0 vše, co je křesťanské. Sta &sta menších časopisův
opičí se po nich, a tak rozšiřuje se jen nevěra den co den ve stotisících rodinách
a miliony duší jed tento polykajíic A zrovna tak jest to u nás na Moravě,
v Čechách a všude. Jak jest nám katolíkům se zachovati proti tak nebezpečnému
nepříteli? Necháme se potírati bez obrany, bez boje? O nikoliv! My musíme též
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tisku se zmocníti a vynasnažiti se, abychom proti tisku špatnému postavili tisk
dobrý, mravný, křesťanský. Potřebí nam pevné vůle, ochoty a obětavosti.
Svatý Otec náš, Lev Xlll., pravil: »Dobré spisy a časopisy, které buď denně nebo
v určité dny vycházejí, napomáhají mnoho v každém národě. náboženství i státu.
V Rakousku třeba jim však ještě větší užitek připisovati, protože tam nejrozšířenější
časopisy z největší části slouží lidem církvi nepřátelským; proto jest naprosto
nutno, proti těmto spisům, časopisům jiné v zápas rovný postaviti.: My musíme
podporovati hmotné dobré noviny, knihy a časopisy, a nevyhazovati penize
zbytečné za knihy špatné a krvavé romány. My nesmíme pomáhati a pracovatí
do rukou nepřátel lžiliberálů. Každou knihu špatnou. každé noviny, v nichž
náboženství naše, církev svatá se tupí a haní, v nichž nemravnost se podporuje,
vyhoďte ven z domu do pece, nic jiného nezasluhují, každého krejcaru za takové
škváry je škoda. Za to musime všude doma, ve veřejnosti, v hostincích žádati
dobré, katolické noviny, dobré katolické časopisy a knihy a také je pilně čísti,
abychom sami poučeni nepřátelské nájezdy potírati mohli.

Učiňme šik mohutný. spojme všichni síly své a potírejme útoky nepřátel!

noviny. knihy a časopisy. Kdo tak bojuje. jest opravdu pravým apoštolem, pravým
bojovníkem Kristovým. Prosme též o tuto sílu a sjednocenost v boji nejsv.. Srdce
Pána Ježíše po celý tento měsíc.

Obětování úmyslu "deniiílio.

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 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. Cougr. Indulg.
12. prosince 1885. Diec. kurenda. brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
většírozšíření dobrého, katolického tisku, a na všechnyúmysly,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—lise to denně, odpustky plnomocné. Pius IX.
26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Pius IX. 1874.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille & Methode, nrodujte za nás!

w ___1v_|_..\_/

Úmysl v květnu: Poutě Marianske.

Tiskem benediktinské k'nilítiskámy v Brně.
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() Ježíši, dej mi-milost', abych Tě hledal a nalezne, Tě, Tebe požíval, protože Ty sam
jsi pravá. libeznost', Ty's má touha, má. blaženost'! (Sv.Petr Damian.)
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Slunce.
dyž slunce dlouho tone kdesi vmracích, Když na večer se loučí a hor čela

jak roztruchlí se šírý kraj! se dotkne snivýrn. čcrvánkem —
Mha teskná, leží na polích iv zracích, čí duše by se z hloubi nezachvčla,

jak pad? by na ně smrti taj. jak na rozchodu s přítelem,
Vše zdá se volat: „Slunce plajl“ na nějž si denně vzpomenem?

Když slunce za mraky se dlouho krylo 0 brate, který vnímaš slovo moje,
a vyjde z nich zas po čase — v hloub ňader si je dobře vpiš!

vše jakoby se znova narodilo, Bud" sluncem, světla, tepla zdroje,
a radost“ v srdce vlévá se jež leje v širou světa říš
a radost' zvučí ve hlase. a blaho v duši pocítíš!

Z úst tvojich ať se slovo pravdy leje,
by jasno bylo kol a kol,

tvé lásky paprsek ať všude hřeje,
kde mrazí neštěstí a bol!
Ú.slunce drahu sobě zvol!

Jakub Pavelka,.

—cěcba=uyca>——

Obrázek pod lípou v poli.

říle, obrazek, jenž stojí v poli sam, ] Však jeho vnuk, ten jiný má dnes plán,čas ohlodal mu života již tram, ho nezajímá. zděděný ten lan;
on stojí jen, by brzy k zemi pad, obraz mu k hanbě u té cesty jen,
ač opírá se o lipový hrad. jak zašlých časů přežilý již sen. ..

Tu lípu sázel syn těch českých niv, Či snad již panem niv těch jest dnes žid?
an poctivě byl v dědictví svém živ, ó spěje k tomu dnes náš bodrý lid!—
a proto též tam obraz postavil, Kde znak ten dan byl větrům na pospas,
by snažné práce ochráncem mu byl. tam i tu lípu bral vždy brzy d'as'

A. N. Sychrovaký.
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Srdce Ježíšovo, poklade nevyvážitelný, smiluj se nad námi!
(OstatckJ

\\ále uvaž, milý čtenáři, že
pozemské poklady jsou ta
kové, že jich časem ubývá
nebo aspoň může ubývati.
I sebe většího pokladu, být

třeba nad miliony měl cenu, ubývá. Beř
z něho jen maličko, již nemá předešlé
ceny. A čím více z něho vybíráš, tím více
mizí, až konečně úplně vyčerpán bude.
Takový není náš božský poklad, Srdce
Ježíšovo. Podstatně jsouc spojeno se
Slovem Božím, má v sobě veškeré ne—
konečné poklady, jimiž Bůh vládne. Proto
čerpej z něho, co čerpej, nikdy ho ne
vyčerpáš. Važ z něho sebe hojněji vody
milosti, moudrosti, ctnosti a svatosti:
vždycky zůstane totéž nesmírné a ne—
vyčerpatelné moře milosti a ctností jako
prve. Nebo co jest nekonečno, nemůžeš
zmenšiti a vyvážiti. Jako plamen, na němž
se nesčíslné svíčky zapalují, vždy zůstává
tentýž plamen, a nepozbývá své velikosti,
svého světla a tepla, tak i Srdce Páně
ničeho nepozbývá, byť jsi sebe více
milosti a ctností z něho vážil. Jako ne

vysýchajicí pramen neztrácí vody, byť
jsi sebe více z něho čerpal, tak jest i
božské Srdce Páně pramen a poklad
nevyvážitelný.

Milý čtenáři, zdaž pak to není pro
nás ubohé v tomto slzavém údolí nej
větší útěchou, že máme tento nevyvá
žitelný poklad, a to ve Svátosti oltářní?
A zdaž neroste v tobě tato útěcha a

radost, uvážíš-li, že ten poklad můžeš
také přijati do svého nitra a úzce se
s ním spojiti?

Jsi—lichud na časné statky, nestěžuj
sobě na svou chudobu: Ježíš Kristus

podává tobě ve svatém přijímání poklad
svého božského Srdce. Jsi-li opuštěn od
lidí: Srdce Ježíšovo ve svatostánku ukryté

neopustí tě a nezapomene na tebe. Ne—
dostává-li se tobě moudrosti, pomoci a
síly ku krocení vášní : Srdce Ježíšovo
jestiť sídlo moudrosti a všeliké pomoci
a milosti. Svírá—li tě těžké břemeno

hříchů, straší-li tě smrť, soud a peklo:
Srdce Ježíšovo jestit plno smilování a
ochotno tobě odpouštěti; neboť zásluhy
Jeho jsou mnohem četnější a větší než
hříchy veškerého světa.

Ovšem není na tom dosti, aby se
tobě nabídl poklad Božského Srdce; ty
musíš také spolupůsobiti a sobě přisvojiti
nabízený poklad, chceš-li ho býti účasten.
Ty musíš nejsvětější Srdce Páně vchrámich
často navštěvovati a v potřebách svých
k Němu útočiště bráti. Musíš často při
jímati Tělo Páně a mši sv. obcovati, a
tak toho pokladu využitkovati.

Mnohý člověk, je-li neštěstím po
stižen, všude jinde pomoci hledá, jen
ne u Srdce Páně. Hledá pomoci u svých
příbuzných a známých, ano i hříšných
prostředků se neštítí, aby vnitřní nepokoj
utlumil. Oddává se opilství, hrám a ne
mravnému životu; užívá podvodu a lži,
obětuje někdy i nevinnost, aby sobě
pomohl. Slovem: všude hledá pomoci,
jen ne u Srdce Páně. Což pak divu, že
nenalézá, čeho hledá? Což divu, že se
stane ještě zoufalejším nežli dříve? Tak
ty, milý čtenáři, nejednej. Ať tě tíží a
skličuje cokoli, zevnější neb vnitřní utr
pení aneb záležitosti tvých příbuzných
a známých, beř vždycky útočiště k bož
skému Srdci Páně, jež ve Svátosti oltářní
každou chvíli na tebe čeká i ochotno

jest tobě pomoci. Zejména přednes Mu
po svatém přijímání, co tě tíží, neb
tehdy jest nejpříznivější doba k dosažení
milosti. I budeš jistě potěšen, posilněn
a vyslyšen. P. Ir'. X. Z.

W
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Íakmile na jaře dne přibývá
a slunko více zahřívá, vy

' pravují se četní zástupové
zbožných katolíkův, i mnozí

jednotlivci »na pouC,<< t. j. navštěvují
vzdálenější svatyně, proslavené zázrač—
nými událostmi, aby tam Boha, nejsv.
Pannu a Svaté uctili, zvláštní pobožnosť
kající vykonali a tak na přímluvu nejsv.
Panny Marie & Svatých u Boha milostí,
za kterou prosí, dosáhli. Takováto »pouťc
zaujímá zajisté vynikající místo mezi
náboženskými úkony věřícího katolíka;
jeť ona osvěžením celého ducha křesťan
ského v něm, jest utvrzením ve víře a
naději, rozněcuje lásku k Bohu, svaté
Panně a Svatým Božím, podporuje mysl
kající a zbožnost a zanechává po sobě
po dlouhý čas nejsladší památku. Křesťan
každý potřebí má zajisté, aby čas od
času vzdálil se ruchu světského, aby
vymanil ducha svého z těch rozličných
prací, starostí, svízelů pozemských a
povznesl ho k výšinám nebeským, aby
zanechal starostí o tělo a svět a také

trochu pečoval o duši a nebe.
Mimo to chovaji poutnická místa

v sobě tolik posvátných a ctihodných
věci, jsou proslavena zvláštními zázrač
nýmí událostmi, jimiž je Bůh vyzname
nati ráčil, vynikají krásnými a nádher
nými svatyněmi, skytají poutníkům pří
ležitost obzvláštní pobožnosti se obírati:
toto vše dodává místům poutním pra
zvláštní kouzlo, vznešenost a posvěcení.
Proto dá se ona tajemná a mocná síla,
která nás katolické křesťany na :poutěc
vede, vysvětliti jednak: obzvláštní po—
svátnou přítažlivostí poutnických míst,
jednak vrozenou zbožnosti věřícího ka
tolíka. Že i takovéto »poutěc katolíků
nepřátele mají,“nemusíme se právě divití,
vždyt! vše, co na půdě katolické dobrého

0 katolických „p0utích.“

a spasitelného vzrůstá, vždy také pro
tivníky nalézá, kteří hledí buď koukol
nasíti do pšenice, anebo dobrou setbu
hned zníčiti.

] proti katolickým poutěm nasadili
nepřátelé všeho katolického projevu své
páky, aby lid od nich odvrátili; nájezdy
nepřátel jsou tím hustší, čím více poutě
zkvétaji, tím rozličnější, čím více jest
stanovisk, z nichž se na ně pohlíží, a
tím nebezpečnější, čím pravděpodobnější
nátěr mají, odvolávajíce se na zlořády
sem tam se vyskytující.

Abychom čtenáře »Školy,c kteří
zajisté také rádi »putují,a v tomto čistě
katolickém obyčejí posilnili, abychom
všecky výtky a nájezdy ať smyšlené, at
pravděpodobné na pravou míru uvedli,
píšeme řádky tyto, jsouce z té duše
přesvědčeni, že pravé »poutěa v duchu
církve konané veliký užitek přinášejí,
jak jednotlivcům, tak církvi samé.

Putování k posvátným místům jest
člověku, jenž vůbec v »božstvíc věří,
takřka vrozeno. Proto shledáváme poutě
i u pohanských národů. Staří Řekové
putovávali ku chrámům Joviše V D0
doně, Apolina v Delfách a na Deloru,
bohyně Diany v Efesu; Egypťané ku
chrámům v Thébách v Ammoniu a

Meroe, polabští Slované putovávali ku
proslavenému chrámu Svantovítovu ve
městě Orekondě na ostrově Rujaně,
pohanští Hindové v Indii putují až posud
velmi četné (ročně až milion) k slavným
pagodám v Hurdváru a Gangotri; Mo
hamedáné vypravují co rok slavnou
poutní karavanu do Mekky a Medíny,
proslavených falešným prorokem Moha
medem.

Ve Starém Zákoně Bůh sám »poutěc
zákonem nařídil. Čí co jiného jest přísný
rozkaz Bohem skrze Mojžíše lidu isra

9%



elskému daný, aby aspoň třikráte za
rok 0 největších slavnostech každý do
spělý lsraelita ku chrámu v Jerusalémě
se dostavil a tam obětoval? Poutě tyto
konal i svatý Josef s Marií Pannou a
sám Ježíš Kristus ve věku útlém 12 let

neváhal obtížnou cestu poutní do Jeru
saléma podstoupiti. A ve veřejném ži
votě »putovalx Pán náš s učenníky
do Jerusaléma několikráte.

A že křesťané již v dobách prvních
ku hrobům svých svatých mučenníků
zdaleka putovávali, to dokážeme časem
svým ve stati své o katakombách, již
současně uveřejňujeme. Nuže, a tu
mnohý odvažuje se říci: >poutě<<jsou
»bez rozumu,c jsou »pošetilé.x
Ú nikoliv, milý bráchu — naopak mají
dobrou příčinu a pevný základ. Putování
ku svatým místům souvisí úzce s naší
sv. katolickou vírou, a sice tak úzce,
že jest dobrým měřítkem pravověrnosti
a zbožnosti. Vždyť nás zkušenost učí,
že zkvétá-li zbožnost lidu na základě

víry, je-li tedy víra pevná, že také zkvé
tají poutě a naopak ochabuje-li víra,
mizí zbožnost a slábnou poutě. Kdo
ztratil víru v Ježíše Krista jakožto vtě
leného Syna Božího, ten zajisté ztratil
i úctu a lásku k Zemi Svaté & všem

těm místům posvátným, samým Spa
sitelem posvěceným. Kdo v Marii Panně
nevidí okem viry neposkvrněnou Pannu
a Matku Bohočlověka, nad všecky děti
Adamovy povznešenou, ten zajisté vkročí
do chrámův a kaplí jejich beze všeho
vnitřního pohnutí stak chladným srdcem,
jako do kteréhokoliv obyčejného stavení.
Kdo svaté naše mučenníky za křesťanské
hrdiny nepovažuje, nýbrž za pošetilce,
že život pro víru nasadili, kdo není
věrou poučen, že nyní u Boha jsou a
tam za nás hříšné orodují, když je
vzýváme, a že tedy ustavičně s námi
ve spojení jsou — kdo zkrátka článek
víry o »obcování svatých“ neuznává,
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tomu je ovšem putování k jejich hrobům
a vůbec veškerá úcta svatých »ne
smyslem a pošetilostí.: Proto také ují
mati se poutí katolických proti lidem
takovéhoto smýšlení je věc marná, těm
schází víra; na víře však zakládají se
naše poutě. Lidé tací jsou však ne
důsledni, naše poutě vyhlašují za po
šetilé, sami však putují také, ovšem ne
ke svatým místům, nýbrž ke hrobům
anebo rodným domkům anebo pomní
kům lidí, kteří ve smýšlení se jim rov
nali a nepřátelstvím k církvi katolické
se slavnými učinili. Příkladů takých
máme i v našich vlastech dosti. Mezi

nepříznivci »poutía jsou však i tací,
kteří »poutěc za »škodlivéc pro
hlašují pravému duchu křesťanskému.
Naopak ——poutě katolické přinášejí
mnohonásobný užitek, neboť utvrzují a
Osvěžují ducha křesťanského. Představme
si katolíka, ovšem věřícího a zbožného,
jenž poprvé na »poutc se vypravil a
tedy z úzkého kruhu, v němž posud
žil, vystupuje. Kolik se mu tu naskýtá
věcí, jež oko jeho i srdce jímají! Na
cestě vidí a potkává mnoho zástupů
poutnických; u každého kříže &kapličky
se modlí a zpívají. Všecky oživuje jeden
duch, ovládá jedna touha. Pak kráčejí
státně v před, ani déšť a bouře, -ani
úpal sluneční, ani kamenitá cesta do
vrchu není jim překážkou. Mezi modlitbou
a zpěvem ubíhá jim rychle čas i cesta,
a když konečně z dáli uvidí zlatý kříž
na věži chrámu poutního, cíle to cesty
jejich, tu radostí oplývá srdce všech,
padají na kolena a z dáli již pozdravuji
zpěvem & modlitbou stánek Boží. Jest
jim tak v mysli, jakoby nohou vkročili
na posvátnou zemi Judskou a zřeli svaté
město Jerusalém a v něm Kristův hrob.

'I když tomu tak není ve skutečnosti,
svaté místo poutní zastupuje jim ony
vzdálené kraje, a jestliže jěn v tom duchu
přicházejí, jak si toho církev přeje, mají



stejný z toho užitek. Krátký čas jen a
již stojí před branou svatyně a za zvuku
hudby a při slavném vyzvánění uvádí je
duchovenstvo do chrámu ke hlavnímu

oltáři, aby se klaněli Synu Božímu ve
Svátosti přítomnému a uctili zázračný
obraz přesvaté jeho Matky.

V okamžiku tomto rozplývá se srdce
zbožných poutníků posvátnou radostí,
mysl jejich však také pojímá uctívá bázeň,
neboť vše zdá se k nim volati: Není
zde leč dům Boží a brána nebeslc

Na poutním místě shledává se poutník
s mnohými cizinci, i kroj i řeč jest mu
neznámá, ale stejnou zbožnost, stejnou
nadšenost' vidí na všech. To sbližuje
všecky, nebot“všichni vědí dobře, že jsou
členy jedné církve, dítkami jedné Matky.
Jsou různého stáří, různého stavu, různé
řeči a národnosti, a hle, jaká svornost
panuje mezi nimi! Není hádek, není
křiku-ani sváru, chrám tentýž je spojuje,
k témuž Bohu všichni se modlí, tutéž
Matku Boží vzývají, zbožnost: jedněch
povzbuzuje jiné, všecky oblažuje tatáž
radosť, neboť všecky spojuje tatáž páska
jedné svaté víry a naděje. Na katolických
poutních místech zřejmě vidno, jakou
moc má naše svatá víra na srdce &mysl
lidskou, sebe různější lidi spojuje, sbli
žuje, sbratřuje; zde vidno nejlépe, že
svatá víra naše jest všeobecným poutem,
něžnou, ale také pevnou páskou, která
jediná jest s to, aby lidstvo udržela
v míru a lásce vzájemné. A není-li to
veliký užitek, nabude-li katolík na pouti
takového přesvědčení o své svaté víře?

A není-li to s užitkem pro svaté
náboženství, když poutník na slavných
místech poutnických, kde ročně tisícové
z rozličných krajin se scházejí, když vidí
jejich zbožnost, jejich důvěru, jejich!
kajicnosť, a to na lidech rozličného stavu
a povolání, stáří a pohlaví? Vždyť přece
se říká příslovím, že »příklady táhnou.:
Ejhle, zde dosti a krásných příkladů lze

viděti! Jdi jen jednou, kdož o tom po
chybuješ, na posvátný Velehrad, putuj
jednou k Matce Boží na svatý Hostýn
anebo na svatý Kopeček; zajdi si jednou
na svatou Horu v Čechách nebo do
Vambeřic v Kladsku nebo do Marie Celi

ve Štýrsku, pohled' na ty četné zástupy
poutníků, kteří z dáli sem přišli uctíti
Matku Páně a složiti břímě hříchů; viz,
s jakou zaníceností prOZpěvují hymny
& Chvalozpěvy, s jakou pokorou konají
kající pobožnost', a máš-li jen trochu
křesťanského ducha v sobě, padneš s nimi
na kolena, prozpěvovati budeš s nimi
s radostí a pokorně podrobíš se s nimi
kajicnosti. Ano, pak uvidíš, že »poutěc
mnoho dobrého přinášejí duchu a vědomi
katolickému, a tím také prospívají ná
boženství.

Mravní tento užitek »poutíc pře—
výšen bývá ještě užitkem, abychom tak
řekli, »hmotnýma jak pro tělo, tak pro
duši. Žádný pravý poutník katolický ne
putuje z kratochvíle, jak to činí tak zvaní
»touristé,c nýbrž z přesvědčení a za
jistým účelem. A účelem tím jest dosíci
milosti Boží a pomoci buď v potřebách
těla nebo duše. Při tom však jest si
poutník dobře toho vědom, že Bůh jen
ty slyší a vyslyší, kdož s čistým srdcem
k němu volají, a proto prvním jeho
úkonem jest na místě poutním, svatou
zpovědí a upřímnou lítostí očistiti duši
svou od hříchův! o kolik duši bylo již
takto očistěno! Kolik dřívějších ne
platných zpovědí napraveno, kolik ne;
spravedlností nahraženo, kolik zla za
mezeno! To ví jedině Bůh sám. A
přidáme-li k tomu, že tak mnohý po
mnoho let u svaté zpovědi nebyl, až
teprve na místě poutním zase jednou ke
zpovědnici zašel, tu poznáme, jak veliký
účinek mají místa poutnická na srdce
& mysl lidskou &jaký užitek skýtají duši.
Tento užitek duchovní zvyšuje se tím,
že tato místa obyčejně jsou nadána



hojnými odpustky, jichž kajicník může
býti účasten a jichž každý katolík co
nejvíce ziskávati má.
_ Mimo to musíme povážiti, kolik
dobrých úmyslů bylo pojato, kolik ne—
přátel smířeno, kolikerým zlým na—
vyklostem odvyknuto a pod., a pak
uznáme, že poutní místa jsou pravými
místy »milostic pro duše těch, kdož
v duchu pravém k nim putují.

Bůh však vyznamenal místa tato i
milostmi viditelnými, četnými zázraky,
zejména na nemocných. Vezměme do
ruky dějiny kteréhokoliv slavného místa
poutnického, ve' všech se dočteme o
četných zázračných uzdraveních na pří
mluvu blahoslavené Rodičky Boží nebo
Svatých. Připomíname jen Lurdy ve
Francii, kde až posud přečetní nemocní
zázračně zdraví nabývají a kam ročně
proto až dva miliony poutníků putují.
Zjevy tyto jsou tak zřejmé, tak pro
zkoumané, že je nikdo, ani sebe větší
neznaboh, popříti nemůže. — O kolik
ubohých, od učenosti lidské opuštěných
nemocných došlo již zdraví těla na
místech poutnickýchl

S mist těchto vylévá se požehnání
Boží na celý kraj, na celou vlasť. Čemu
máme na Moravě a v Čechách děkovati,
že předkové naši nebyli udoláni sveře
pými Tatary a že nepadli v jejich po
robu? Matce Boží Svatohostýnské, která
v rozhodném okamžiku křesťanským vo
jínům vyprosila na Pánu Bohu hojné
pomoci, že zvítězili. Nebuďme proto ne
vděčnými a važme si míst obzvláštní
milosti Boží, neboť hojné dary skýtá nám
tam Pán jak pro tělo, tak pro duši.

Také lze slýchati námitku: Ale
vždyť se můžete doma, ve svém ko
stele, také modlili, vždyť jest Pán Bůh
všude, a Pannu Marii můžete všude ctíti
i svaté; proč tedy daleko jíti?< Námitka
tato jest lichá a bezúčelna, vždyť nikdo
z poutníků toho nepopírá. Vždyť pout
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nici nežli se na cestu vydají, zbožně se
ve svém chrámu modlí, a po vykonané
pouti zase s radostí ke svému kostelu
se navracuji a tam Bohu diky vzdávají.
Vždyť poutě jsou jenom »výminkou,c
chrám domací zůstává ve svém právu,
jako místo řádné modlitby a bohoslužby.
Tu však mně připadá na mysl trefná
odpověď jisté poutnice, která lepší jest
nežli všecko vyvracování. Potkala kdysi
tato zbožná poutnice, jdouc na »pouťx
a modlíc se růženec, pana lesního, jenž
se jí ptal: »Kam pak jdete, matko?c —
»lna pouťdo N., pane lesní.: — »Kdybyste
raději zůstala doma, doma se také mů
žete pomodliti; nač pak takovou cestu
vážiti?< — »A kam pak vy ráčíte, pane
lesní?<. ptá se žena. — »lnu, jak oby
čejně, do hostince.: — »A proč pak ne
pijete pivo doma?< táže se poutnice. ——
»Proto, že mně tak nechutná; v hostinci
se sejdu se známými, pokouříme si, po
rozprávíme si, a tu mám pivo lépe chutná
než doma.: — »Inu, tak vidite, pane
lesní, proto také jdu na ,pouťf tam se
také hezky sejdeme, pozpiváme si, po
modlíme se a s Pánem Bohem zase s ra

dostí se domů vrátíme. Tam nám po—
božnosť také lépe chutná. S Pánem
Bohem, pane lesnilc A pan lesní jakoby
uťal, šel mlčky dále a myslil si v duchu:
»Žena ta má pravdu.:

Jiná výtka zní: »Zanedbá se tím
“mnoho času a stojí to peníze.: Výtka
tato plati těm poutníkům, kteří by. za
nedbávajice ostatní povinnosti, na pouť
se vydali. Tak na př. nemůže matka,
majic malé dítky nebo nemocné doma
ošetřovati, dalekou pouť podniknouti;
taktéž jiný ne, jejž vážné povinnosti na
domov poutají. Pouť jest skutkem dobro
volným, není příkazem ani povinnosti,
a proto se na pouť může s dobrým svě—
domím vydati jen ten, kdo tim jiné
důležité povinnosti stavu a povolání ne
zanedbá. Že by pouť mnoho peněz státi
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musela, to nemyslíme;
skutkem kajicnosti, a proto se má pravý
poutník ve všem uskrovniti.
poutníků se tedy ani tato výtka netýká.

Jiní poukazují na zlořády, které
se vyskytnouti mohou nebo semotam
také skutečně vyskytují. 'l'u však možno
odvětiti: Čeho pak na světě nelze zne
užiti.? Vždyť itoho nejsvětějšího lidé zlí
zneužívají. Že se několik nepovolaných
lidí mezi poutníky přimísí, kteří nejdou
za účelem pobožnosti, nýbrž lehkomysl
nosti, za to »pouťc a »zbožní poutnícic
nemohou. Proč by se měla tak dobrá
věc k vůlí několika zlým odstraniti? Tu
jest lépe o to se vždy postarati, aby tací
lidé přístupu neměli, aby byl na »poutix
přísný a dobrý dozor, a zachoval se
vždy nejlepší pořádek. Proto jest nej
lépe, když, jak to také církevní vrchnosti
nařizují, poutníky vede kněz anebo ně
který starší, pořádný soused, jenž od
úřadu farního k tomu splnomocněn jest.

vždyt jest pouť !
zodpovědni, a proto mají všichni a jeden

Pravých !

Poutníci jsou ovšem sami za sebe nejvíce

každý zvláště hleděti, aby se všeho vy
stříhali, co by pohoršení vzbudilo a po—
svátnosti úkonu tohoto na škodu býti
mohlo. Pak zajisté nebude příčiny, aby
někdo proto proti »poutím- nepřátelsky
se choval.

Napsali jsme řádky tyto na obhájení
katolických poutí, na důkaz užitečnosti
jejich pro oživení ducha a vědomí kato
lického, pro povzbuzení zbožnosti, získání
hojných milostí Božích jak pro tělo, tak
pro duši.

Buďtež řádky tyto na počest nej
blahosl. Rodičky Boží, Marie Panny, této
obzvláštní a největší patronky poutnických
míst, na útěchu &posilu našich zbožných
poutníků, na poučení nepřátel a ve všem
na čest' a slávu Boha všemohoucího,
kterou hlásají místa poutnická po celém
světě, a která prvním a hlavním účelem
jest poutí a poutníků katolických.

Boh. Handl.WÉ—WQĚ
Zaslibeni Pána ležiše ctitelům nejsvětějšiho Srdce.

Uvažuje P. Em. Kovář, o. ss. B. (C. d.)

rvní řada zaslíbení — pokoj,
-potěcha, požehnání — smě

„šřovala na tělo, na pozemské

řada obírá se více duší a jejími věčnými
potřebami. Každý člověk vůbec buď je
v nemilosti Boží; bud' je sice v milosti
Boží, ale ne příliš pevně, tak že každou
chvílí hrozí mu veliké nebezpečenství,
že upadne ve hřích a pozbude lásky Boží;
buď se nalézá v milosti a lásce Boží.

Proto seskupili jsme Il. řadu zaslíbení
takto: hříšní, vlažní, spravedliví. O nich
slíbil Pán Ježíš blahoslavené Markétě

Alacoque:

4. »Hříšníei najdou V mém Srdci
pramen a nevyvážitelné moře milo
srdenství.:

5. »Vlažné duše stanou se horlivými. .
6. »l-Iorlivé duše povznesou se brzy

k veliké dokonalosti.<

4. zaslíbení:

Nejsv. Srdce je hřišnikům pramenem &
ncvyvážitclným mořem milosrdenství.

»Hříšnícinajdou v Srdci mém pramen
a nevyvážitelné moře milosrdenství;
pravil Pán Ježíš. Hříšníci jsou dvojího
druhu. Jedni hřeší a zůstávají v těžkém
čili smrtelném hříchu ze zloby, poněvadž



_136_
již jsou tak zkaženi &zvrhli, hřešiti jest
jim pravou rozkoší, jakož i neméně to,
svitděti své bližní ke hříchu. Toť zloba
více d'ábelská než lidska dle latinského

přísloví: »Chybiti — hřešiti — jest lidské,
ale ve hříchu trvati jest ďábelskéa
(»Errare humanum est, sed in errore
perseverare, diabolicum.c) Zvláště za
našich dnů rozmnožila se tato ďábelska

podlostí netušenou měrou. Tajná spo
lečnosť zednářů pečuje velmi usilovně
o to, aby lidé hřešili, Pana Boha ura
želi nejvybranějšími a nejvyhledanějšími
urážkami, aby hřešili ne ze slabosti, ale
z úplné zloby. Proto se uskutečňuje slovo
Pána Ježíše »a že se rozmnoží ne
pravosť, ustydneláska mnohých.c
(Mat. 24, 12.) K těmto hříšníkům prvního
druhu patří všichni svůdníci a veškeré
svůdnice, kteří z pouhé zloby a nená
visti proti Bohu & nepřátelství proti
bližnímu přivádějí nevinné & nezkušené
duše do hříchu, do zahuby časné a ne
jednou i věčné. Zkazí-li jednu takovou
duši nebo deset nebo bez počtu, 0 to
se malo stará; ano, čím více jich při
vede v bídu, tím větší radOsť pociťuje.
Jediný lakdvý svůdník a jenž veřejně
bez všelikého studu pohoršuje, postačí,
aby pokazil mnohdy celo'u osadu, celou
obec. Ptáme se vším právem: »Jest
nejsvě'ější Srdce ta k o v ým to hříšníkům
pramenem &nevyvažitelným mořem milo—
srdenství?a Každý vidí na první pohled,
že takovým jistě není. A skutečně praví
blah. Markéta o nich docela něco jiného.
A co praví? »Na takové působí nejsv.
Srdce Páně, jako když sluneční paprsek
osvítí špinavou vodu.< Což pak činí?
Paprsek ten nejprve ukazuje jasně ne
čistot'u, odděluje ji od čisté vody —
zkrátka, ukazuje nam, jaka jest voda.
Tak se to má i s těmito hříšníky. Nej
světější Srdce se stará, aby takových
zvrhlých, ďábelských lidí skutky přišly
na světlo, aby se ukázali pomocníci ne

l přítele lidského, jací jsou, aby druzi je
; poznali a jich se varovali. Jich se týkají
! slova Ježíše Krista: a'Běda tomu, skrze
ř koho pohoršení pochází. Lépe by mu

bylo, aby byl zavěšen na hrdlo jeho
kámen mlýnský a pohřben byl ve hlu
bině mořské.c (Mat. 18, 7. Luk. 17, 2.)
Jim nemůže býti nejsv. Srdce ani pra—
menem ani mořem milosrdenství,'po—
něvadž nejsou dobré vůle; srdce jejich
je zatvrzele, a proti vůli Pán Bůh nikoho
nenutí. »Srdce tvrdé naposledy zle se
míti bude.c (Sir. 3, 27.)

Jiní hříšníci jsou ti, kteří sice hřeši,
těžce hřeši, ano mnoho hřeši, snad jsou
ve hříších skoro pochováni, ale kteří
padli do hříchů slabostí, velikými po
kušeními a nepředvídanými příležitostmi.
Dobře poznávají svůj nešťastný pád a
uznávají svou bídu duševní vzdychajíce
v srdci a litujice všeho, čeho se do—.
pastili. Srdečně touží a si přejí, jak by
se zbavili hnusných těch vazeb a hříšných
pout a smířili se s Pánem Bohem upřímnou,
skroušenou zpovědí. Mohou se již nyní
íěšiti libými slovy Pána Boha: »Jak ve
liké milosrdenství Páně a sitovaní jeho
nad těmi, kteří se obracejí k němu.c
(Sirach 17, 28.) Neobratili se sice ještě
k němu, ale touží po tom, začínají se
obraceli, & takova dobrá vůle, ač slabá
a malá, postačuje. Jim platí i slova
Matky Páně: »Milosrdenství jeho trvá od
pokolení do pokolení bojícím se jeho:
(Luk. 1, 50); neboť.i oni počínají se
báli Pana Boha. Mohou tedy úplně
doufali v zaslíbení Pána Ježíše, že jim
bude pramenem a mořem neVyvážilelným
milosrdenství dle slov sv. Petra: »Ne

meškať Bůh se zaslíbením svým, jakož
někteří za to mají: ale trpělivě čeká
pro vás, nechtě, aby kteří zahynuli,
ale všichni k pokání se obrátili.: (2. Pet.
3, 9.) Jim tedy hlavně slíbil Pán Ježíš:
»Hříšníci najdou v Srdci mém pramen
a nevyvážitelné moře milosrdenství. Co
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od nich žádá? Nic, jen aby měli tuto
aspoň zaěáteční dobrou vůli a jemu se
modlitbou odporoučeli a- ctili jeho nej
světější Srdce. Ostatní již vykoná jeho
neskončená dobrota a neskonalé milo

srdenství. Takovýmto hříšníkům jest
božské Srdce v pravdě

1. pramenem či zdrojem smilo—
vání a milosrdenství. Jest jim pramenem
smilování, poněvadž Pán Ježíš smiřuje
hříšníky s rozhněvaným a uraženým
Pánem Bohem, nejsv. Srdce je — dle
slov blahosl. Markéty — smírčím mezi
Bohem a hříšníkem. »Nejsv. Srdce chce
býti poznáno jako smírčí mezi Pánem
Bohem a lidmi, a sice že je všemo
houcí, aby nás smířilo. Odvracíťod nás
tresty, jichž jsme zasloužili a zjednává
nám m ilo s r d e n ství (odpuštění).a
(33. dopis blah. Markéty.) Zvěstovalť již
prorok Zachariáš (13, 1) budoucího Vy
kupítele, jenž otevře pramen a studnici,
v níž hříšníci obmýti mohou své viny.
»V ten den (t. j. až přijde- zaslíbený
Spasitel) bude otevřen pramen domu
Davidovu i obyvatelům jerusalémským
k Obmýtí hříchů (hříšníka) a nečistoty
(všeliké duchovní).< Zajisté, že otevřel
Pán Ježíš ve svém božském Srdci živý
pramen či studnici, kde všichni, .kdož
chtějí, obmýti se mohou ode všech svých
hříchů malých i velkých a všelikých vin.
Zanechalať jeho láska nesmírná nám
svátost sv. pokání, která jako pramen
nevysychajicí očistuje všechny hříchem
poskvrněné. Při svaté zpovědi smiřuje
nás s Pánem Bohem uraženým, vrací
ztracenou milosti a pokoj duše. Svátost
tato z lásky k hříšníkům ustanovena je
živým pramenem od počátku, kdy Pán
Ježíš ji zanechal, až do skonání světa
všemu domu Davidovu a obyvatelům
jerusalémským, t. j. lidu křesťanskému.
Kdyby nejlaskavější Srdce našeho Vy
kupitele nebylo zanechalo tento živý a
volný všem pramen, zahynuli by všichni,

kdož po křtu těžce zhřešili. Ale nejsv.
Srdce Páně je pramenem hříšníkům také
tím, že snímá s nás nejen viny, hříchy,
ale též tresty zaslouženě za hříchy. Den
co den obětuje se na oltáři za všechna
provinění celého světa. Při mši svaté a
v nejsv. Svátosti nalézáme jiný pramen
otevřený, jejž přesladké Srdce Ježíšovo
nám darovalo. Proto praví svatý Alfons
mluvě o onom výroku proroka Zachariáše
(13, l): »Pán Ježíš vnejsv. Svátosti oltářní
jest onen pramen, který prorok předpo
vídal, pramen všem otevřený a ve kterém,
kolikrátkoli chceme, můžeme očistiti své
duše ode všech poskvrn hříchů, kterých
jsme se za den dopustili. Vímť, že voda
z tohoto pramene nejen očistuje, ale i
světla a “síly dodává, bychom opět ne
klesli, že duši sílí, aby radostně a
s ochotou snášela utrpení a trampoty
tohoto života, že rozněcuje touhu, aby
Tebe víc a více milovala.: (20. návštěva
nejsv. Svátosti oltářní.)

Při mši sv. obdržíme milost všedních

hříchů se zbaviti a tresty umenšiti. Jako
voda ze živého pramene stále se prýští,
aby očist'ovala a smývala různě skvrny,
pocestné oběerstvovala & unavené sílila,
tak nejsv. Srdce při mši svaté každo
denně se znova a znova nekrvavě obě

tuje za všechny lidi, jejich viny, hříchy
a tresty. Z ní vytéká neustále milost
hříšným a smilování ipro ty nejtěžší
proviny, utužuje slabé a mdlé, podpo
ruje & povzbuzuje již již klesající na
drsné dráze tohoto života, aby očístěni,
smíření a ve ctnosti utvrzeni jsouce
v milosti došli slávy věčné.

2. Ukazuje-li nam Pán Ježíš, že
jeho nejsv. Srdce je pramenem milo
srdenství hříšníkům, t. j. že milosrdenství
jeho je stálé, ho neubývá, naznačuje nám
slovem »mořem,c jak veliké je toto
slitování. Moře je hluboké, širošíré, že
nemá takořka mezí. Milosrdenství Pána

Ježíše ke zbloudilým je tolikéž bez mezi,



bez míry, je bezměrné, neskončeně ve
liké. Pocházit z hloubi jeho božského
Srdce & nezná konce, nezná mezi. A
praví Pán Ježíš, že jeho Srdce »je ne
vy váž i t eln ý m mořemc milosrdenství,
jakoby nás ještě ujišt'oval a utvrzoval,
že skutečně je bezměrné. Proto modlí se
církev svatá: »O Bože, jehožto milo
srdenství není — míry — počtu, a jehož
dobroty neskončený jest poklad . . _. Proto
prosí sv. Alfons toto nejsv. Srdce, aby
vepsalo v jeho srdce vše, co Pán Ježíš
za nás učinil z lásky a milosrdenství
k nám. »Vepiš, ó nejsv. Srdce, v moje
srdce veškeré bolesti a utrpení, která
jsi vystálo na zemi po tolik let z lásky
ke mně, abych stále jich jsa pamětliv
toužil po strastech aneb alespoň je trpě—
livě snášel z lásky k Tobě. Obrat mne
zcela k Tobě, abych od této chvíle ničeho
nežádal &po ničem netoužil, než co Ty
chcešc (25. návštěva nejsv. Svátosti.)
Ano, zdá se, že nejsv. Srdce mnohým
hříšníkům, řekl bych, nepostačuje jako
pramen, že musí se ukázati opravdově
jako nevyvážitelné moře milosrdenství:
tak veliké jsou jejich hříchy, tak veliké
urážky, jichž se tak dlouho dopouštěli
proti Pánu Bohu. Či, milý čtenáři »Školy,c
žádný by nemohl doklad toho dotvrditi
z vlastního či cizího života? _ Velmi

pěkný příklad se vypravuje:

»Doma v naší rodině,: vypráví sám
takový hříšník, jenž zakusil milosrdenství
božského Srdce v míře nejvyšší, »měli
jsme obraz nejsv. Srdce, jenž převyšoval
sochu nejbl. Panny Marie. Před nimi
jsme se modlívali. Matka mne brala před
onen obraz a řikávala: ,Pán Ježíš tě
vidí, a nebudeš-li hodným, zavrhne tě
od svého nejsv. Srdce.“ Byl jsem z po
čátku pořádný, byv zbožně vychován,
ale brzy jsem zbloudil s pravé cesty.
Špatné knihy a špatné společnosti mne
zkazily tak, že jsa sotva“ 20letý, byl
jsem nejzpustlejší z celé osady. Celičkých

30 let jsem žil takový bohaprázdný život.
Pro špatné chování byl jsem poslán jako
vojín do Alžíru v Africe. Vrátiv se do
Francie šel jsem náhodou do Paray-le—
Monial. (Zde dříve žila blah. Markéta a
kde obdržela ponaučení od Pána Ježíše
o pobožnosti k nejsv. Srdci.) Právě od
býval se průvod slavnostní nejsv. Srdce.
Šel jsem právě mimo mladé lidi, kteří
pěli: ,Milosrdenství, () Pane, slabým
lidem, kteří Tebe urážejí nevědouce, co
činí; nechť se vyjasní opět znamení,
jež jim bylo vryto na čelo.“ Slova mne
velice dojala. Šel jsem do kostela &
chodby u kostela, všude byly tabulky
na zdi ohlašující zaslíbení Pána Ježíše
ctitelům jeho Srdce. Ctu zaslíbení týkající
se kněží, že oni i ty nejzarytější hříšníky
obrátí. Ihned prosil jsem sestru, aby mi
zavolala kněze. Kněz brzy poznal, kdo
je před ním a doufaje v milosrdenství
božského Srdce, praví mi: ,Nuže, příteli,
čeho si přejete? Máte ještě matku ?“Slovo
to dovršilo mé obrácení. ,Vězte, velebný
pane, že jsem veliký hříšník, ale obrátím
se. Vaše slova o mé matce zasadila mi

poslední ránu. Umírajíc psala mi dopis:
,Milé dítě! Píši ti na smrtelném lůžku.
Usoužila jsem se pro tebe & umírám.
Nezlořečím ti, neboť stale doufám, že
nejsv. Srdce tě obrátí! A zemřela. Nechci
odporovati milosrdenství nejlaskavějšího
Srdce a napravím se, velebný pane, vy—
zpovídejte mne.“ "Kněz ho vyzpovídal a
hříšník se obrátil a ku konci zprávy
volá: ,ó matky, učte své dítky pobožnosti
k nejsv. Srdci, ono jich ochrání, ono je
obrátí, když pochybily! O kněží, ctete
toto božské Srdce, nebot“ ono dává vám
moc, abyste i ty nejzarytější hříšníky
přivedli zpět na pravou cestu?: (Dle
Dra. Kellera: »Herz Jesu Geschichtchen,
str. 403.)

Proto napomíná blahosl. Markéta,
abychom ctili nejsladší Srdce Ježíšovo,
to že poslední prostředek jeho lásky
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k nám hříšným, a dodává: »Ale oněm,
kteří nechtějí použití této pobožnosti a
nepřipouští, aby je opanovala, bude od
ňata.: Blahoslavená každý pátek se obě
tovala a obětovala Pánu Bohu úzkosti
smrtelné Pána Ježíše v zahradě Getse
manské, aby vyprosila hříšníkům milo
srdenství a obrácení, a Pán Ježíš ji po
chválil za to a poručil, aby tak vždy
činila. K tomu účelu hodí se dobře

modlitbička obdařená odpustky 100 dní.
a kteroužto, milý čtenáři, Ti sem dávám,
neznáš-li jí. Znít následovně:

»O nejdobrotivější, duše milující
Ježíši, prosím a z'apřísahám Tě pro
smrtelné úzkosti Tvého nejsv. Srdce a

pro bolesti Tvé neposkvrněné Matky
obmej ve své krvi všechny hříšníky ve
světě, kteří ve smrtelných úzkostech jsou
a dnes zemrou. O smrtelné úzkosti trpící
Srdce Ježíšovo, smiluj se nad umírajícími !.

Modleme se tedy k nejsv. Srdci Páně,
aby nám bylo vždy pramenem a mořem
nevyčerpatelným milosrdenství. Modleme
se však nejen za sebe, alei za jiné,
zvláště za ty, kteřížto milost“ Boží ztratili
a ve hříchu si libují, aby i nad nimi
Pán Ježíš se smiloval. ——»Musíme se

modlíti,c píše blah. Markéta (110. dopis),
»a sice mnoho modliti, aby něco hor
šího nás nestihlo. Společná modlitba
mnoho zmůže u tohoto přesvatého Srdce.

(Příště dále.)

ÍSNĚ LÁSKY.
Napsal J. St. Pavlík.

9.

Na slavnost Nanebevstoupení Páně.
nIn demo patris mei nmnsíoues

sunt multec.: (Jonnne's 14, 2.)

plies, Kriste, vystupuješ na nebesatrub stříbrných a zlatých ve hlaholu;
tlum svatých Otců vznášeje se spolu,
Tvým nad triumfem neskonale plesa.

Teď v nebe vracíš se, nám dary nesa —
Tvé práce plody, užitky Tvých bolů;
jich okoušíme teď již s Tvého stolu,
duch jimi opojen v Tvou náruč klesá.

Ú Srdce božské, svými paprsky
nás táhni k sobě, jako zlatou sponou
to naše srdce k sobě připevní!

Blaž nás Tvá. láska! Kdo se kochá. v ní,
ten duchem bydlí za hvězdnatou clonou,
mu zoškliví se svět ten přemrzký.

10.

Na Hod Boží svatodušni.

»In hoc signo vinces.:

Z/vuk vichru prudkého se domem zvlnil,Duch svatý v ohni s nebe sestoupil:
svým věřícím, ježls draze vykoupil,
slib daný, Spasiteli, dnes jsi splnil.

Tyis Ducha lásky v srdce učeníků
jsi rozlil, Ducha moudrosti a síly;
jím dosud všecky duše s Tebou žily
a mužně bojovaly v Tvojím šiku.

V tom Duchu silní i my zvítězíme,
ač vojska pekelného hrozná síla
syět celý ted' už takřka zaplavila.

Jen nad námi když vláti prapor zříme
a na něm v trnového věnce rámu
znak přesvatého Srdce v ohně plamu.W
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá, Fr. Klíma. (Č. d.)

hceš-Ii, křesťane, věděti pří
činu? Proto, že Kristus
v nich jest, jak vysvědčil
v modlitbě, kterou ve veče
řadle se modlil: »Já jsem

v nich, a Ty jsi ve Mně,aby byli
jednomyslní, aby svět poznal, že
jsi Ty Mne poslal, a že jsi je mi—
loval tak, jak jsi miloval Mne.c

Láska Otcova bytuje v Kristu,
Kristus pak přebývá s námi, tak že
v Kristu i nebeský Otec i lidé jsou
sjednocení.

O toho blahostněho sloučení s

Kristem! () té přeblažené námahy a
práce, kterou věnujeme přípravě, aby—
chom hodně Krista přijali! O toho sil
ného a zázračného pokrmu, kterýmž
chuďas lačný nasycen a z bláta a prachu
povýšen býva, tak že se přibližuje až
k Srdci nebeského Otce, a zde přebývá
jako v domě Otcovském, ano i zde od—
počívá jako na trůnu. Kéž Tě, Pane, lidé
velebí a chválí, kéž oslavují milosrdenství
'.I'vě a zázraky přečetné, kteréž jsi
z lásky k nim učinil; nebot jsi lidi tak
povýšil, že jsou spojení se Synem Tvým,
abys je jako syny milovati mohl.

Prosí-li tedy někdo, jenž od Otce
za syna vzat byl, o nějakou milost, ale
neprosí jménem Kristovým, spoléhaje
toliko na to, že od Boha za Syna přijat
byl, anebo důvěřuje, že dědictví synů
Božích přijme, takový nebude vyslyšen,
ba ani jméno jeho Otec nebeský znáti
nebude, i dí jemu: »Neznam tě a prosby
tvé nevyplním, také tvé skutky dobré
se mi nelíbí, nemámť v nich záliby,
byt i životem svým podobal bys se
Šimonu Petrovi, anebo i přemilé Matce
Syna mého Marii Panně.

Přelaskavé oko nebeského Otce, při
jetí za syna, milost, dary Ducha svatého

t
|

jsou jenom v Ježíši Kristu, z Krista
pramenem řinou, & proto jenom tomu
dostanou se za podíl, kdo s Kristem
jest spojen. Kdo jest živým (idem těla
Kristova, ten jest i milým synem, jest
i dědicem, ne snad jako předmět, který
od Krista jest odloučen, nýbrž jako
častka těla Kristova.

Jest tedy velikou věci pro člověka,
že od Boha za syna jest přijat, jest
velmi oslaven člověk, žije-li v milosti
Boží; avšak údem těla Kristova slouti,
s Kristem tak býti sjednocen, že člověk
sluje křesťanem, Kristovým tělem, tot

“jest důstojnost a sláva nepochopitelná.
Že pak tím způsobem člověk nespoléhá
sám na sebe, že také nemá vlastního
jména, tím veliké zásluhy a hojného
bohatství nabývá. Že pak člověk jest
udem těla Kristova, patří naň Otec ne—
beský okem laskavým. Ano, Bůh Otec
stará se o člověka, protože vidí v něm
Syna svého.

A abychom o pravdě této nepochy
bovali, vysvětlil ji Pán Ježíš slovy: »Jz'i.
jsem vinný kmen pravý, a Otec
můj jest vinař. Každá ratolest,
která neplodí ovoce, bude od
řezána, ta pak, která jest plod
nou, očistěna bude, aby větší
užitek donášela.c Kdo by mohl
takové milosti a dobrodiní Boží umlčo
vati? Kdo taková dobrodiní Boží může

kdy odplatiti? Kdo jest tak moudrý, jenž
by uznával velikou cenu lásky a dobroty
Páně, 'že Bůh o člověka, který spojen
jest se Synem Božím, takovou má péči,
jako vinař o ratolest na révě, jenž ji
čistí, okopává a chrání.

O toho blahoslaveného člověka, o
něhož nebeský Otec pečuje! Ty pak,
Bože, jako laskavý a pečlivý Otec dbáš
() všecky, velké i malé, kteří hodným
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přijímáním spojili se se Synem Tvým.
Ty zajisté nejlépe víš, které neužitečné
a škodlivé výhony třeba odřezati, aby
jim nebyly ku škodě.

Ty, Pane, nejlépe je ořežeš a
očistíš, když trusky hříchův a neřestí
od nich oddálíš. Ty nad to ovlažíš je
úrodnou rosou milosti své a ohřeješ je
paprsky božské dobroty a lásky své.
Osvítíš je moudrostí svou, aby ovoce
plodili, ovoce hodné života věčného.
kteréž by se Tobě líbilo a jim užitečné
a prospěšné bylo.

»Pochvalen bud' Bůh a Otec
Pána našeho Ježíše Krista,cpraví
apoštol,»kterýž nás požehnal po
žehnáním hojným a kterýž ob
dařil nás hojnými milostmi
v Kristu, a kterýž vyvolil nás
v milém Synu svém hned od
počátku světa, bychom svaté a
neporušené živi byli v lásce
jeho. Kterýž nás předzřídil
k synovství skrze Ježíše Krista
podle vůle své ku chvále slávy
milosti své, kterouž nás milo
stivě obdařil v milém Synu
svém, v némžto máme vykoupení
skrze krev jeho.c Protož mluví-li
apoštol o synovství Božím, třeba roz
uméti o jednorozeném Synu, my pak
jsme skrze Krista přijati za syny Boží.
Toto synovství Boží dáno nam skrze
Krista, ne pak zásluhou naší, jako i
Adam nebyl stvořen pro Evu, nýbrž
Eva pro Adama.

»Ty,kteréž předzvěděl,a praví
apoštol, »ty také předzřídil, aby
byli připodobněni obrazu Syna
jeho.c Kristus, praví sv. Augustin, jest
zjevným předpodobněním slávy naší.
Je-li Kristus obrazem, jemuž i my po
dobní budeme, třeba nám věděti, že
Kristus první byl oslaven, a že Bůh
Otec Syna svého oslavil proto, by i
vyvolení jeho podíl měli ve slávě Kri

stově. Ježíš Kristus tedy jest, jenž nás
předzvéděl a předzřídil, abychom byli
účastní lasky Boží.

Jakož hřích a nemilost Boží z Adama

přešla na všecky, kteří jsou potomci
jeho, tak i sláva a milost Syna Božího
přechází na všecky, velké i malé, kteří
s Kristem se spojují. Jestit' věru věcí
podivnou, že požívá Pána svého chuďas,
sluha “&otrok. Jakmile však s Kristem

jsou spojeni, dosahují takové slávy a
hodnosti, že i nebeský Otec láskou ne
změrnou je miluje, a že Otec nebeský
patří na ně takým okem, jakým patří
na Krista, jelikož zovou se jménem jeho,
jsou křesťané neboli údové Kristovi.

»Všickni, kteří jste v Kristu
pokřtěni,c praví apoštol, »Krista
jste oblékli. Nyní pak již není
sluha, ani svobodný, ani žid,
ani Řek, ani muž, ani žena, ale
Kristus, Pán náš, všecko ve
všem.

Hodně-li přijímáme ten nebeský

chléb, kterýž s nebe sestoupil, Ježíše
Krista, Pána našeho, pak budeme pro
měněni v Krista, a skrze Krista máme
přístup i k Srdci nebeského Otce, který
nás miluje tak, jak miluje Syna svého.
Nebudeť nebeskému Otci" na tom dosti,
aby korunou slávy ozdobil pouze Syna
svého, nýbrž učiní, aby sláva a veleb
nOSť Kristova, jenž jest hlava naše,
byla také přidělena údům hlavy tě a
těla Kristova, jimiž jsme my.

Ježiš Kristus jest hlavou naši. Křesťané
jsou s Kristem jako údové těla jeho

úzce spojeni.

Otec nebeský Adama takovými před
nostmi obohatil, že stal se otcem a
hlavou všech, kteří z Adama původ
mají, ale kromě toho měli lidé míti
podíl i v milosti, spravedlnosti a sva—
tosti, kterou Adam jako otec náš od
Boha byl obdařen.



Adam zneužil darův a milosti, jimiž
byl obohacen, a proto nejenom sám
vzal úhonu na těle i na duši, nýbrž i
ti, kteří od Adama vyšli, a hříchem
Adamovým otevřena brána
mnohým nesnázím a útrapám, ale všickni
potomci Adamovi jsou hříšníci, protože
podíl mají na hříchu společného otce
svého. Dopustí—lise hlava skutku trestu
hodného, bývá celý člověk uvržen do
žaláře, bývá spoután a nad to i záda
zločincova mnohými ranami bývají zra
něna; nebot tak tomu chce úzké spo
jení hlavy s tělem, že hřích hlavy jest
hříchem celého těla, a proto i trest,
který za hřích trpí, není trestem ne
spravedlivým. Hlavou naší jest Adam,
kterýž zhřešil, a v něm jako údové této
hlavy hřešili jsme i my, a proto jsme
tak vinni my údové jako hlava naše, a
odtud hřích dědičný a tresty s nim
spojené i na nás přešly. Z toho pak
jde, že i my (kteří jsme hříšníci a
k zlému nakloněni). tak jednáme, jakými
jsme, dle žádostivosti nezřízené, a že i
hříchův osobních se dopouštíme, kteréž
z kořene hříchu dědičného jako strom
i s ovocem vyrůstají.

Srdce nebeského Otce ustrnulo se
nad touto velikou bídou lidskou,i stalo
se úradkem Božím věčným, že lidskému
pokolení místo hlavy, hříchem otrávené,
dána hlava zdravá, plná milosti a laska
vosti, aby pod ochranou a záštitou této
hlavy nové mohli býti lidé přijati za
údy její, a aby hlava tato nahradila jim
mírou hojnou všecko, co hříchem ztratili.

Hlavou pokolení lidského jest Ježíš
Kristus po přirozenosti lidské. Ač i náš
Pán přemílý Adama měl za hlavu jako
člověk, přece nicméně nebyl Adam
hlavou Kristovou ohledem milosti a
hříchu. Poněvadž Pán Ježíš nestal se

člověkem během obyčejným ze semene
mužského, proto také nákazy a ztráty
hříchem zaviněné neměl. Bůh-člověk
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l Ježíš Kristus nepřijímá darův a milostí
' jako člověk od lidí a od andělúv, ale

, jest nicméně hlavou lidí i andělů.
] Hlavou Kristovou jest Bůh. Jestiť

netoliko .1 Bůh hlavou Kristovou dle přirozenosti
božské i lidské; vždyt: ze Slova ne
stvořeného a věčného jako s výsosti
do údolí proudí na lidskou přirozenost
Kristovu všecky milosti a dary, jimiž
jest ozdobena.

Jestiť zřízením Božím (a za toto ři—
zení budiž jméno Páně velebeno), že utr
pení a protívenství, kterým jednorozený
Syn Boží jako člověk se podrobil, lidem
prospívá, a že z Krista, jako z hlavy
naší, veškerý milosti nám vyřinují pro
nerozdílně společenství, kteréž jest mezi
Kristem jako člověkem a mezi námi,
kteří jsme jeho bratři, jak i apoštol
zřejměsvědčí: »Povoláni jste ku
společenství se Synem Božím,
Ježíšem Kristem.: O, toho zázrač
ného a nepochopitelného spojení! 0, té
důstojnosti, za kterou nikdy hodné chvály
vzdáti nemůžeme! O, toho spasitelného
a čestného spojení mezi Kristem a mezi
námi, že lidská nicota a chudoba má
miti podíl na zásluhách &utrpeních Páně!
Oznam nám, Pane Bože, pro toto veliké
milosrdenství své, kterým nám Syna svého
dáváš, abychom spojení jsouce _sKristem,
měli účastenství i v zásluhách jeho, a
aby utrpením Kristovým dostalo se nám
odpuštění hříchů, jakými slovy můžeme
povinný dík za takové dary a milosti
vyjádřítí? Jakou váhou vážití budeme
sílu a moc Tvou a spojení své, kteréž
jsi učinil mezi Kristem a mezi námi,
mezi jednorozeným Synem svým a mezi
námi přešťastnými údy, kteřížto jsme tělo
z těla jeho, krev z krve jeho, kost
z kosti jeho?

Jelikož však, Pane, nikdo není s to,
aby pochopil bytnost' Tvou, proto i skutků
Tvých nikdo nemůže ani pochopiti, ani
vypraviti. Isám žalmísta nejednou udíyen
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rozjímal skutky Tvé, a nemoha jich po
chopiti, volal: »Není, kdo by Tobě
byl podoben v smilování Tvém..
Smilování a milosrdenství Tvému nebylo
dosti, že můžeme se z příchodu Syna
Tvého na svět radovati, ale jsme i při
buzní, sluhové, bratři, dítky jeho; toto
vše nám dobrota a láska Tvá uštědřila.

Avšak ani tím ještě neučinéno zadost“
dobrotě a lásce Boží nestihlé, jsmet' tak
povýšeni a povznešeni, že jsme i tělem
Kristovým, souosobni s Kristem, a že
Kristus veškerý milosti, jimiž jest obdařen,
is námi sdílí. Vždyť abych nešířil další
řeči, jsou hlava a tělo osobou jedinou.
Kdo by mohl, Pane Ježíši, zamlčovati
chválu Tvou? Kdo by neměl ustavičně
Tebe ctíti, an i Ty nás poctils, žes
nuzného a chudého z prachu země po
výšil,»abys posadil jej s knížaty
lidu svého.: Ano, spojils nás s kní
žetem knížat, s Ježíšem Kristem, an Pán
Ježíš se spojuje se živým údem těla
svého člověkem, aby jej živil a' uctil.
Kdo by, rozjímá-li veliké dobrodiní toto,
kteréž veškeren lidský rozum převyšuje,
nedivil se spolu s Nikodemem: »Kterak
může se tak státi?c Nikodémne
může pochopiti, jak může člověk znovu
se zroditi, aby byl novým stvořením;
my pak máme více příčin k podivu,
vidíme-li, že člověk znovu se rodí, aby
spojen byl s tělem Kristovým. a byl
živým údem těla jeho.

Tuto velevhodně dá se umístiti výrok
sv. Jana Ztatoústého: -»Milosti, kterých
Pán lidem uštědřuje, jsou tak veliké, že
nemalé námahy bylo třeba sv. apoštolům,
aby usvědčili národy ve víře, a ujistili
je o možnosti takové lásky a dobroty
nestihlé, kteráž lidem nezaslouženě takové
milosti dává. Proto také volá sv. apoštol
Pavel, kdykoliv o zvláštních a neoby
čejných darech nebeských se zmiňuje:
Pravé a neklamné jest slovo, kteréž pravím
vám. Tak na př., když ubezpečuje věřící

lid o pravdě: Vy jste tělem Ježíše Krista.
Vždyť nejenom slovy, nýbrž i modlitbou
víře naší pomáhá, aby malomyslnost' a
nedůvěra naše nepoklesla, má.-li věřiti,
že lidé v Krista vejíti mohou. Avšak
slavnosť divův a zázraků Božích, zázrak
Boží nejvyšší a nejsvětější, jest slavnost“
Božího Těla, jelikož v tento den zázrak
jeden zázraku druhého svědectví vydává.

Totoťjest tajemství, kteréž konáme
nejenom jako památku vykoupení, ale
spolu také jako prostředek a závdavek,
kterýmž nejen skrze Krista jsme vy
koupeni, ale nad to i Kristovi bratři jsme
učinění. Vždyť s Kristem se spojujeme
sloučením nepostihlým a přesladkým, kte
rémuž i andělé se podivují. Tak se
spojuje člověk s Kristem, že Kristus a
člověk splývá v jedno, jest souosobný,
jak sv. Augustin a sv. Řehoř dosvědčuje.
Jest Kristus ženichem, duše pak nevěstou,
člověk tělem a Kristus těla toho hlavou.

A abych nemohými slovy pravdu tuto
potvrdil a vznešenost božských slitování
velebil, pravím, že lidé takové cti dosahují,
a nejenom křesťany, nýbrž i Kristem slouti
mohou, kterýžto slavný název nejenom
všem živým údům církve katolické vesměs,
nýbrž i každému zvlášť přísluší.

V církvi Kristově jsou zajisté různé
úřady a hodnosti, jimiž jenom někteří
údové honositi se mohou. Jsouť někteří

apoštolé, jiní učitelé, jiní proroci a opět
jiní kněží; ale ne všem jména tato a
náZvy patří. Avšak čest a důstojnost,
že křesťan smí i Kristem slouti, nenáleží
jenom těm, kteří hodnosti a důstojnosti
v církvi mají; nebot přistupuje-li ku stolu
Páně člověk prostý a. chudý hodně, ano
klečí-li \) stolu Páně i otrok, a byt i
nižší byl někdo než otrok, tenť z nízkosti
své jest povýšen a poctěn jménem
Kristovým. »Děkujmež, bratři milí,c po—
vzbuzuje svatý Augustin, >žeť nejenom
křesťany, nýbrž takřka Kristem samým
učiněni jsme.:



Kdo jest s to, aby vypověděl, jakou
čest? prokazuje l'án svým věrným, kteří
hodně ku stolu Páně přistupují, ant' se
s nimi spojuje a jim jméno své uděluje?
Že pak sloučení toto nedá se vypraviti,
jest zajisté nepostihlé, anat' i laska,
s kterou Pan s námi se spojuje, vy
slovena a poznana býti nemůže,
velika jest laska ta, jak veliký zázrak,
že nám nei'ýslovna laska Kristova ne
stihlé dobrodiní prokazuje. Netřeba se
tedy tomu diviti, že láska tato, neda-li
se jazykem vysloviti, nedá. se ani roz
umem pochopiti. Nemůžemeťani mnohých
věcí, kteréž vidíme a pozorujeme, ústy
zřejmě vysloviti a rozumem pochopiti.

Velebena budiž dobrota Tvá, Pane
Bože náš, chválena budiž i laska Tvá,
kteráž nam taková dobrodiní dává, že
přesahují i rozum náš, a že jazyk nás
není dostatečný, abyje vyslovil. O,pokrme
nebeský, kterýž jsi ve způsobách chleba
a vína uzavřen, jak nás obživuješ, žet'
ani na zásluhy naše nedbaš, že nám
více podavaš, než smíme a můžeme ža
dati, že nás povyšuješ, ano i proměňuješ,
že jsme Tobě podobní.

Jako svaté člověčenství Kristovo

spojilo se s věčným Slovem, & Slovo
vtělené se snižuje, abychom mohli je
přijmouti, a přijímajíce Slovo věčné, s ním
se mohli sjednotiti, tak že jsme jedno—
bytni s Kristem, tak i Kristus přijímá
přirozenost naši, abychom my mohli se
spojiti s přirozeností Kristovou. Kdo jest
sto, aby vypravil, jak velmi se pokořilo
Slovo věčné, anot s nebe sestoupilo a
se svatým člověčenstvím se spojilo ? Avšak
to všecko ještě dobrotě a lásce věčného
Slova nestačilo (jak sv. Augustin při—
pomíná), nebylo dosti Synu Božímu, že
přijal chudobu lidskou, ale chtěl spojiti
chudobu lidskou s chudobou svou, a
proto se až tak snížil, že se s námi
v jednotě božské osoby spojil.

O, té pokory a poníženosti Kristovy,

jak.

! ó, té nevýslovné lásky Páně, že nehrozí
? se Pan přirozenosti zločincův a buřičův,

aby hříchy jejich a nepravosti zahladil,
jakoby sám byl se jich dopustil. Tak

, jsi se, Pane Ježíši. zapomněl. žes slávu
a velebnost' svou zakryl, abys hanbou
naší se příoděl. tak že i apoštol narodův
udiven vola: »Toho, který hříchu neznal,
učinil pro nás hříchem,: kterýž jest tak
od Pana vzdálen, jako člověk po spá
chaném hříchu od Boha se vzdálil.

Že pak jsi, Pane, v dobrotě své
ustanovil, aby tělo Tvé bylo jedno s tělem
naším, není příčiny dostatečné, aby i
jméno Tvé nebylo jedno se jménem naším.
Ty's Pan, Tobě náleží čest a sláva, ale
laska Tvá. zamilovala ty, kteří byli za
hanbeni, a proto chtěls, aby hanba naše
i na Tvém těle utkvěla. Odtud dá se

vysvětliti, že, ač Ty, Pane, od hříchu jsi
tak vzdálen, jako nebesa a země, nic
méně ubohých hříšníků tak se ujímáš,
že hříchy naše nazývaš hříchy svými.
Tvůjjest výrok: »Neni pokoje kostem
mým před tváří hříchů mých.:
Ty volaš slovy k nebeskému Otci:
»Uzdrav duši Mou, neboť jsem
zhřešil Tobě.: Kdo by se nepodivil,
kdo by neužasl, slyší-li slova tato z úst
Kristových?

Který jest syn, jehož srdce by bolestí
se nerozpuklo, pováží—li,že jsme my lidé
příčinou slov těchto, jimiž Pan potupu
& hanbu svou projadřuje, a nad toi
mnohé a nesčetné útrapy nám na mysl
uvádí? A právě tato nevýslovná láska
a pokora, kterou se Pán tak ponížil,
že i hříšnou přirozenost lidskou na se
vzal, a ji na potupné dřevo kříže při—
pevnil, jest příčinou, že ti, kteří této po—
kory Páně užíti chtějí, tak jsou oslaveni,
že i jménem Kristovým honositi se mohou.

O, -té zázračné a podivuhodné po
kory Slova věčného, kteráž se vtělila,
a kteráž člověčenství Kristovo tak po
vznesla, že s bytností božskou se sloučilo!



O, té podivuhodné a větší nad tuto po
kory, že Bůhčlověk tak se ponižuje, že
i s hříšníky se spojuje a bytnosť jejich
na se béře!

Ovšem jest ta okolnost, že věčné
Slovo člověkem se stává, převelikým po—
kořením, jakéž kdo mysliti může; vždyt
jest propast nezměrná mezi Bohem a
tvorem. Avšak dlužno připomenouti, že
tvor, s nímž se Slovo věčné spojilo,
Maria Panna, jest tvor svatý, ano tvor
přesvatý, prost všeho hříchu, v němž
jest více milosti a darův a slávy, než
mezi všemi nebeskými kůry. My pak,
s nimiž se Slovo věčné spojuje, a jejichž
přirozenost přijímá, jsme ubozí a nuzní
hříšníci, obtížení mnohými hříchy a ne
pravostmi. Jako odměna za to ve'liké
snížení dostalo se lidem netušené cti a
slávy, že jsou v Kristu vštípeni, že darův
a milostí Kristových jsou účastni. Snížení
Kristovo stalo se v době jeho hořkého
utrpení. Naše povýšení a oslavení děje
se při sv. přijímaní. Z přetrpké žluči
Kristovy vyšel přesladký med, kteréhož
užíváme, hodně-li Svatost oltářní přijí
máme. Hlad Páně připravil nám krmí
chutnou, rány Kristovy jsou lékem zra—
néně duši naší. Obnažení Páně zhotovilo
nám roucho svatební. Žízeň Kristova

uchystala nám sílící nápoj. Pán byl po
smíván a tupen v žaláři, aby sluha, jenž
byl v temném žaláři držán, nejenom byl
osvobozen, nýbrž i poctěn a oslaven a
za Syna Božího přijat.

Okoušíme pokrmu sladkého, kdykoliv
duše naše odpuštění hříchův a milost
Boží přijímá. Ale uvážíme-li, že Kristus
miloval nás až k smrti, k smrti totiž
kříže, tu býva duše naše takovou lahodou
naplněna, žejest nám jako sv. Augustinovi,
který ustavičně rozjímal o věčném úradku

“Páně, kterýmž pokolení lidské bylo vy
koupeno. Sám Bůh pokolení lidské velmi
poctil a oslavil, vždyť sám se za ně
jako výkupné dal; neboť jakož člověk

Škola B. s. P. 1896.

byl přemožen, a sám zahubu věčnou
zavinil, tak byl zase člověk, který zví
těžil, kleslého pozdvihl a zahubeneho vy

, koupil. »Skrze hřích,: praví sv. Pavel,
»přišla smrt na svět, a skrze
člověka stalo se vykoupení
mrtvých. Jako neposlušnosti
jednoho člověka mnozi hříšníci
učiněnijsou, takposlušností
jednoho mnozí jsou ospravedl
něni.:

A tato slava a čest pokolení lid
ského, jemuž dan Vykupitel, který člo
věkem se stal, byla velikým pokořením
zlého ducha. Vždyťz toho pravě rodu lid
ského (který ďabel přemohl), zase jedním
byl přemožen, an mu kořist vyrval.

Tím pak spolu i Bůh velmi byl
zveleben a oslaven. Tuto zjevila se nam
Boží dobrota a láska. Vždyť Bůh tak
svět miloval, že i jednorozeného Syna
svého dal na vykoupení lidské, aby hříš
níci s Bohem byli smíření, aby nepřátelé
učinění byli přátely Božími, a aby ti,
kteří pozbaveni byli dědictví života věč—
ného, novým životem byli oblaženi. Kdo
smí říci, že nad tato dobrodiní mohou
býti ještě větší, anebo že by mohla nad
tuto lasku býti lidem prokázána láska
větší, anebo že by lidé mohli více ještě
žádati?

Ježíš Kristus modlil se k nebes

kému Otci: »Otče, chci, aby laska,
kterous Mne miloval, byla v nich,
a abych .la byl v nich.: Ma tudíž
láska, kterou Otec miloval Ježíše Krista,
přejíti i na ty, kteří jsou s Kristem
spojeni, milujíce se láskou vespolnou.

Veliké tajemství, nevýslovné spojení,
česť nezasloužena, že Kristus a člověk
jsou jedno, a že Kristus, jenž spasil
člověka, a za člověka prosí, sebe sama
spasena činí a za sebe. sama prosí. Kdo
pochopí oslavu a česť člověkovu, kterouž
jest vyvýšen, ne-li ten, jenž uvažuje &
rozjíma, jak potupen a zhanoben byl

10
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Bůhčlověk pro spásu naši. Tuto třeba | bení hodno jestlc Žij, duše má, a
volati, jak volá apoštol: »O, toho věr- uznávej vděčně lásku a dobrotu Pána
ného slova, kteréž všeho oblí- nebes, který z lásky k lidem umírá.

(Příště dále.)
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Na neděli 5. po velikonoci.

..Proste, &vezmete,aby radost?II nemohli jísti. < Pokrm ten byl totiž

vaše byla dUkonažjgl16, 24) připraven z lesních bylin a byliny ty
byly velmi hořké, ne-li zrovna jedovaté.

le dnešního sv. evangelia A Eliseus, který nevěděl, z jakých bylin
domlouvá Pán Ježíš uče- jest krmě připravena, nasypal' do hrnce
níkům svým, že po celý mouky, a pokrm ten byl ihned dobrý
ten čas, co s ním obcovali, & chutný, »a nebylo více žadné hořkosti
za nic Otce nebeského ve v hrnci.c A co jest hřích? Jed, který
jménu jeho neprosili, a po- otravuje nejen tělo, ale i duši. A kona-li
vzbuzuje a vybízí je, aby církev svatá modlitby, aby Otec nebeský
tak činili, an dí: »Amen, jed ten od nás milostivě odvrátiti ráčil,

amen, pravím vám: Budete ll zač pro- zdaž není i naší povinností, abychom
siti Otce mého ve jménu mém, dát vám. s prosbami jejími spojili prosby své?
Až posavad jste za nic neprosili ve proto řekl Pan Ježíš učeníkům svým:
jménu mém: proste, a vezmete, aby »Proste, a vezmete, aby radost vaše
radost vaše byla dokonalá.: (Jan 16, byla dokonalá.: (Jan 16, 24.) A svatí
23—25) apoštolé prosili, a jak jim Pan Ježíš

A tak činí i církev svatá. Ona nám Přislíbil, vzali: zachovali duši svou a
sice nedomlouvá, že bychom až posavad tisíce jiných od porušení uchovali, a 0
za nic ve jménu Ježíš neprosili; ale sv. Janu i víme, že ani jed mu neuškodil,
sama prosí a vybízí věřících svých ve kterýž mu bezbožníci píti dali.
dnech ku zvláštní prosebné pobožnosti O kdyby se to tak mělo, že by
ustanovených, aby i oni s ní prosili, by modlitba takový účinek měla, aby člo
Otec nebeský milostivě od nás všecko věku ani jed neuškodil, kdyby k mo
odvrátiti ráčil, co by nám v plnění jeho dlitbám věřících ,Pán Bůh ihned také
svaté vůle překáželo. všecky nemoce, krupobití, neúrodu, po

Anoť ty dny křížové, kteréž církev vodné, požáry, války a mor od lidí
svatá ustanovila, jsou jako živý výklad odvrátil, tu by ovšem velikou pošetilostí
oné prosby Otčenáše, kterouž sam Pán bylo, kdybychom takového účinného
Ježíš apoštoly své a jimi i nás naučil prostředku nechtěli užívati, anebo jim
se modliti k Otci nebeskému, aby nás docela i pohrdali. Ale což ony se ko
přede vším jiným zlého duše, jímž jediné nají prosebné průvody na vyprošení
hřích jest, uchovati, jakož i jeho ná— odvracení všeho zlého, a ono to zlé
sledky od nás milostivě odvrátiti ráčil. přece se vždy neodvrací, ba ono při
A proto nedobře činí ti, kdož mohouce kvačí často tam, kde lidé za odvrácení
v křížových dnech prosebných průvodů jeho právě nejvíce se modlili. Proč
se zúčastniti, přece se jich nezúčastňují, bychom tedy měli se modliti? Tak a
anebo docela jimi pohrdají. podobně omlouvají nejedni křesťané sami

V Písmě svatém Starého Zákona, sebe a často i pohrdají. pobožnosti,
ve 4. knize král., ve 4. kapitole, čteme, kterouž církev svatá a nábožní věřící
že kdysi učeníci Eliseovi zasedli k obědu, za odvrácení všeho zlého konají. Kristus
ale sotva okusili pokrmu jim předlože- Pán však řekl: »Proste, a vezmete, aby
ného, zvolali: »,Smrť v hrnci, muži Boží!6 radost vaše byla dokonalá.: (Jan 16, 24.)



Nebéřeme-li, oč prosíme, děje se často | modlitby za odvrácení všeho tělesného
proto, že neprosíme ve jménu jeho; : zlého, prosíme nazvíce, aby takové věci
snad také proto, že neprosí s námi
jiní, kteříž přece také celým svým živo
bytím jako všickni lidé na tu úrodu
zemskou odkázáni jsou, neboť bez té

;
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Otec nebeský od nás odvratiti ráčil,
které by duši naší škodlivy byly a tudíž
opravdovým zlem jsou. Slepec jeden dal
se kdys přivésti ku hrobu sv. Tomáše

není ani chleba ani jiné výživy; anebo | Kanterburského a prosil tu, aby Bůh
se to děje proto, že ten Otec nebeský
není jako otec pozemský, kterýž nedá

jej na přímluvu svatého toho slepoty
zbaviti ráčil. Důvěra slepce nezůstala

dítěti kámen, když by v nerozumu svém bez výsledku. Slepec pojednou zázračně
mělo jej za chléb, anebo hada, když by prozřel a těšil se nemálo z nabytého
jej mělo za rybu,—nebo štíra, když by
jej mělo za vejce. Konajíce prosebné

zraku. Když však pózději o milosti té
rozjímal, vzpomněl si, že neměl prositi,

10*
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aby jej Bůh slepoty tělesně zbaviti ráčil,
kdyby slepota ta duši jeho snad škoditi
měla. l šel zase ku hrobu sv. Tomáše,

oči majícímu uvrženu býti do pekelného
ohněm (Mat. 18, 9.) Nermoutil se nic
pro slepotu svou, byl nábožně živ a

a prosil, aby Bůh opět raději slepotou nábožně i skonal těše se, že duše jeho
ranil oči jeho, kdyby se jimi nějakého účastna bude Boha tváří v tvář viděti a
hříchu měl d0pustiti. A hle, mrak zase ; z patření toho věčně a dokonale se rado

zastřel oči jeho, ale duše jeho pocítila * vati. Tak i my se modlívejme, abychom
všecku váhu slov Páně: »Lěpeťjest tobě odměnu vzali a radost naše dokonalá
jednookému vjíti do života, nežli obě byla. Amen.

č$$$$$$$&%$f M_MMMMM/W AM./\„<HW** **WWW-\W
Cest

zahrádku žití jasným slunkem svítí česť, Jak nebe jasno! Jak to slunko hřeje!
tam v sterém lesku radost! všude .nítí česť. Jak blaze zřítí, nad hlavou se ekvíti če.

Po keřích, stromech květů plno puči, Však hle, ten drak, jenž po obloze letí,
i ze záhonků pestré zvedá kvítí čest'. on jícnem rozpitým chce zář tu vpíti — česť!

Klid, spokojenoeť, štěstí, radosť, blaho — On nedbá, koho vášeň jeho stihne,
ty včelky může po květech tam zřítí česť. on dál se na to jasné slunko řítí — česťl

ó šťasten tvor, jenž může vždy tam dlíti, To shaslo. V jícnu ntonulo temném.
kdež slunko svítí, jehož nelze vzíti — česť! 0 běda, vždyť tvor potřebuje k žití čest'!

ó člověče, jenž česť tak drahou kalíě,
tím drakem býti, rci, proč chceš jen míti česťl?

' A. N. Sychrova/ný.

WWW*WWMix/v * WWW“ WMA/Vr-o-.-OOOOOOOOOOO 0-0-0-.-.-OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO-.-.-OOOOCMMM
Na neděli 6. po velikonoci.

„Toto mluvil jsem vám, abyste, vedli ven z vinice a zabili. Protož až
když přijď? lmdim' 'ozPomenuli" přijde pán vinice, co učiní vinařům
na to, že já. jsem to pověděl vam.“ .) Ř(Jan 16,4_) těm. ekli jemu: Zlé zatratí zle a vinici

3 , _ svou pronajme jiným vinařům, kteříž
_;yl člověk hospodář, kterýž mu dají užitek časy svými.: (Mat. 21,
' vzdělalvinici,aopletl ji plotem 33—41.)

a vykopal v ní lis a ustavél Toto podobenství pověděl Pán Ježíš
věží, a pronajal ji vinařům a kdysi ve chrámě knížatům kněžským a
šel na cestu. A když se při— starším lidu, a ono zajisté se dobře hodí

* blížil čas ovoce, poslal slu- na doklad a i výklad dnešního svatého
žebníky své k vinařům, aby vzali užitky evangelia. Bůh sám jest ten hospodář,
jeji. Vinaři pak zjímavše služebníky jeho, kterýž vzdělal vinici a pronajal vinařům.
jednoho zmrskali, druhého zabiliajiného Vinaři jsou národ israelsky, jejž Bůh
ukamenovali. Opět poslal jiných služeb- sobě vyvolil, aby z něho vyšlo spasení
níků více nežli prve; i učinili jim též. veškerému pokolení lidskému, a služeb
Naposledy pak poslal k nim syna svého, nící, jež hospodář poslal k vinařům, aby
řka: Ustydíť se syna mého. Vinaři pak užitek vzali, jsou proroci, i víme a sám
uzřevše syna řekli mezi sebou: Tentot' Pán Ježíš to vytýkal zákonníkům a
jest dědic; pojďtež, zabíme jej a budeme fariseům, kterak zle se zachoval k pro
míti dědictví jeho. ] chopivše jej, vy- rokům lid israelský.



Připomeňme sobě jen některé z těch
proroků, na př. Mojžíše. Ten. z domu
královského musel se dáti na útěk, aby
nebyl vydán v ruce těch, kteří za dobré
zle jemu splatiti chtěli. A což prorok
Elias? Zdaž itomu nebylo utíkati na
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nad osudem jejich a plakal nad Jeru
salémem, že zabíjel proroky a kamenoval
ty, již k němu od nebeského Hospodáře
posláni byli, aby v nejtěžších dobách byli
lidu israelskému jako andělé strážní:
aby neuměle poučovali, chybující napo
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horu 40 dní cesty vzdálenou„ aby .se tam ' mínali, výstrahy jim dávali, kpoznání Boha
ukryl před hněvem krále Achaba a man- | a jeho svaté vůle je přiváděli, ze hříchů
želky jeho Jezabely. kteříž úklady činili
životu jeho proto, že jim vytýkal ne
pravosti jejich? Nejinak, ano ještě hůře
vedlo se jinym prorokům, jež Bůh poslal
k lidu svému. Sám PánÍJežíš žalostnil

je kárali a na tresty Boží pamatovali, u
nápravě života jim nápomocni byli, jim
dobře radili. srdce jejich obměkčovali.
cestu k lepší budoucnosti jim ukazovali
a milosrdenství Boží jim vyprošovali.
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A když posléze ten nebeský Ho
spodář poslal k vinařům samého jedno
rozeného Syna svého, kterýž vzav na
sebe způsobu člověka chodě po zemi
Judské všude dobře činil, pomáhal a
hledal, aby spasil, co bylo zahynulo,
jakéže uznalosti, jakého vděku, jaké od
sluhy dostalo se jemu? Krev jeho tekoucí,
smrť jeho na kříži dávají smutnou, ale
určitou odpověď.

A že by s podobnou odměnou
potkati se měli také vyvolení jeho apo
štolé, to bylo daleko za myslí jejich, ale
Pán Ježíš věděl, co je očekává, a proto
je zavčas činí pozorny a praví jim:
»Ven ze škol vyženou vás, anať přichází
hodina, že každý, kdož vás zabije, do
mnívati se bude, že byl tím Bohu sloužil.:
(Jan 16, 2.) Avšak Pán Ježíš také zároveň
zjevuje jim příčinu, proč tak lidé činiti
budou, řka: A to vám učiní, protože
nepoznali ani Otce ani mne. Ale já jsem
vám to mluvil, abyste se nehoršili, a

00000

když přijde hodina, rozpomenuli se na
to, že já jsem to pověděl váma (Jan 16,
1—4.) A na tato slova jako svatí apoštolé
i my pamatovati máme, když vidíme,
kterak svět až podnes odměňuje se těm,
již praví jsou jeho dobrodinci, ustano
veni & poslani k tomu, aby nás učili
znáti Otce a Ježíše Krista, když vidíme,
kterak se množí počet těch, kdož ne—
jenom sami nechtí znáti ani Otce ani
Ježíše Krista, ale i jiným v poznání tom
brání, z rodin, ze společnosti a i ze
škol a z učiva ducha křesťanského vy
puzuji a jemu na odpor se staví. Co
učiní hospodář vinařům těm? »Zlé za
tratí zle, a vinici svou pronajme jiným
vinařům, kteříž mu dají užitek časy
svými.: A protož važme si tě vzácné vinice
Hospodaře nebeského, a pracuj každý
vedle povolání svého svědomitě na ní, a
když přijde Pán její a shledá. hojný užitek,
nevezme ho, ale dá vinařům v odplatu
věčnou. Amen. F. K.
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší církve.

Píše Boh. Bendl. (C. d.)

\ ukřižován umřel a pohřben
' jest. Co nám sv. evangelisté

, '“,o přehořkém utrpení a smrti
Pána našeho Ježíše Krista vypiaVují, to
věřili první křesťané pevně, jak vysvítá
z výroků nejstarších spisovatelů církev
ních. Totéž vyznávali před katany po—
hanskými a utrpením Páně těšívali se
v ukrutných bolestech vlastních.

Pohleďme nyní do katakomb, jak
si tam staří křesťané utrpení Páně a
jeho smrt znázorňovali. Veliké hoře způ
sóbil Petr Pánu svému a mistru troj
násobným zapřením. V katakombě sv.
Cyriaka vidíme nástěnný obraz a na
něm Spasitele, an Petra varuje a za
přeni předpovídá. Vedle Pána stojí

_ppél pod Pontským Pilátem, .

!

kohout, o němž se Pan Ježíš zmínil.
Petr jest celý ustrašený a ubezpečuje
mistra svého, že raději s ním zemře,
nežli byjej zapřel. Tentýž výjev zobrazen
jest na jedné mramorové rakvi v kata—
kombě Vatikánské. Obrazy takové byly
zajisté v tehdejších dobách pronásledo—
vání zcela na místě; bylyť křesťanům
neustálou výstrahou, aby nenásledovali
Petra a v sebe větších mukách Krista

Pána nezapřeli.
V coemeteriu sv. Praetestata vi

díme velký obraz na omítce malovaný':'
představuje nam Krista Pana v plášti
šarlatovém s korunou trnovou na svaté
hlavě, kterak žoldnéři jej bičují a na
trnovou korunu bijí, zcela dle vypra—
vování sv. evangelisty Marka. (15, 17.)
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Jedno z nejstarších vyobrazení

utrpení Páně shledáváme na jedné rakvi
mramorové v katakomkě Vatikánské.
Přední strana jest v patero polí roz
dělena; uprostřed viděti kříž, nad ním
ve věnci monogram jména Kristova:
na ramenách kříže sedí
dvě holubice a zobají na

věnci, čímž znázorněna jest , .
nadějena nesmrtelnost ;
skrze zásluhy Kristovy. '
V prvním poli po pravé
straně soudí Pilát Spa
sitele, ve druhém vedou
Ježíše k bičování, v třetím (po levé ruce)
sází voják Kristu trnovou korunu na hlavu,
a v posledním nese Pan těžký svůj kříž.

Nejvýznamnějším obrazem utrpení
a smrti Páně jest kříž; vždyť na něm
umříti a takto naše vykoupení dokonati
ráčil. Kříž byl pohanům i židům zna
mením hanby a potupy největší — a
právě tento zvolil si Syn Boží, aby
ukázal v utrpení svém lásku svou k nám;
smrtí svou však posvětil Pán kříž a od
té doby stalo se ze znamení potupného
znamení posvátné ——ze znamení hanby
znameni nejvyšší cti, spasení. Proto
“také měli první křesťané kříž v úctě
největší; dělali kříž na čele svém často
s velikou zbožnosti a důvěrou; když
roku 177. císař Mark Aurel přísně roz
kázal, aby všichni, kdož modlám obětovati
nechtějí, hroznou smrtí sešli, přišla i
dcera bývalého konsula Makaria, panna
Glyceria, ozdobivši čelo své křížem,
před soud a vyznala se, že jest kře
st'ankou. Tázána jsouc, proč nemá také
jako ostatní hořící lampu v rukou, od
větila: »Napsala jsem lampu svou, která
nemůže shasnuta býti, na čele svém.c
Po ukrutném trýznění hozena statečná
panna tato divokým šelmám na pospasy.
Církevní spisovatel Tertullian (nar. 160,
1- 240) píše: »Při každém kroku a po—
hybu, vycházejíce & vracejíce se, při

stole, v koupeli a cokoliv jiného činíce,
znamenáme čelo své znamením kříže.“

Žijíce však mezi židy a pohany,
nesměli křesťané kříž na veřejnost sta
věti, nýbrž toliko v skrytosti a pod ta

jemnými ..značkami. Používali
k tomu konci zprvu kotvice,
jejíž rukOVěti podobu kříže dá
vali. Tím vyjadřovali zároveň
svou naději ve vykupítelskou

smrť Ježíše Krista.

Značku kříže T (řecké :) vsouvali
rádi na hrobech svých zemřelých mezi
písmeny jména. Tak nalezena jest ná—
hrobní tabulka s nápisem

IRETNE
(»lrene,c uprostřed kříž). Tím se značil
hrob křesťanský.

Že měli křesťané dosti příčin, aby
znamení kříže v tajnosti chovali a po
haně pohanů nevydávali, vidno'z obrazu,
jenž r. 1856. nalezen byl ve zříceninách
císařských paláců na Palatinu. V pří
bytku otroků vyryt jest zběžně a ne
uměle na zdi kříž a na něm člověk

s oslí hlavou. Po levici viděti jiného
člověka modlícího se; posila totiž dle
zvyku východního ukřižovanému rukou
polibek. Oděv modlícího se prozrazuje
otroka; pod obrazem naškrabán jest
řecký nápis: »Alexamenos sebetai theonc
t. j. »Alexamenos klaní se Bohu.a Z toho
jde na jevo, že mezi otroky v císařském
paláci byl i křesťan, jménem Alexamenos,
jemuž se druzí pro jeho úctu k sv. kříži
posmívali. Aby také pohaně ušli a sv.kříž
ochránili, užívali staří křesťané ponejvíce
písmeny řeckéX (ck),jakožto první ze slova
Christus, do níž vsouvali písmenu [ (j)jako
první ze jména ležíš na tento způsob:

_ Tak měli i jméno Spasitele i
kříž, ovšem v jiné poloze, po
hromadě, což očím pohanův ušlo.
Na staré rakvi jakéhosi bednáře

Tevera vidíme po jedné straně odznak
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jeho řemesla, sud, po druhé jméno
»Severusc a uprostřed ve věnci kříž se
jménem Kristovým a první a poslední
písmenou abecedy řecké.

SEBERV

Jak důmyslní byli staří naši před
kové křesťanští u vyjadřování své víry
a naděje! Takých obrazů je z dob pro
náledování v katakombách mnoho, ze
jména na náhrobcích.

Od času slavného vítězství Kon—

stantinova nad Maxentiem (311) došlo
znamení sv. kříže i u veřejnosti větší
úcty.

Před rozhodnou bitvou u mostu

Milvického před Římem obrátil se Kon
stantin — ač posud pohan — k Bohu
křesťanskému s prosbou za vítězství
nad sokem. A tu při slunce západu ob
jevil se na obloze jasný kříž z paprsků
slunečních a kolem nápis řecký (»en
tutó nikac), t.j. »v tomto znamení
zvítězíš.c Udíven hleděl císař i vojsko
na zázračný tento zjev. Hned druhého
dne dal Konstantin drahocenný prapor
zhotoviti — labarum jménem —, který
křížem a jménem Kristovým ozdoben
jest a za prapor říše římské pokládán
byl. Pod tímto praporem kříže Páně
podnikl pak bitvu s nepřítelem a zví
tězil slavně. Vítězství jeho bylo zároveň
vítězstvím křesťanství nad pohanstvím,
kříž Páně nemusil se více ukrývati,
z podzemních kobek vynesen byl na
světlo denní a staven v chrámech na

oltáře a náhrobky, byt' i posud v staro
bylé tajemné značce. Když pak císař
křesťanství veřejným &státním nábožen
stvím učinil, smrt? kříže zapověděl a
tak v očích pohanů všecku potupu

s kříže snal, začali křesťané znamení
kříže odhalovati a zřejměji znázorňo
vati, vynechávajíce X a podržujíce jen

kříž s monogramem Krista. —
Když pak kaciř Arius božství
Kristovo popíral (319), vyznávali
pravověrní křesťané tento článek

víry křížem s písmenami: první a po—
slední řecké abecedy, alfa a omega,
v tento způsob:

Tak vyznávali víru
svou, že Kristus je »Syn
Boha živého.a Od
časů těch vyskytuje se
znamení sv. křížezřejmě
a nezahaleně u veřej—

nosti, neboť stalo se znamením cti a
slávy. Krásně vytčena jest myšlenka
tato na obraze v křestní kapli katakomby
sv. Pontiana. Viděti zde kříž, posázený
perlami a drahokamy, z jehož pně vy
růstají četné růže. Na příčních ramenách
visí na řetízcích písmena »alfa a omega,:
nad nimiž stojí svícny se světlem. To
vše znamená, že »Kristus Ukřižoxaný
jest Synem Božím a světlem světa.:

V dobách nejstarších užívali kře
sťané jen kříže prázdného bez těla
Ukřižovaného na něm. Bylo toho po—
třebí, nebot panovala tehdy ještě modlo
služba a křesťané vystříhali se všeho,
co by je .do podezření modloslužby
uvrci mohlo. Místo Ukřižovaného za

ujímal beránek, tento něžný obraz
trpícího Spasitele. Sv. Jan Křtitel uka
zuje na Pána Ježíše zvolal: »Ejhle,
Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa.:
Ve Starém Zákoně byl beránek obětí
od Boha nařízenou a měl zobrazovati

oběť Syna Božího na kříži. Beránek
platí až posud u nás za obraz trpícího
Spasitele a vídáme jej často v našich
kostelích.

Nejstarší vypodobnění beránka jest,
an stojí na hoře, z níž v pramenech
prýští voda. Dva jeleni -—obraz to lidí
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po pravdě prahnoucích — přicházejí a kráčelí, znamení toto bylo jim posilou
napájejí se u pramene pravdy. Přečasto a záštitou ve všech pokušeních, se zna
má beránek iznamení kříže na čele. mením kříže umírali a toto znamení
Obrazy takovéto pocházejí z třetího sto— života stavěli na náhrobky své, ještě
letí po Kr., neboť nemají ještě kolem v hrobě dokazujíce, že kříž Kristův ob
hlavy zář, která se teprve později vy- zvláštním byl předmětem jejich víry,
skytuje. podkladem jejich naděje a výrazem

Z toho vidíme zřejmé, že kříž , jejich upřímné lásky ku Kristu Spasiteli
Kristův byl prvním křesťanům obrazem | — právě tak jako až posud činí všecky
přesvatým a předrahým, že jím vyzná— věrnéavěřícr dítky svaté církve katolické.
vali víru ve vykupitelskou smrť Syna V úctě sv. kříže srovnává se církev
Božího na dřevě kříže. Znamení kříže naše s církví původní a obě vyznávají
bývalo na křtu sv. a při sv. biřmování, ' tím víru, že Syn Boží Ježíš Kristus
jako nám, na čelo vtisknuto, znamením trpěl, byl ukřižován a zemřel na vy
tímto žehnávali se častěji nežli my nyní. koupení lidstva a že jen skrze Krista
Znamením kříže žehnávali biskupové a dojíti lze spásy věčné.
kněží věřící, kdykoli na smrt' za Krista (Příštědále.)

Pohled na křiž.

ediný pohled Kristův na Petra
„|_ v síni Kaifášově dostačil
ji;, poznal apoštol velikou vinu

svou, a že hojnými slzami

také chuďasem. Veškeren čas věnoval
umění a vědám. Jediný pohled na knihovnu
setníkovu byl výmluvným svědectvím, že
knihy jsou nejmilejšími družkami jeho.

nejenom srdce své umyl, ale Bylat knihovna setníkova tak drahocenná,
že nad to zůstal prvním mezi že snad i mnohý učenec takými atak
apoštoly, jakž mu Pán Ježíš slíbil. ,vzácnými knihami honositi se nemohl.

4 A jakož pohled Kristův změnil %Kromě toho byl příbytek setníkůvozdoben
srdce Petrovo, tak i nyní často je—' skvostným a drahocenným nábytkem.
diný pohled na kříž může srdce Jako mladý důstojník pojal manželku
hříšníkovo uvésti na cestu dobrou, zbožnou a rozšafnou, která sice již ne—

může mu rozžati světlo, jímž poznává byla tak krásná, jako v mládí, anyť vlasy
stav duše své. Jediný pohled na kříž pobělelyatvař zvráskovatěla;avšak srdce
dostači, že hříšník, spěchající v záhubu její ještě touž láskou milovalo í Boha,
věčnou, zastaví se a obrátí na cestu ,imanžela.
spásy. Jediný pohled ke kříží mnohdy Manželka setníkova byla žena zbožná
dostačuje hříšníkovi, jenž se připravuje a Bohu oddaná, kteráž se snažila, aby
ku sv. zpovědi. že zkroušeně se vyzná, klopoty a nesnáze života manželi svému
hříchův upřímně lituje a má opravdové oslazovala. Nikdy nezanedbala své ranní
předsevzetí, život polepšítí. Snad skutečná a večerní modlitby. Konalať jí obyčejně
událost, tuto níže vypravovaná, čtenáře u lože, nad nímž visel kříž s obrazem
o pravdiv03ti hořejších slov ujistí. ukřižovaného Spasitele. Kříž tento, který

V domě, který zevnější nádherou setník donesl ze Španělska, byl mistrov
jiným se nerovnal a jenž byl vystavěn ským dílem umění středověkého, amnohé
v předměstí Sen Žerměn v Paříži, žil museum bylo by kříž ten draho zaplatilo.
v třetím poschodí setník ve výslužbě, Vůbec musil uznati každý. kdo příbytek
který ve válce přišel o levou ruku. setníkův navštívil. a poněkud jenom

Setník nebyl ani boháčem, ale nebyl se v něm rozhlédl, že přebývá v něm

!
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rodina křesťanská. Také život setníkův
byl pravidelný, anti pro každý den byl
ustanoven jistý řád domácí.

Jenom jednou v roce změnil se
denní řád, a sice z té příčiny, že setník
s manželkou navštěvovali důstojníka, který
také již byl na odpočinku, a ve Versailu
přebýval. Časně z rána vyjížděli z domu
a o půl noci se vraceli. Byt byl pečlivě
uzamknut, vše bedlivě urovnáno, a pro
ten den zůstal byt prázdný, poněvadž i
děvečka v ten den příbuzné navštěvovala.

Tato okolnost, že jednou v roce
dům setnikův byl úplně prázdný, byla
mnohým lidem dobře známa. Jednou,
když zase setník navštívil přítele svého
ve Versailu, stála v novinách pařížských
druhého dne po vykonané návštěvě tato
zpráva: »Zvláštní událost“ můžeme dnes
zaznamenati. Setník na odpočinku X.
odejel včera s paní na návštěvu do
Versailu. Když se vrátili, zpozorovali
s nemalým ustrnutim, že všecky zámky
byly paklíčem odemknuty. stoly a skříně
vylámány, různé předměty cenné, peníze.
drahokamy na zemi rozházeny, všude
nelad a nepořádek, — ale ani nejmenší
věc se neztratila. Váček s penězi ani
nebyl rozvázán. Panuje domněnka, že
zloděj buď strachem anebo nějakým šra—
motem tak byl polekán, že nemohl nic
s sebou vzíti.:

Po dvou dnech doručen setníkovi
list, který psán byl rukou zlodějovou, &
v němž celá záhadná událost objasněna. . .

»Zítra nebude po mně v Paříži ani
st0py, a v několika dnech popluji do
Ameriky. Nevzal jsem z věcí Vašich ani
nitky. Peníze Vaše jsem nechal nedo
tknuty, ač jsem jich velmi potřeboval...
Měl jsem již všecko připraveno, co jsem
chtěl vzíti, a ještě jsem se jednou roz—

hlédl po příbytku, abych se přesvědčit,
že jsem nic nezapomněl; chtěli: jsem
všecky cenné věci míti. I utkvěly oči
mé také na kříži a na Kristu, který
s kříže, zavěšeněm nad »ložem, na mne
hleděl. Tento pohled mne zastrašil tak,
že jsem se na celém těle chvěl. Když
jsem byl v letech chlapeckých, viděl jsem
mrtvou paní, na jejížto prsou právě takovy
kříž spočíval. Tato paní byla má matka.
Leželať na loži, zahalena dlouhým, bílým
rubášem. Ruce její, křížem na prsou
složeny, objímaly kříž. Pohlížel jsem na
rozpjaté ruce Kristovy, na hlavu, trním
zbodenou, na rány krvavé, — pak jsem
viděl v duchu bledou, usužovanou tvář
matčinu, zdáloť se mi, že s očí řinou
hojné slzy . .. Rozechvěn a ustrašen
couval jsem, upíraje zrak ku kříži, an
mráz celým tělem mým probíhal. lcouval
jsem ustavičně ke dveřím, abych se skryl
před křížem a před uslzeným zrakem
matčiným . . . - Má matka byla zbožná a
rozšafná žena, i otec můj byl řádný vojín.
Zdáloť se mi v této chvíli, že nejenom
Bůh, nýbrž i rodiče s nebe na mne patří.
Ustrašen a polekán padl jsem na kolena,
prolévaje hojně slzy. Konečně jsem utekl.
Věděl jsem, kdy se vrátíte. ichtěl jsem
nepřítomnosti Vaší ku provedeni nekalého
úmyslu použiti.:

Můžemeť se ne bezdůvodně domý—
šleti, že skutečně zloděj z nepřítomnosti
setnikovy měl užitek, an zajisté pohled
na ukřižovaného Pána Ježíše nejenom
strachem, nýbrž i lítostí srdce naplnil,
a že poznal hříšný stav duše své.

Tak i nám dobou touto pohled ku
kříži otevře zrak duchovní, abychom po—
znali hříchy své a po vykonané zpovědi
zase pravou cestou k nebesům kráčeli.

Různé zprávy a drobnosti.
Dobrý recept, sestaven ze spisů cti

hodného doktora sv. Bernarda &zname—
nitého lékárníka sv. Františka Saleského:
Abys měl dobré a stálé zdraví těla i
duše, vezmi kořínky víry, zelené listí
naděje, růže lásky, kadidlo lítosti, myrrhu
sebezapírání, dřevo ze sv. kříže (denní

utrpení). Svaž to všechno do otýpečky
odevzdanosti do vůle Boží, dej to do na

doby pobožnosti, polej to vínem svaté
radosti a Vodou střídmosti a přístav
nádobu k ohni lásky Boží, aby všechno
se uvařilo; na to postav nádobu na
chladné místo rozjímání a přikrej to
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příklopkou mlčelivosti. Budeš-li ráno a
večer píti z tohoto nápoje jeden šaleček,
budeš zdrav na těle i na duši, čehož ti
z celého srdce přeji.

Nezapirej rodičů svých. V Pánu ze
snulý Overberg. daleko široko známý
jako výborný učitel a vychovatel jakož
i spisovatel katechismu a jiných dobrých
knih, byl synem obyčejných venkovských
manželů. Pro velikou zbožnost a pro
mnohé zásluhy dosáhl Overberg vysokých
důstojnosti. Ale i v povýšení svém na
zýval se vždycky: »Berna'rd Ovorberg.
učitel na normalní škole: Jednou byl
od vznešeného pána v Monastýru po
zván k Obědu. Již chtěl jíti; tu přišla
k němu návštěvou stařičká jeho matka.
Overberg hned se omluvil u vznešeného

přišla k němu matka. Vznešený pán zase
vzkázal mu, že to není žádná omluva,
aby jen přišel i s matkou svou. Overberg
tedy vzal svou matičku a šel s ní k obědu
do šlechtického zamku. Domácí pán je
velmi vlídně přivítal a staré matce
Overbergově první místo při stole vy
kázal, řka: »Taková matka,_ která tak
hodného syna vychovala, zasluhuje na
prvním místě býtic

Bůh nenechá se posmívati. Z Košice
v Uhrách. tak vypravuje v Linci vydávaný
čaSOpis, oznamuje se toto: Do domu
Ladislava Vargy přišel k večeři také
stavitel Josef Novák. Nastala veliká
bouře. Domácí hospodyně se při každém
zablesknutí pokřižovala. Tomu se Josef
Novák smál řka, že by rád od blesku
umřel. V tom se strašně zablesklo, hrozně
zahřmělo, tak že celý dům se otřásl až
v základech; světlo ve světnici zhaslo a
všichni přítomní byli k zemi poraženi.
Když přinesli světlo, shledáno, že Josef
Novák jest mrtev, majitel domu ochromen,
ostatní členové rodiny bleskem trochu
zastiženi a jen hospodyně zůstala ušetřena.

Přimluva Marie Panny. Roku 1508.
byl jistý občan z Modeny, Fabrizio Pa
d0vani, obžalován. Při mučení, v bo
lestech velikých přiznal se k věcem,
kterých nikdy neučinil a_byl nevinen.
Byl proto na smrt odsouzen. Kněz one
vinnosti jeho přesvědčen radil ubohému,
aby se utekl k Madonně ve Viterbo. Na
popravišti ještě jednou dovolával se ne
vinnosti své a prosil shromážděný lid,

aby-se s ním pomodlili jedno »Zdrávas
Maria,: aby mu při smrti k pomoci při
spěla. Lid poklekl a modlil se nahlas.
Kat položil oprátku na krk odsouzenému
a odtáhl pod ním žebřík. Provaz se pře

-trhl a šibenice se zlámala. kat padl na
zem. Sibenici opět postavili, ale opět se
sroutila. Teď volal lid: »Zázrak, záz'rakh
Kat zkoušel ještě jednou umění své po
pravné, když tu šibenice na kusy se
rozbila. Lid žádal, aby se s popravou
počkalo a znova se vyšetřovalo. A hle,
nevina občana dokázaná přišla najevo!
Padovani na poděkování přinesl blaho
slavené Panně krásnou obět'.

Naši časové jsou již proto zlí, že
většina lidí sobě vespolek škodí, jeden
druhého snižuje, jeden o druhém jen zlé
mysli, mluvi, jeden druhého křivě pode
zřívá, jeden druhému se posmívá, místo
aby se vespolek milovali, sobě prospívali,
sebe chtěli. Lásku do srdcí! A hned
bude lépe!

Vážné napomenutí. Jistý benediktin,
P. Ed. H., vypravuje ze svých zkušeností
toto: Byl jsem jednou zaopatřit jistého
otce. Po přijetí sv. Svátosti namáhal se
nemocný, aby svým dětem jisté napo—
menutí na srdce vložil. Děti přistoupily
k posteli umírajícího otce a tento k nim
promluvil tak vážně, že až dosud na to
vzpomínám. »Děli, neposlouchejte v ži
votě vašem své hlavy, poslouchejte matku,
poslouchejte kněze, tak žádá Bůh. My
nejsme svými pány, jako bychom mohli
& směli dělati, co chceme a co by nás
těšilo. Jest nad námi Pán, Pán nebes a
země. tomu náležíme, podle jeho vůle
se říditi máme, jinak bychom nešťastnými
byli pro čas ivěčnost'. Já bych vás rád
viděl vždy šťastnými, proto vás naposledy
napomínám; čiňte, co jsem vám pravil,
a ulehčite mi hodinku smrtilc

Co jistý katolický kněz pro chudobu
činí. Francouzská akademie umění a vědy
přiřkla jistému knězi jen pro jeho dobro
činnost odměnu 15.000 franků s uznáním
jeho »neobyčejného sebezapírání.c Kněz
721etý,jménem Rambaud z Lyonu, věnuje
od svého 26. roku všecko své ohromné
jmění po otci jenom chudobným, asi
200.000 až 240.000 franků. 'I'o obětuje
na vychování chudo'bných. zanedbaných
dítek, zanedbané mládeže, kterou vy
hledává v nejšpinavějších koutech, aby
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z nich vychoval pořádné občany. Pro
500 chudobných, ale pilných, starých
dělníků svého rodného města postavil
slušná obydlí a postaral se dobře 0 za—
opatření jejich. — Ovšem to nemůže
každý kněz činiti, nemaje takových pro
středkův; ale naše kněžstvo činí mnoho
pro zlepšení socialni bídy.

Škola beznáboženská vede k divo
kosti. Francouzský ministr kultu, Portalis,
za Napoleona [. pronesl v zákonodárném
parlamentě dne 4. dubna 1804 tato pa—
mátná slova: »Žádné vyučování bez vy
chování a žádné vychování bez mravnosti
a náboženství. Učitelé mluvili do pouště
pravice, že ve škole nesmí o náboženství
býti mluveno. Vyučování od 10 let rovná
se nicce. Potřébí jest náboženství učiniti
základem vychování. Bez toho dítky pro—
padnou nejnebezpečnější lenosti a rozpu
stilosti. Jsou bez pojmu o Bohu, o právu
a bezpráví. Odtud nespolečenské, surové
mravy, odtud divoký lid. Porovnáme—li,
co vyučování jest, s tím, co by mělo
býti, musíme nad budoucím pokolením
splakati.: Tato slova jsou také pro naši
dobu velmi poučná.

Sv. Josef, ochrance v nouzi. Roku
1631. počal Vesuv strašně oheň a popel
chrliti z velikého jícnu svého. Ohnivá
lava jako povodeň rozlévala se po blíz
kých dědinách a městech. Vjedné z těchto
osad bydlela žena Kamilla, která velmi
sv. Josefa uctívala. Měla u sebe malého
chlapečka, jménem Josefa. Aby se před
hrnoucí se lávou zachránila, vzala dítě
do náručí & utíkala. Brzy však viděla
před sebou skálu z moře vyčnívající &
za sebou blížící se proud horké lávy.
Nyní nevěděla, co činit. Před sebou horu
nebo propast moře, za sebou jistou smrt
spálenu býti ohnivou lávou. V této chvíli
vzpomněta si na mocného ochránce.
»Svatý Josefe,c prosila vroucně, vodpo
roučim tobě tohoto malého Josífka, musíš
jej zachránitlc To pověděvši, položila
dítko rychle na vyčnívající skálu, sama *
pak pevně důvěřujíc v pomoc sv. Josefa, :
skočila s vysoké té skály do moře. Po- :
štěstilo se jí, místo do moře spadla do Š
měkkého písku na břehu, aniž by si
byla ublížila. Byla zachráněna, ale co
s dítkem, které na skále zanechala v oběť
ohnivé spoustě? Tato myšlenka ji hrozně
trápila. Vstala a běžela směrem, kde,

W

chlapce zanechala, oplakávajíc toto veliké
neštěstí. Najednou slyší jméno své volati.
Byl to hlas chlapečka, jenž pln radosti
naproti jí běžel. >O Bože !. volala Kamilla
a milé dítko do náručí uchopila. »Kdo tě
zachránil z toho moře ohnivého?c _
»Byl to svatý Josef,: dí na to dítko
s úsměvem. »On mne vzal za ruku a
vedl mne, kde jsem tě nalezl.: Po těchto
slovech padla zbožná žena na kolena
a radosti plačíc děkovala z toho srdce
mocnému ochranci sv. Josefu za dvoje
zachránění, dítka a sebe.

O'Connell, veliký osvoboditel zubo
žených Irčanů, byl velikým vlastencem
&zároveň rozhodným katolíkem. Bojoval
netoliko o svobodu svého národa, ale zá
roveň o svobodu svaté viry katolické, od
Angličanů potlačované. S láskou ku vlasti
& ku svobodě národa pojila se v duši
jeho veliká oddanost k víře a vroucí
láska k církvi katolické. Uprostřed ve—
likých starostí a přemnohých prací býval
O'Connell každého dne přítomen mši sv.;
nejednou v týdnu přistupoval též ke stolu
Páně, posiluje se takto posilou s nebe
k důležitým pracím velikého povolání
svého. Proslavený řečník, jenž mocí slova
otřásat základními sloupy říše anglické,
nic se neostýchal vyjití ze sněmovny,
zajíti do katolické kaple a tu na kolenou
modliti se růženec ke cti Panny a Krá
lovny nebeské Marie. Před jeho výtečným
duchem kořily se nejvýtečnější hlavy
v Anglii a Irsku; O'Connell zajisté svým
ostrovtipem pronikal sebe důkladnější
výmysl lidský, ale týž duch O'Connellův
kořil se hluboko před zjevenou pravdou
Boží. Zákony této víry byly pravidlem
jeho veškerého života & počínání, anoi
politika, již se řídit, zakládala se na těchto
zákonech. Oddán jsa celou duši svaté
víře, v kteréž byl nalezl světla isíly,
prameny pravdy i podněty ke svaté lásce.
uměl se O'Connell šťastně vyhnouti všeliké
zášti proti jinověrcům. Srdečná zbožnost
bez pokrytectví, skromnost v jednání bez
přetvářky. ušlechtilost celé povahy, úsluž
nost ke každému, účinlivá láska k bliž—
nímu, bezúhonnosť mravův i života byly
ovocem příkladné jeho oddanosti. Láska,
kterouž se naučil milovati pravdu, činila
pak jej apoštolem, neobyčejná výmluvnost'
slovutným obrancem církve katolické.
Skonal v Janově dne 15. května 1847.
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Milodary božského Srdce Páně.
Z Brna. Jsem ošetřovatelkou nemoc

ných. Sama však jsem těžce onemocněla:
bolesti v noze byly tak veliké, že po šest
měsíců nemohla jsem vstáti, ba bez po
moci ani obrátiti jsem se nemohla. Ke
všemu tomu ještě lékař řekl, že mně
není pomoci; všichni pravili, že budu
musit ze služby. V této veliké nesnází
učinila jsem slib, že vykonám devítidenní
pobožnosti ke sv. Josefu a že, budu-li
uzdravena, uveřejním to ve »Skole B.S. P. <
Když jsem pobožnosti vykonala, ve 14
dnech se mně velice ulevilo: bolest odešla
uplně, slabost sice nějaký čas zůstala,
ale brzy pominula také. To všechno ne
trvalo ani měsíc. Nyní už dlouho mohu
své povinnosti v nemocnici řádně za
stávati. Sláva a díky božskému Srdci
Pána Ježíše! M.B.

Z farnosti Tvaroženské. Jistá osoba
vzdává nejsrdečnější díky sv. Antonínu
Paduanskému za vyslyšení prosby v jisté
záležitosti. A. V.

Z Brumovic, Plním tímto slib svůj
vzdávajíc božskému Srdci Páně a svatému
Antonínu dík svůj za vyslyšení proseb
v jisté záležitosti. R. H.

2 Penčic. Vroucí diky nejbl. Panně
Marii a sv. Josefu za uzdravení z těžké
nemoci po vykonané devítidenní po—
božnosti. J.T.

Z Čech. Z Č. B. Dle slibu učiněného
darovala jistá ctitelkyně Mariánská »Matici
Svatohostýnskéc 10 zl. na poděkování
Rodičce Boží za pomoc v nesnází.RAm.C.St....

Z Brna. Byl jsem delší čas bez za
městnání. Veškerá moje námaha o ob
držení jiného zaměstnání zůstala bez
výslednou. V tísni své utekl jsem se
k nejsv. Srdci Pána Ježíše a blah. Panny
Marie slíbiv, že, bude-li mi pomoženo,
oznámím to ve »Skole B. S. P.: A hle,
prosba má nebyla oslyšena. Brzy jsem
obdržel zase zaměstnání. Činím tímto
milou svou povinnost povzbuzuje ty,
kteří v tísni se nalézají, aby jen zde
útočiště své hledali. Chváleno a velebeno
budiž nejsv. Srdce Pána Ježíše a blaho
slavené Panny Marie! J. M.H.

2 Králově Hradce. Plnice slib svůj
vzdáváme veřejné díky nejsv. Srdci Páně,
neposkvrněněmu Srdci Panny Marie. sva
tému Josefu a sv. Janu Nepomuckému
za vyslyšení prosby. Školskéaeatry.

2 B. u Přerova. Plnic timto slib
vzdávám tisíceré díky božskému Srdci
Páně & přečistěmu Srdci Marie Panny
jakož i sv. Josefu, pěstounu Páně, za
odvrácení nemoci jakož i za uzdravení
mé sestry. 'A.P.

Zájmy Krista Pána
Podává. Pl.

Rim a Italie. Italské ministerstvo
předložilo komoře »zelenouc knihu, ve
které se nacházejí listinné doklady, týkající
se událostí v Habeši. List »Italie- provádí
z těchto dokumentů důkaz, že Crispi
samojediný zavinil porážku Italů v Africe,
ažádá na tom základě, aby za neblahé
ty události nebyl více činěn odpovědným
generál Baratieri. Král Humbert však
nijak se nemůže rozloučit se svým drahým
Crispim. Jak se oznamuje, povolal ho
telegrahcky z Neapole do Říma, a celou
hodinu se s ním radil, při čemž jej
ujistil, že nynějšímu kabinetu nedá svo- '
lení k rozpuštění komory. Spočívá-li to 

v různých zemích.
Buchta,.

na pravdě, pak by Rudini udělal nejlépe,
kdyby odstoupil okamžitě, neboť král
patrně čeká na okamžik, aby mohl svého
starého služebníka opět povolati. ltal
skému národu musí se dáti svědectví,
že se v těchto těžkých dobách choval
s obětavosti a oddaností tak poctivou a
věrnou, že to při jeho revoluční minulosti
až zaráží. Pro budoucnost ovšem jest
ještě otázkou, do jaké míry tohoto druhu
napjetí da se nad stav přítomný provésti,
a jak dlouho i s jakými následky vydrží!
V Africe dosud panuje kolísavé a různě
vykládané jednání o uzavření čestného
míru, o vítězstvích zprávy podávati nelze,



a proto mnohé listy italské ku podivu
si libují v útočivém láteření, jehož před—
mětem učiněna dokonce výprava ruského
červeného kříže do Habeše a Neapole.
Řádění toto nelze než krátce nazvali
ohavným, zvláště když se pováží, v jak
bídném stavu se na dotčených místech
všecka vojenská a také zdravotní opatření
nacházejí. Nelze ani dost“ málo po
chybovati. že ranění vojáci v Neapoli i
jinde budou rádi, když přijdou ošetřo
vatelé z ciziny, pro zajaté v Habeši
znamená však příchod Rusů poloviční
vysvobození a přemnohým asi záchranu
před smrtí a utrpením. ——Německý císař
Vilém, jenž nedávno meškal v Neapoli,
navštívil kardinála San Felice. Mluvili
spolu též o sv. Otci, () němž se (zí—'ař
s velikou úctou vyslovil, načež odvětil
kardinál: »Doufám, že jednoho
dne shledám se s Vaším Veličen—
stvem v postavení lepším. Voka
mžiku tomto prosím Boha, aby
Vaše Veličenstvo pravdu vidělo
tak, jakji vidímjá.: Kardinálmluvil
o pravdě, jejíž sloupem a utvrzením
jest církev katolická. Staré proroctví praví,
že národ německý opět se navrátí do
lůna církve, _a že stádo zbloudilé zase
najde a uzná svého pastýře, počínání
pak jeho panovníka právě zmíněné pod
tímto zřetelem není proto bez znamenitého
významu, jemuž nasvědčuje také samo
vzrušení, které vyvolala událost přítomná
v době nynější, církvi nepřátelské nad
pomyšlení. '

Rakousko. Odpor proti komediantské
»oslavě lOOOIetěhotrvání říše maďarskéc
vzmáhá se mezi lidem v Uhrách víc a
více. »Magyar Néplapc na příklad píše:
»Ne, my se nemůžeme radovali, my ne
můžeme světiti svátků! Nám nesluší svá—
teční oblek. Nám patří šat nejhlubšího
smutku. Nikoli veselosť, ale zkormou
cenost a smutek jsou naším údělem.
A jenom tehdy se zaradujeme, až se
osud vlasti a jejího lidu zjinačílc Ne na
oslavu památky zmíněné, ale na podnět
její ustanoven jest na letošek sjezd
katolíkův uherských. Zástupcové
120 různých katolických spolkův účastnili
se porady, jež byla konána v katolické
besedě v Pešti. Zvolen byl 100členný
výbor, jenž provede všecky práce pří—
pravné. Sjezd jest chystán na 21. a
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22. srpen t. r. Jednáno bude též o kato—
lickém tisku a literatuře, o katolických
spolcích vůbec a dělnických zvláště a o
jednotách náboženských a dobročinných.

List »Alkotmányc oznamuje prý
z hodnověrněho pramene, že v mini
sterstvu vnitra obírají se úvahou, ne—
měly-li by matriky církevní býti vedeny
opět — kněžstvem, a sice za určitou
roční odměnu. Bylo prý to dříve přece
jen lepší a spolehlivější, nežli nyní, kdy
matrikářem může býti a také skutečně
jest člověk opravdu lecjaký. Maďarie chce
nyní tedy zavésti správu matrik asi ta—
kovou, jakou mají v Anglii a Španělsku.
Zmíněný list vážně tvrdí, že jeho zpráva
jest úplně spolehlivá. -—

Francie. Dle posledního úředního
sčítání jest ve Francii 23.000 svobodných
zednářů, kteří již přes 20 let pronásledují
francouzské katolíky, protože nejsou
svorni, ač dle výroku ministerského mají
katolíci při volbách vždy většinu, a kdyby
byli sjednocení, mohli by míti vládu ta
kovou, jakou by si přáli. »Francouzští
katolíci,< píše jeden kněz v Peuple
Francais, »jsou podobní údům rodiny,
kteří nedbají o to, že se jim byt sboří,
protože se nemohou dohodnouti, čím by
děravou střechu měli pokrýti.c V té
chvíli, kdy se francouzští katolíci sjednotí,
byť i katolíci vlažní s nimi se nespojili,
dobudou skvělého vítězství a nikdo jim
neodolá. Proto také sv. Otec Lev Xlll.
radí katolíkům francouzským, aby-i pod
nynější vládou se sjednotili, jho zednářské
svrhli a vlast“svou 2 hrůzovlády zednářské
vybavili. A jest již svrchovaný čas, neboť
zednáři čím dále drzejší, hněv a zášť
proti Církvi dávají zřejmě najevo, každá
nová vláda zednářská více si troufá, až
na konec kommunardi ve Francii první
slovo povedou. Vždyť na posledním
kongressu zednářském v Londýně veřejně
zednáři prohlásili, co zamýšlejí, že chtějí
totiž světské vladaře odstraniti,- všude
zavésti republikánské zřízení a že nád—
herný chrám na Montmartru, zasvěcený
Srdci Ježíšovu, změněn bude ve chrám
zednářský. Neuposlechnou-lí katolíci fran
couzští varovného hlasu sv. Otce, jenž
s trůnu svého vidí okem bystrým do
daleké budoucnosti, a nesjednotí-li se
v poslední chvíli, pak jim není ani rady,
ani pomoci.
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Německo. Vídeňský »Vaterlandc ozna- Í Pruský ministr kultu však toto povolení
muje, že biskup osnabrůcký zažádal, aby ; odepřel pod záminkou, že by tím byl
dovoleno bylo v Osnabri'ícku usazení ně- , porušen konfessionálnímír.Jestku podivu,
kolika Františkánů, jelikož se tam citelné ; jak citliví jsou protestanté, že nemohou
nedostává patřičných sil duchovenských. snésti ani pohledu na oděv řeholní!

)_—

Žal v samotě.

Srdce lká a zas se zlobí,
netrati se zkázy mrcha,
dále všecku snahu drobí,

. tak že klesá noha, ruka.

ěžké mraky mysl tíží,
( " paprsk energie prchá,

v černé sny jak noc a hroby.

Hrozná muka! Hrozná. muka!
Kéž již spadne svěží sprcha,
zpráhlé srdce jak zem puká;
vždyť ho nikdo nezalévá! A.N. Sychrovský.

H,;;
_

W +DEl“Liší; _—
Nyní jest mi jako těm, kteří přijdou

na trh; za málo peněz nakoupí mnoho
zboží. „ta pak nyní jdu, abych za ne
patrné utrpení koupil si království věčné-.

Umírající řeholník.

Jen zmužilost! S málo trpělivosti
zaplatil kající lotr všechen svůj dluh &
koupil si království nebeské.

Jistý poustevník.

Dokonalí neprosí Pána, aby je od
utrpení a soužení osvobodil, oni touží
po nich a váží si jich tak, jako svěláci
zlata a démantů sobě váží. Vědí dobře, že
v čas soužení mohou snadno zbohatnouti.

. Terme.

Člověk přináší všude sebe sama, a
bída následuje ho jako stín.

Sv. František Sales.
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Poutě Marianske.
poutěmi setkáváme se od nejstarších dob, a to u všech národů. Řečtí
i římští spisovatelé vypravují, že měli místa, zvláštním památkám svého
náboženství zasvěcené, kteráž i hojně navštěvovali. Turci putují do
Mekky. U židů bylo docela zákonem nařízeno každému mužskému
třikrát za rok před Pánem Bohem se ukázati. Hlavním cílem poutí
a slavností židovských bylo město svaté Jerusalem. Proto víme ze svatého

evangelia, kterak i Pán Ježíš ve dvanáctém roce putoval se svou Matkou Marii
a s pěstounem Josefem do Jerusaléma na slavnost. Později častěji Pán Ježíš
i s učeníky svými putovával do svatého města, až konečně dokonal na dřevě kříže
na hoře Kalvarii u Jerusaléma. Nyní se stal Jerusalém tím více místem památným
pro křesťany, kteří rádi putovali ze všech končin světa do svaté země, aby uctili
místa Spasitelem posvěcena, jako Betlém. Nazaret, Jerusalém a jiná. Zvláště
vynikají veliké poutě do svaté země z Evropy. Ku příkladu Jindřich Zdik,
biskup z Moravy, podnikl r. 1123. jako mladík pouť do Jerusaléma, kdež duch
zvědavého a chápavého mladíka na cestě znamenitými vědomostmi se obohatil



a pobožna mysl jeho na posvátné půdě nejdražší krví Spasitele pokropené ukojení
všech tužeb došla. (Tak Kosmas) Náš milovaný císař pan byl též poutnikem do
svaté země; jeho příkladná zbožnost pohnula i Turky, že nyní dají křesťanským
poutníkům pokoj. když navštíví svatá místa křížové cesty. A letos Opět tak vznešený
poutník navštívil svaté město, arcivévoda Karel Ludvík s celou rodinou svou.
Poutě dobře konané,' s dobrým úmyslem, vždy dobře působí na osvěžení víry svaté.
Zvláště některá místa těšila a těší se dosud velikým poutím. jsou to mimo Jerusalem,
Řím. KompostellaveŠpanělskuzvláště místa nejblahoslavenější Bodičce
Boží zasvěcená, kam lid křesťanskýnejraději putovává, jako do Loretta, do
Lurd, Einsiedlu, do Maria—Celle,na Svatou Horu, do Čenstochova, u nás na svatý
Hostýn, do Tuřan, na svatý KOpeček. do Křtín, na Vranov, do Frýdku, do Sloupu,
do Žarošic, do Provodova, na Velehrad, kde přemnozí nalezli vyslyšení proseb svých.
Na mnohých místech dosud Mati Boží divy tvoří. Jak velebné to byly doby, kdy
tisíce a tisíce zbožných poutníků ze všech krajin naší drahé vlasti za písní nadšených
vstupovali do Marianských svatyň! S jakou radostí až dosud lid náš zbbžný putuje
na poutní místa Mariánská! Nesmíte se nechat mýlit všelijakými narážkami
nekřesťanských lidí, kteří zavrhují poutě, za to však velebí výlety rozličné, kde
se nejméně pomýšlí na modlitbu, ale více na hříchy a utrácení často těžce
vydělaných peněz.

Nedbejte takových zlých posměvačů. Milujte a važte si posvátných míst
památných naší milé vlasti. Putujte rádi a zbožně na místa taková za modlení
a zpěvu nábožného, k čemuž nejlépe poslouží „Poutní kniha,“ vydaná Dědictvím
Cyrillo-Methodějským v Brně.

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 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 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 Tí je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
rozkvět poutí Mariánských ve vlasti naší, a na všechnyúmysly,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, říši rakouskou a vlasť naši a národ náš česko—
slovanský! 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 1x. 26. listopadu 1876.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

w -_.__.,..v

Úmysl v červnu: Spojeni katolíků.

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brne.
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0 Ježíši! Spasiteli lidstva.! Otevři mi Tvé Srdce, bránu života & pramen milosti, abych
Tě poznati a spasitelné vody pravých ctností píti mohli (r. Alvarez)

__. ...;.G6—

Trp!

Z/náš tíži slova-,jemuž duch se brání, trp? 0 viz to Srdce, probodené Srdce,Před nímž tak tělo kůži svoji chrání,'trp? ? co dí, když vojín kopí hrot doň vhání? Trp!
_ |

A přece děl svým příkladem i slovem _ Co z ráje vyhnán, člověk bloudí světem,
sám Spasitel na poušti světa lání: Trp! ! krok ozvěnou zní v té pusté pláni: Trp!
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: Tot, osud náš v tom údolí slz plném,
zda pomůže co plané naříkání? Trp!

On s kříže volá v nekonečných mukách,
an bolestí jen hlavu na bok sklání: Trp!

() víz tu hlavu, rozedranou trním, Tak útrapou jen dojdeme zas blaha,
jež zarývá se do čela i skrání! Trp! v tom zásluha a trest je pro reptání! Trp!

() viz to oko, božské jeho oko, i Nuž, bodne-li tě hrot těch slov kdy v srdce,
jak na svět zírá. v lásky plném plání! Trp! i tož vždy jen z lásky mužně, bez zoufání trp!

A. N. Sychrovaký.“GW“
Srdce Ježíšovo, kopím prehodené, smiluj se nad námi!

(Slova z litanie o Srdci Páně.)

ení díla Božího, byt' sebe men- každé utrpení, pročež také probodnutí
šího, kteréž by bylo bez boku a Srdce Ježíšova není bez významu
účelu. To by se nesrovná— a úmyslu. Proč asi nechal božský Spasitel
valo s velikou moudrostí Srdce své prokláti a otevříti? Prosba
Boží, jež nejnepatrnějším svrchu uvedená vybízí tě, milý čtenáři,
věcem největší důležitost při- abys uvážil, proč se tak stalo.
kláda. Toto pak nejvíce Předně Spasitel chtěl nas ubezpečiti,

svědčí životu a umučení Páně. Neboť že skutečně umřel, a takto posilniti naši
v něm se nevyskytuje ničeho, co by víru ve své božství, kteréž v následujícím
bylo nahodilé, bez úmyslu a účelu; všecko z mrtvých vstaní se jevilo. [ jeho ukřižo
jest veledůležité, každý krok, každé slovo, vatelé měli tentýž 'úmysl, když Srdce
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Jeho prokláli. Bylot u Židův obyčejem,
zločincům ukřižovaným zlámati hnáty,
aby nastalá smrť zjištěna byla. Proto
zlamány kosti obou lotrů, kteří s Ježíšem
ukřižováni byli. 1 jemu chtěli podobně
činiti, ale poznavše, že již zemřel, upustili
od toho obyčeje. Za to však jeden z nich
chopiv se kopí, vrazil je do boku Páně,
a hned vytekla krev a voda. Srdce jest
jako střediště lidského života; dokavad
srdce bije, tělo ještě žije. Pakli jest srdce
usmrceno, také všecken život z těla zmizel.

Když tedy onen vojín Srdce Ježíšovo
kopím probodl, zajisté volil nejlepší
způsob, kterým se mohl spolehlivě pře
svědčiti o jeho smrti. Tenť byl také úmysl
Spasitelův, když připustil ono probodnutí.
Chtěltě nás úplně přesvědčili, že skutečně
na kříži umřel — že mrtev byl. Když
tedy Srdce jeho probodeno bylo, když
z něho tekly krev a voda — tyto spo
lehlivé důkazy smrti — již nikdo nemohl
tvrditi, že jen zdánlivě umřel. Než Spasitel
neměl mrtev zůstati, nýbrž měl opět
k životu vzkříšen býti, a to vlastní moci
svou, což se třetího dne po jeho smrti
skutečně stalo. Takto Ježíš skutkem do
kázal, co dříve řekl: »Mám m o c
život svůj dáti a mám moc jej
zase vzíti.: (Jan 10, 18.) Z mrtvých
vstáním dokázal Kristus Pán své božství.

A proto apoštol národů nazývá je zá
kladem celého křesťanství, když ke Korint
ským takto píše: »Nevstal-li Kristus
z mrtvých, marné jest kázaní
naše, marná i víra vaše. . ., neboť
ještě jste v hříších.: (1. Kor. 15,
14, 17.) — Z mrtvých vstání jest základ
naší víry, probodnutí a oživení božského
Srdce utvrzuje tuto víru. Jakými díky
jsme již proto povinni tomuto Srdci,
jemuž nebylo dosti z lásky za nás umříti,
ale chtělo i po smrti b_ýti probodnuto,
aby utvrdilo víru naši.

Milý čtenáři, kdykoli tedy pohlédneš
na obraz tohoto božského Srdce, obnov

v sobě víru a zapuďz mysli své veškeré
pochybnosti.

Jiná příčina, proč Ježiš dal Srdce
své otevříti, jest jeho úmysl, nám tzná
zorniti lásku svou a nás ku vzájemné
lásce povzbuditi. Božský Spasitel sám
řekl: »Většíhoť milování nemá
žádný nad to, by kdo život svůj
položil.za přátele své.: (Jan
15, 13.) Ano, obětování života jest důkaz
největší lásky.

Neboť co může kdo drahocennějšího
obětovati než život? A právě tento důkaz
lásky podalo božské Srdce Páně, když
se nechalo kopím probodnouti. Zejicí rána
měla býti jako výmluvná ústa, která by
nekonečnou jeho lásku zvěstovala &nás
ku vzájemné lásce vybízela. Ba, s tako
vouto výmluvností ještě žádný řečník ne
mluvil. A co může nás o lásce Ježíšově

více přesvědčiti, nežli taková řeč? Vždyť
to nejsou pouhá slova, nýbrž plameny,
které srdce rozněcují, plameny lásky,
kterýmž kopí i po smrti Ježíšově cestu
razilo. Milý čtenáři, tu se již nesmíš
diviti slovům sv. Pavla, řkoucího: »Ne—
miluje-li kdo Pána naš-eho Ježíše
Krista, budiž proklat.: (1. Kor.
16, 22.) Zdá se to býti řeč tvrdá, ale
přece není tvrdá. Vším právem at jest
proklat, kdo takové lásky neodmiluje
Milujmež tedy toto Srdce, jež nás ne—
konečně milovalo, a milujmež je tak,
jako ono nás milovalo — láskou obě
tavou. Ctihodný Tomáš Kempen-ský činí
v 11. kapitole druhé knihy tyto důležité,
a také bohužel pravdivé poznámky: »Má
Pán Ježíš nyni mnoho milovníků
slávy s.vé nebeské, ale málo mi.
lovníků svého kříže. Mnoho má
těch, kteří si žádají útěchy, ale
málo těch, kteří by si žádali
strastí.P_řemnoho společníků na
lézá za svým stolem, ale málo—
kterého přisvém postu. Všichni
by se rádi s ním radovali, ale
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málokteří by za něho něco
trpěli. Mnozí jdou za Ježíšem
až k lámání chleba, ale málo
kteří až k vypití kalicha utrpení.
Mnozí milují Ježíše, dokavad
je žádné protivenství nepo
tkávám Jak pravdivá jsou tato slova,
ví každý ze zkušenosti. Ano, lidé milují
Ježíše a jeho božské Srdce, dokavad
se neozývají pokušení. Ale jakmile mají
bojovati proti pýše, nenávisti a smyslnosti,
láska jest ta tam; svolují k pokušením
a dopouštějí se hříchův. Oni milují Ježíše
a jeho božské Srdce, dokavad žádná
příležitost“ ke hříchu neláká. Ale sotva
počne svět ku svým radovánkám zváti,
sotva blíží se svůdce nějaký, láska k Ježíši
jest ta tam. Oni milují' božské Srdce,
dokavad v tichosti, od jiných nepozoro

váni mohou své povinnosti konati. Ale
mají-li jednou veřejně se osvědčiti jako
milovníci Ježíšovi, jako věrní synové
církve, přijdou-li do společnosti, kde se
náboženství haní aneb církevní předpisy
nezachovávají, láska jejich vystydne.
Zbaběle couvnou, ano někdy z bázně
zlého se účastní, jen aby nebyli za po
božnůstkáře vykřičení. Oni milují Ježíše
a jeho božské Srdce, dokavad štěstí jim
přeje. Ale jak nastanou nesnáze, obtíže,
chudoba, nemoci, jsou netrpěliví, zoufan
liví a naříkají sobě. ——Zdali pak jest
to pravá, vzájemná láska, jaké zasluhuje
Srdce Ježíšovo, kteréž tolik za nás trpělo,
ano ještě i po smrti probodeno bylo?
Milý čtenáři, nebuď tak nevděčným, nýbrž
miluj Srdce Ježíšovo láskou obětavou!

(Ostatek příště.)

Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšího Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, 0. SS. B. (Č. d.)

5. zaslíbení:

“Vlažným horlivostí.

gggan Ježíš žádal od blaho—

;slavené Markéty, aby se
, ' světil svátek nejsv. Srdce

„„ÍWŽ_ v pátek po oktávě Božího
Těla. Proč mají věřící oslavíti tento den
a jak, určuje též blah. Markéta. Co
mají„činiti? Tři věci: 1. mají děkovati
za předrahý a vzácný dar nejsv. Svá
tosti oltářní; 2. zbožní mají napraviti
vroucí láskou opovržení a urážky, kte
rých se mu dostává od tolika hříšníkův;
3. aby nahradili, že v tolika kostelích
nebývá ctěn, ale spíše urážen. Tak jí
označil sám božský Vykupitel, co má
činiti, a slíbil jí zároveň, že otevře po
klady svých milostí a jim to odmění,
nejen v tento den, nýbrž i kdykoliv
přijdou jej uctít v nejsvětější Svátosti.

V tomto měsíci (12.) budeme slaviti.
slavnost nejmilejšího Srdce Krista Pána,
učiň tudíž, laskavý čtenáři, totéž, co
nařídil náš Spasitel bl. Markétě, abys

'se mu zalíbil, a by Pán Ježíš splnil
nové zaslíbení: »Vlažné duše stanou se
horlivýmic na Tobě, týká-li se Tebe;
pak-li ne, učiň předsevzetí, že k nim
nechceš nikdy přináležetí. Proč? Ihned
poznáš, přečteš—li pozorně tuto novou
úvahu.

Kdo je vlažným? Co je vlažnosť?
Vlažná voda na př. je ta, která není
ani horká, ani studená — tak tak pro
střední. Člověk vlažný v náboženství
není ani právě největší hříšník ani příliš
horlivý — je.tak prostřední, řekl bych
zkrátka »není takový a není makový.:
Vlažnosť tedy ve věcech víry a nábo
ženství je duševní lenost. Takovému
člověku nelíbí se věci, které jej pama

11%
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tuji na Pána Boha, a které na něho
směřují a na spásu jeho duše, jako jsou
služby Boží, kázaní, čtení katolických
dobrých knih, přijetí sv. svátostí, půst,
almužna & pod. Věci ty se mu pranic
nelíbí nebo jen málo líbí, nemá žádné
radosti z nich, jsou mu lhostejný. O
líném praví Písmo sv.: »Líný chce a
nechce,c t. j. tváři se, jakoby chtěl jíti
a nejde; jakoby pracoval a nepracuje;
jakoby sloužil Pánu Bohu a neslouží,
nebo jenom liknavě. Takový stav jest
jenom přechod od dobrého ku zlému
nebo naopak. V přírodě vidíme též něco
podobného. Po parném vedru letním
nepřijdou ihned kruté mrazy zimní, nýbrž
mezi letem a zimou je podzim. Mezi
jasnou září denní a úplnou tmou půl—
noční je večer. Zmrznou-li kapky dešťové
docela, je led, zůstanou-li ve stavu te
kutém, padá s oblak déšť. Mezi vodou
(deštěm) a ledem je však ještě sníh,
kdy déšť neztuhl ještě v led. A podobně
je to u člověka, u jeho duše. Člověk
obyčejně není hned nejhorší hříšník
a nejz'pustlejšíbídník, ale ponenáhlu
z dobrého stává se méně dobrým, z hor
livého méně horlivým, horším, nejhorším.
A naopak též: z nejhoršího provinilce
není obyčejně hned anděl v lidském
těle. Pravíme »obyěejně,< neboť
jsou výjimky, kde milost Boží působí,
mění náhle, jedním rázem, to jsou však
výjimky. K této vlažnosti náležela by
také trochu ona hrozná nemoc, onen
hrozný mor našich dnův a krajin, a jak
se jmenuje? To je náboženská lho—
stejnost (indiíferentismus).

Tato náboženská lhostejnost se uka
zuje v úplně lenosti ku věcem víry a
náboženství. Jísti, píti, spáti, tančiti a co
s tím souvisí obyčejně nemravný život,
zábavy všeho druhu a způsobu, to jest
jejich víra, jejich náboženství, jejich bůh.
Takoví patří vlastně ne k vlažným, nýbrž
k úplné chladným, t. j. k hříšníkům, a

jim patří také více 4. zaslíbení, nežli
toto, proto.pomineme této náboženské
lhostejnosti (snad se nám naskytne někdy
příležitost říci o ní pravé slovo), a bu
deme se obírati jenom s oněmi vlaž—
nými, svrchu popsanými.

Ona vlažnost duševní je předchůdcem
hříchů těžkých, smrtelných. Jak se jeví
nejvice taková vlažnost? Člověk vlažný
štítí se ještě velkých hříchů, snad se
jich dosud hrozí, ale k malým chybám
je úplně lhostejným, buď že nemá ná
klonností k nim, buď že se stydí lidí.
Aby se opil a utopil rozum v nešťastné
kořalce nebo pivě, toho se chrání; ale
tak se podnapiti a potom dělati křiky,
trýzniti ženu & dítky, což pak on se o
to stará. Aby rozhazoval marnotratně,
se střeží, ale nedati manželce a dětem
na potřebné věci, z toho si nečiní pra—
žádného hříchu. Těžkých hříchů proti
6. přikázaní Božímu, které by mu způ

? sobily světskou hanbu a mnohé mrzu
tosti a velké zápletky, se varuje; pranic
však si nedělá z menších, které nutné
jej přivedou v ony velké. — Jak se
ukazuje ještě vlažnosti? Ukazuje-'se též
tak, že koná dobré, jež musí konati,
nedbale, ospale, jako bez ducha, z lid
ských ohledův aneb nedobrých pohnutek.
A co praví Pán Bůh o takovýchto leni
vých a vlažných ? Sv. Jan (Zjev. 3, 15, 16.)
napsal jménem Božím: »Vím skutky
tvé, že nejsi ani studený ani horký:
ó bys studený byl anebo horký: ale že
jsi vlažný a nejsi ani studený ani horký,
poěnu tě vyvrhovati z úst svých.: To
znamená, že nejsi ani horlivý, ani zlý
tak, abys aspoň pomýšlel, jak bys se
polepšil, uěiním, co se ěíní s vlažnou
vodou. A co se činí s ní? Horká se

nepije, studená se pije, ale vlažná voda
je tak odporná a k pití nepotřebná. že
každý ji ihned z úst odstraní, vyvrhne.
Tak praví Pán Bůh, že vlažného — se
trvá-li ve své vlažnosti — od sebe od—
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vrhne. On nám sám ukazuje, jak bídný
je takový člověk (3, 17): SNebo pravíš:
Jsem bohatý a mám hojnost 'a nepotřebuji
ničeho: a nevíš, že jsi ty bidný, a ubohý,
a chudý, i slepý, i nahým To jest: že
všeho se ti nedostává, právě toho, čeho
se domníváš míti hojnost. A dodává otcov
skou l'adu: »Radím tobě, abys koupil
sobě ode mne zlata ohněm zkušeného

(pravého), abys byl bohatý a oblečen
byl v roucho bílé . . .c (4. 18.) Vlažný
má si totiž zaopatřiti zlato od Pana
Boha, t. j. milost a lásku Boží, neboť
jenom ten jest opravdově bohat a má
roucho bílé nevinnosti. A právě k tomu
dopomáhá nejlépe nejsv. Srdce Páně:
»vlažné duše stanou se horlivými.: Pán
Ježíš učiní vlažné ctitele svého božského '

Srdce horlivými svým příkladem, svou
milostí.

Nelze býti křesťanu vlažným a le
nivým ve službě Boží, uváži-li jen po
vrchně, co Pán Ježíš učinil, aby nás
vykoupil. co jeho Srdce nejsvětější vy
stálo, aby nás získalo Pánu Bohu. Od
tvrde té kolébky Ježíškovy ve chlévě
betlémském až k přetvrdému lůžku, na
němž Ježíš Kristus ducha svého vypustil,
ku kříži, vidíme samá utrpení, samě'
strádání. »Bolest má je vždy přede
mnou,— splnil, co pravilo něm žalmista
Páně. Stále myslím na své cesty trapné,“
na své práce pro blaho lidí, na své
hořké umučení a přehořkou smrť. A to
všechno křesťan uvažuje, mohl by ještě
lenivě a liknavě a nedbale sloužiti Pánu

Bohu a Srdci Pána Ježíše? Jistě že ne.
Nejlepším dokladem je blah. Markéta.
Od prvních let obdržela od Pána Ježíše
mnoho milostí. Učinila slib ustavičně

čistoty, ale veliká náklonnost k světským
radovánkám ovládala přece i. dále její
srdce. Nezhřešila sice, ale horlivost
její ochabovala, počala vlažněti v lásce
Boží. Jednoho dne vrátila se ze spo
lečnosti domů, v nitru nebyla spokojena,

svědomí jí vyčítalo, že promarňuje draho
cenný čas, lidem že se hledí zalíbiti,
ale Pána Ježíše že víc a více zanedbává.
[ zjevil se jí Pán Ježíš v podobě »Ejhle
člověka- zbičovaný, s trnovou korunou
na hlavě, s potupným červeným pláštěm,
se zsinalou tváří, smutně na ni pohlí
žeje a pravé: »Viz ty rány, jež jsem
za tě vystál, spočítej je, můžeš-li, a viz
tvou lásku ke mně a velikou náklonnost
k světu.: Blahoslavená všecka postrašená
padla mu k nohám a prosila za odpu
štění a pomoc. Vlažnost' zmizela na
vždy — Markéta stala se horlivou. ——
K sv. Filippu Nerijskému přišel kdysi
člověk úplně ztrápený a zmořený po—
kušeními a již mnoho nescházelo, že
by byl se vzdal Pána Boha a jeho
služby. »Co je ti?: ptal se světec.
Ubožák mu sdělil veškerou svou bídu
duševní. Sv. Filipp“ ani slova neodpo
věděl, ale přivinul člověka k sobě a
přitiskl pevně k svému srdci. A hle!
všechen zármutek zmizel, veškerá bída
ta tam a člověk úplně potěšený odešel
od světce. Může-li to srdce člověka sva

tého, nedovede více samo nejsvětější
Srdce Páně? Nedovede toho svým pří
kladem, nedovede zvláště svou milostí?
Jeho Srdce rozmilé je sehrána všech
milostí, kterých se má nám dostati.
Když o ně prosíme, Jemu se odporou
číme, vlažnosti chceme zanechati, učiní
nás horlivými, jak vypravuje P. Ra—
miěre: »V roce 1868. psala vznešená
paní z Francie jemu, jak se obrátila.
Byla velmí zbožně vychována v kato
lické škole ctih. sester. Byla pravý
anděl, zbožná, dobrá, poslušná. Ale
srdce lidské je vrtkavé a nestálé, čehož
i ona zakusila. Vše se jí zmrzelo, po
čala vlažněti, upadati v hřích hlouběji
a hlouběji, až tak dalece se zapomněla,
že věnovala své srdce ďáblovi. Po 8'let

trvala v nemilosti Boží. Doufala, že
v této službě bude šťastná a blažena,
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avšak marně. Duševní pokoj _ji opustil,
bázeň jakás a strach ji trýznily, výčitky
a hlas svědomí víc a více se hlásily,
připomínajíce jí, kam až upadla, v jakou
bídu a neštěstí.

pobožnost' k nejsv. Srdci Páně pod
ochranou nejblah. Panny Marie, kterou
dosud ctila. Zbloudilá uposlechla rady.
Již první dni pobožnosti pozorovala,
jak se mění. Pokračovala v modlitbě a
devátého dne ji skončila mší sv. ku cti
božského Srdce Páně. Milost Boží zví

tězila: vlažná, hříšná duše se obrátila,
& stala se velmi horlivou a v milosti

] poradili jí 9denní ;

\

vytrvalá.: (Dle Dra. Kellera, str. 194.)
Proto věnujme nejsvětějšímu Srdci své
srdce i když je vlažné, chladné. Ono je
naplní svou horlivostí pro spásu duší,
svou láskou, svou milostí. »Slyším té,“
píše sv. Alfons, »ke mně mluviti: Synu
můj, dej mi své srdce. Milovati budeš
Pána Boha z celého srdce svého . .. 'l'y
chceš toto mé srdce, věnuji je Tobě: je
chladné, nečisté, nepěkné; přijmeš—lije,
proměníš je a znovu obnovíš. O proměn
mne v nového člověka.< (9. návštěva
nejsv. SVáiOSi.l.)

(Příště dále.)

Chléb svatého Antonína.

. odivuhodné a pro každého
ctitelesv.AntonínaPaduán
ského nanejvýš radostné

W zprávy přicházejí k nám
z Francie, zprávy totiž () četných zít
zračných událostech jeho mocné pří—
mluvě připisovaných.

Roku právě minulého slavil katolický
svět s okázalosti 700leté jubileum na
rození tohoto světce. Byl synem bohatých
a vznešených, ale při tom ctnostných
křesťanských rodičů v Lissaboně, hlavním
městě království Portugalského. Nemů
žeme zde líčiti celý jeho v pravdě bohu
milý a záslužný život, poukazujíce na
vypsání jeho života, které jsme v těchto
listech před několika lety podali. Podo
týkáme jen zde, že působil jako kazatel
slovem i vlastním životem co nejzá—
služněji jak ve Francii tak v Italii a že
slova jeho provázena bývala četnými
zázraky, jež Bůh skrze tohoto pokorného
sluhu svého činil. Všude hrnuly se zá
stupové k němu a mnoho hříšníků dalo
se slovy jeho na pokání. Byl horlivým
učeníkem sv. Františka Asisského a také

(Ke dni 13. června.)

nejkrásnější ozdobou jeho řádu. Když
pak 13. června 1231 v mladém ještě
věku (35 let star) v chudičkém klášteře
blíže mésta Padui zemřel, volaly malé
dítky po ulicích paduanských: »Svatý
Antonin, otec náš, zemřella A roku ná
sledujícího rozhučely se 30. května'v ro
dišti jeho Lissaboně zvony všech kostelů
samy sebou bez zvoníků; bylr. téhož dne
Antonín, chudiěký a pokorný františkán,
za svatého církví katolickou prohlášen.
l po smrti slkvél a stkví se hrob jeho
v Padui četnými zázraky.

Každý ví, že sv. Antonín vzývan
bývá při ztrátě věcí. a že tu pomoc jeho
bývá účinná a podivuhodna. V životo
pisu jeho praví Bollandisté: »Každý ví,
že Antonín z Padui od Boha moc obdržel,
pomáhali k nabytí ztraceríých anebo
ukradených věcí.“

Z toho si ovšem tak mnohý nevěrec
žerty tropil; jednoho takového však od
bývá sv. František Saleský slovy-: »Bůh
nám ukázal, že se mu tak líbí; nebot“
učinil "skrze tohoto světce na sta zázraků.

Proč bychom tedy takovým důkazům



nevěřili? Přál bych si věru, abychom my
oba také slib k sv. Antonínu učinili,
abychom zase toho nalezli, čeho denně
ztrácíme, vy totiž (tu míní onoho po
směvačného nevěrce) křesťanskou prost
nost' & já — pokorua '

Ode tří let přistupují k minulým
zázrakům zázraky ,nové; svatý Antonín
ozářen jest leskem nové slávy, a moc
jeho přímluvy u Boha jeví se nyní ve
světle nejjasnějším.

Poslyšme nyní, jak se to stalo.
Jednoho rána v podzimku r. 1892.

přišla chudá dívka, jménem Ludvika
Bouflieí'ova, v Toulonu (městě francouz
ském) k malému krámku svému a chtěla
otevříti. Nešlo to však tak snadno jako
jindy; dívka pachtila se nějaký čas a
vidouc, že sama neodemkne, poslala pro
Zámečníka. Ale ani tomu se lépe ne
dařilo; zkoušel jeden klíč po druhém,
ale žádný nechtěl odemknoutí. Tu ne
zbývalo nic jiného nežli zámek vypáčiti.
Ludvika, bojíc se, že nebude moci, jsouc
chudobná, výlohy s tím spojené zapraviti,
zadržela zámečníka slovy: »Slíbila jsem
svatému Antonínovi, že dám chudým
dvě libry chleba, jestliže se nám podaří
dvéře otevříti, aniž bychom je poškodíti
musili. Doufám pevně, že se to podaří,
vždyt jest svatý Antonín tak dobrotivý;
proto zkuste to ještě jednou klíčem.:
Zámečník se sice posměšně ušklíbl, vy
plnil však přání dívčíno — a hle, již
prvním klíčem mohl zámek otevříti, a
to beze vší námahy. Událost tuto svěřila
Ludvika jedné ze svých známých, která
rovněž slíbila, že chudým jistý počet
chlebů rozdá ke cti sv. Antonína, do
stane-li se jí jakési milosti, jíž si vroucně
přála. A té se jí dostalo!

Po příkladu těchto dívek činili i
jiní a došli vyslyšení na přímluvu sva
tého Antonína.

Jedna z těchto omilostněných daro
vala Ludvice sochu světcovu, kterouž
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tato ve svém krámku na čestném místě
postavila. A tam v tom chudičkém koutku
panuje nyní svatý Antonín, z krámku
učinil sobě svatyni, v níž vyslýchá. prosby

'všech, kdož se k němu utíkají a za pří
mluvu u Boha jej žádají. Všichni, kdož
tuto svatyňku Antonínova navštívili, do
znávají, že nemohou dosti slovy vypra—
viti, jaký dojem na ně tento útulek
učinil. Od rána až do noci bývá tato
svatyňka lidem přeplněná. Ze všech
končin Francie docházejí tam prosby
za modlitbu, nesčíslní lidé odporučují se
tam v modlitbu přítomných, a to nikoli
nadarmo — svatý Antonín pomáhá. Dary,
které za tyto milosti docházejí, jsou tak
četné, že vystačují na zaopatřování
chlebem všech jihofrancouzských kato
lických sirotčinců, blázincův a jiných
lidumilných ústavů, jichž trvání jižjiž
pochybným se stávalo pro nespravedlivou
daň, kterou nevěrecká vláda francouzská
takovým katolickým ústavům ukládá.
Zde se jeví svatý Antonín jako mocný
ochránce chudých & utlačovaných.

Za jediný rok 1894. došlo do sva
tyňky Antonínovy v Tuloně na darech
125.000 franků (asi našich 60.000 zl.).
K tomu dlužno podotknouti, že Ludvika
sama, která od dětinství chorobného
zdraví byla, od té doby, kdy sy. Antonín
u ní se ubytoval, úplného zdraví do
sáhla. Jsouc dříve světu úplně neznáma
— Bohu ovšem ano pro křesťanské ctnosti
své—'jest nyní Ludvika tulonskou zna
menitostí, při tom však neztratila perlu -—
pokoru srdce.

_ Podle Tulenu řídí se nyní ve Francii
iměsta ostatní a málo jich jest, kde by
nebyl chléb sv. Antonína zaveden.
Na příhodném místě v některém chrámě
postaví se socha sv. Antonína a vedle
ní dvě pokladničky. Do jedné dávají se
prosby, do druhé dárky za obdržené
milosti. Každých 14 dní scházejí se věřící
a konají veřejnou pobožnost ke sv. Anto
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nínoví. Někde děje se tak týdně. A svatý
Antonín zahrnuje ctitele své hojnými
milostmi.

I v Paříži uctíván bývá sv. Antonín
takovým způsobem skoro v každém ko
stele. 'l'ýdně rozdává se chudým chléb
a při tom se jim káže slovo Boží. Ve
velechrámě nejsv. Srdce Páně na Mont
martru děje se podělování chlebem dva
kráte za týden, a to ne méně než 2500
chudým. Mnozí z těchto obrátili se k Bohu
následkem kázání při této příležitosti
konaných. Tak spojuje sv. Antonín mi
losti tělesné s milostmi duchovními.

Všichni tito chudí scházejí se každou
neděli ve chrámě a tu se jim slouží mše
svatá. Mnozí přistupují ke stolu Páně,
apodiviti se musí člověk vida lidi tyto,
kteří dříve v bídě a zpustlosti žili, kterak
nyní s horlivostí i v noci nejsv. Svátosti
oltářní se klání.

Nedávno vyzval kněz na Montmartru
tyto chráněnce sv. Antonína k modlitbě,
neboť pokladnička byla prázdná a nebylo
zač koupiti chléb pro budoucí čtvrtek.
»Důvěřuji pevně,: pravil kněz, »že svatý
Antonín nás v této nouzi neopustí.: A
hle, ještě před čtvrtkem došla dvě psaní
s větším obnosem peněžním, že se za
to dosti chleba koupili mohlo. »Prosle,
&bude vám dáno,< osvědčuje se až posud.

Dojemný výjev udál se nedávno ve
chrámě božského Srdce Páně na Mont

martru. Jistý mladík z vážené rodiny
přišel před několika lety do Paříže, aby
si hledal štěstí. Tu však se mu stalo

podobně, jako tisícům jiných v tomto
novověkém Babylonu. Nebylo vyhlídky
na práci, ani zaměstnání, ani pomoc
s některé strany. Již zbývaly mu jen
dva franky (ani ne náš zlatý) na živobytí.
'l'u ve strachu před budoucností zmocnila
se jinocha strašná myšlenka, jednou
ranou z revolveru učiniti životu svému

konec. ] spěchal ku zbrojíři a koupil si
smrtící zbraň. Dřive nežli se s tímto

světem rozloučiti chtěl, umínil si ještě
trochu se po Paříži projití. Jeho anděl
strážce však vedl jej na Montmartr (hora
sv. mučeníků). Byl právě čtvrtek, po
dělení chudých chlebem sv. Antonína;
na všech cestách ke chrámu vedoucích
viděl naš mladík ubožáky rozličného
druhu, kteří do chrámu spěchali. Zvěda
voslí puzen šel za nimi. A tu octl se ve
prostranné kobce pod chrámem, kryptou
zvané, kde asi 3000 chuďasů shromážděno
bylo. 'l'u vystoupil na řečniště vznešený
pan, hrabě B., a mluvil ke shromážděným
nazývaje je »svými milými příttely.c
'l'éhož právě dne mluvil řečník o četných
sebevraždách za našich časův a vykládal
toho příčinu: že víra ve věčnost mizí
ze srdcí mnohých, proto nechtějí po
zemský kříž trpělivě nésti. Úpěnlivě
prosil a zapřísahal přítomné, každé sebe
větší neštěstí a utrpení raději snášeti,
nežli života Bohem daného se zbavovali.

A je—liněkdo k takovému činu pokoušen,
at jen několik minut rozjímá, jaké asi
bude jeho probuzení v životě onom.

Již chtěl se mladík, rozrušený slovy
_hraběte, vzdálili, tu vystoupil kněz na
kazatelnu; nekázal dlouho, ale před
koncem musili mu všichni slíbili. že

žádný z nich, at jej stihne cokoliv, na
život si nesahne. »Slibte mi to,: vy
zýval duchovní. & »Slibujemelc znělo
jakoby jedněmi ústy. ] náš mladík slíbil,
& byl zachráněn. Z chrámu šel přímo
k řece, do níž zbraň zahodil, Druhého
dne časně ráno odebral se zase na

Montmartr, vyhledal onoho kněze a vy
zpovídal se. Kněz se oň postaral a za
opatřil mu slušně zaměstnání; z vděčnosti
věnuje zachráněný onen muž všecky
své úspory chudým sv. Antonína.

Podobně děje se i v jiných ko
stelích pařížských. Ve chrámě svatého
Augustina rozdává se každé středy chléb
a maso asi 1800 chudým, při čemž se
jim slovo Boží káže. Dne 1. srpna byl
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slavně posvěcen nový chrám svatého
Antonína, zbudovaný na základech bý
valé protestantské školy. Každého úterka
(den zasvěcený sv. Antonínovi) bývá tam
vystavena nejsvětější Svátost oltářní od
rána do večera a tam putují zástupové
chuďasův, aby Panu nejvyšším podě
kovali za dary sv. Antonínem udělené.
Všecky tyto výdaje však zapravují se
z pokladniček sv.' Antonína, do nichž
hojné dary dávají a posýlají ti, kdož
milostí dosáhli.

To jest zajisté nový zázrak svatého
Antonína v dobách naších.

Podobně se věci mají i v jiných
městech. V Bordeaux zvolil si svatý
Antonín za svatyni bývalý vykřičený
dům, zvaný »Alhambra.: Tam, kde dříve
všem neřestem se hovělo, kde tolik duší
zkáze věčné propadlo, tam panuje svatý
Antonin, rozdává chudým podporu tě
lesnou i duchovní, tam mnoho duší zí
skáno bývá Bohu a nebi. Více než 40
farností dostává z Alhambry podporu
pro chudé.

A tak slaví sv. Antonín po Francii
vítězství a úcta jeho rozmáhá se po vší
zemi. Jen v měsíci lednu 1895 sešlo se

v rozličných městech Francie ne méně
než milion franků, darů sv. Antonína,
úžasná to suma, hledíme-li ke skrovným
počátkům tohoto zbožného díla. —- Jak
podivuhodným způsobem mnohdy toto
zbožné dílo se rozšiřuje, vidno z ná
sledujícího příkladu.

V jednom venkovském městě byl
muž jisté vznešené paní počátkem roku
1894. hroznou nemocí napaden; domníval
se chuďas, že je všude pronásledován.
Scházel na těle a duchu jsa v ustavičném
strachu, a v měsíci březnu utekl dokonce
z domu. Všecko pátrání a hledání bylo
marné. Tu vzala ubohá žena útočiště

k věcem nadpřirozeným, k modlitbě a
nejsv. obětí. Avšak utečenec se nevracel.
Tu konečně odporoučel tamní farář ubohé

manželce devítidenní pobožnosti ke sva
tému Antonínovi se slibem, že zavede
chléb Antonínský, jestli v devíti těchto
dnech uprchlík se vrátí. K tomu dodal:
»A zvolil bych k tomu a ustanovil ně
který srátek, kdy by nám sv. Antonín
uprchlého poslati měl.: ——»Ale to by
bylo pokoušení Boha,“ namítla paní.—
>Ú nikoliv,c odvětil kněz, »to by byl
jenom skutek naprosté víry a důvěry
v mocnou přímluvu světce a pro vás
skutek úplné poslušnosti k duchovnímu
otci; obojí by zajisté nezůstalo bez od
měny.- -— »Dobře tedy,: pravila paní,
»volím si svatek Panny Marie Karmelské
a začnu novenu tak, aby tímto svátkem
končila.“ Ráno dne 16. července ode

brala se ona paní po sv. přijímání do
sakristie. »Vídíte, pane farářů pravila
ne bez výtky, »vše nic naplat. Novena
jest u konce, a ještě nemám ani zpra
večky o muži.: — »Ale, milá paní,c
pravil farář, »nechte aspoň do půlnoci
sv. Antonínovi čas, nebot: dnešní svátek
končí až půlnocí.: Paní odešla. Po dvou

hodinách došel ji telegram: <Přijďte hned,
Edmund je nalezena Jak veliká byla
její radost! Muže nalezla, a netoliko
nalezla, nýbrž nalezla úplně zdravého.
Paní slib dodržela. Zjednala sochu sva
tého Antonína a dala ve chrámě po
staviti, a sv. Antonín kona tam zázraky
jako jinde k užitku chudiny.

To jsou zázračné události na pří
mluvu sv. Antonína v dobách naších.

Není pochybnosti, že by i u nás svatý
Antonín rovněž tak mocným ochráncem
a orodovníkem se ukázal, kdyby u nás
stejná úcta a důvěra k němu se jevila.
Vždyť moc světců není obmezena na
jedno město nebo jednu zemi, nýbrž
jevití se může po celém světě. Tak vy
jádřil se nynější sv. Otec Lev Xlll. o
sv. Antonínovi řka: »Svatý Antonín není
světcem tolikoPaduansky'm, nýbrž světcem
celého světax



_Hí_
Služtež skrovné tyto řádky, napsané

z úcty a lásky k velikému divotvorci
sv. Antonínovi, k tomu, aby i v našich
krajanech, zejména v čtenářích »Školyc
roznítily lásku a upevnily důvěru k to
muto Bohem tak vyznamenanému světci.
Pevné doufám, že bychom ne nadarmo
na jeho pomoc spoléhali. Těm pak, kdo
by do ochrany sv. Antonína v potřebách
svých se utíkali a v jeho přímluvu od
poroučeli, sloužiž k vědomosti, že dílo
svatého Antonína zavedeno jest také ve
Strassburku v ústavu svatého Antonína

(Begenbogengasse 8), kamž prosby své
a po vyslyšení i dárky zasýlati možno,
pokud u nás takového díla posud není.

O jak mocný a slavný jest Bůh ve
svatých svých! Jak šťastni jsme my ka
tolíci, že v tolika bojích, nebezpečenstvích,
útrapách, potřebách těla ilduše nejsme
opuštěni. nýbrž že máme u Boha tolik
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mocných a laskavých orodovníků! Jak
skvěle se tím dokazuje nás článek víry
o »obcování svatých.! My na- zemi jsme
duchovně spojeni se svatými v nebi.
Boží vůle tak jest, abychom“ je jako jeho
miláčky ctili & vzývali, & za to uděluje
jim Bůh vůči- nám moc přímluvy u sebe,
již nám účinně pomáhají. To jest také
jedna z odměn, jež Bůh svatým dáva,
neboť tím ukáží jejich vřelé přání nám
ubohým na zemipomáhati.

Nezapomínejme tedy nikdy na svaté.
Ctěme &vzývejme je srdcem důvěrným,
hleďme jim se připodobniti ve ctnostech
& životě bohumilém, a pak jisti buďme
jejich pomocí. Následujme obzvláště sva
tého Antonína v pokoře ducha, čistotě
srdce, lásce k Bohu &chudým, &doznáme
zajisté mocně & zázračné jeho ochrany
i pomoci. V tom pomáhej nám Bůh!

Boh.!íendl.

LÁSKY.

Napsal J. St. Pavlík.

11.

Na slavnost Božího Těla.
x())quani sunvis est, Domine, Spiritus

tnuslc (Ant. ad Magn.e\l. Vcsperis.)

ak milostným je, Pane, Srdce Tvé!
Své děti láska Tvoje vlídně zve,
by požívaly přesvaté Tvé Tělo,
jež nebes lahody nám otevřelo.

Viz pilnou včelku, která sladkýr med
si sbírá s květů krásných na pohled!
() s jakou rozkoší se na nich pase
a stokrát denně vrátí se k nim zase.

Tak Srdce Tvého u kalichu rudém
() Ježíši, med sladký sbírat budem,
med sladký lásky Tvojí horoucí.

Cím častěji Tě budem požívati,
tím lahodnějším bude se nám zdáti
ten pokrm v sladkosti své-rostoucí.

12.

Na slavnost' božského Srdce Páně.
»Ipse autem \ulncratus est pioptci

(IS- 53)íniquitatcs nostwras:

]Akj, vizte Srdce Páně v jeho kráse,aj, vizte ránu na něm krvavou!
Proč má mu býti stálou oslavou,
proč dosud nezcelená, mnohý ptá se.

Ta rána věčným je nám pomníkem
té lásky nestihlé, z níž Boží Syn,
by zbavil duši naši těžkých vin,
pněl na. Golgotě v bolu velikém.

Jej naše hříchy na rukou a nohou
tam na kříž přibily, my nevděční
mu zbodli Srdce nepravosti mnohou.

Nuž, litujme těch svojich přečinů
a zlíbejme to dřevo, na němž ční
Bůh křižovanýr v prostřed zlosynů.*sw
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší cirkve.

Píše Boh. Handl. (C. d.)

„Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí
na pravici Boha Otce všemohoueih0.“

tzv) fento článek víry, vzkříšení
' Páně vlastni moci, jest po

tvrzením a korunou jeho

Bobo-člověka jakožto vítěze nad
hříchem, nad smrtí, nad ďáblem. Ano,
celá budova víry křesťanské spočívá na
základě z mrtvých vstání Ježíše Krista,
jakož praví sv. apoštol Pavel: »Nevstal-li

|

a vizme tam památníky této víry. Velmi
5 často naskytuje se nám zde vyobrazení,

!

l

!

Kristus z mrtvých, marné jest kázaní '
naše, marná i víra vaše.c (l. Kor. 15.)
Proto také odvolávali se sv. apoštolě,
kdykoli židům nebo pohanům slovo Boží
hlásali, na vzkříšení Páně, jakožto ne
zvratný důkaz. že Ješíš Kristus Syn Boží
jest, a proto také učení jeho božské, ':
pravdivé. Proto praví sv. Augustin: »My
křesťané věříme ve z mrtvých vstání;
to jest nám hlavní věcí.: Sv. Cyrill,
biskup Jerusalemský, činil na slova vy
znání apoštolského: »třetího dne vstal
z mrtvých zvláštní katechetický výklad,
v němž uvádí výrok sv. Pavla: »Nyní
však vstal Kristus jako prvotiny těch,
kteří zesnuli,- a dodává, »a ukázal se
Petrovi a potom všem apoštolům. Poté
zjevil se 500 bratří najednou. Nechcete-li
tedy jedenácté apoštolům věřiti, věřte
500 jiným. Potom ukázal se Pán Jakubovi,
prvnimu biskupovi Jerusalemskému. Je
likož biskup této diecése Pána viděl, ne
smíš. jsa jeho žákem, nevěřícím bytic atd.
(Katech. XIV. 21, 22.) Za tuto víru
ve z mrtvých vstání Páně nasadili prvotni
křesťané vše, jmění své, irádi obětovali
život. svůj, a chlubili se tím, když jim
pohanští soudcově posměšně vyčítali, že
se klání ukřižovaněmu zločinci.

Pohleďme nyní _doŘíma podzemního

jak prorok Jonáš pohlcen jest velrybou,
a zase jak tato jej na břeh Vyhazuje.

Nesbůra mořská v podobě draka
s hroznou tlamou a dlouhým ocasem před
stavuje nám smrt vše pohlcující. Jakož
však Jonáše po třech dnech zase živého
vychrlila. tak vydala i smrt třetího dne
Ježíše zase životu.

Obraz tento jest velmi případný,
vždyt? sám Kristus Pán užil podobenství
Jonáše, obraceje je na sve z mrtvých
vstání, řka (Mat. 12, 39.): »Pokolení
tomuto nebuď dáno znamení, jediné zna
mení Jonáše proroka. Nebot' jako byl
Jonáš v břiše velryby tři dní a tři noci:
takt? bude Syn člověka v srdci země tři
dní a tři noci.

Jiný obraz, poukazující na vzkříšení
a na nebe vstoupení Páně, jest prorok
Eliáš. O tom čteme ve 4. knize králů

(ll. ll.)z »Aj, vůz ohnivý a koně ohniví
rozdělili oba dva od sebe a vstoupil Eliáš
u vichru do nebe.“ Výjev tento jest na
jedné rakvi v mausoleu Lateranském,
prací polovypouklou pěkně vyobrazen.
Eliáš vstupuje do vozu a odevzdává
plášť svůj Eliseovi, s nímž naň přešla
iprorocka moc. Dva učeníci hledí za
Eliášem do nebe. ] apoštolé hleděli za
Pánem, když 40. dne po z mrtvých vstáni
svém do nebe se ubíral.

Článek víry »sedi na pravici Boha
Otce Všemohoucího: vyznačen jest zřejmě
na následujícím nápisu náhrobním v kata—
kombě sv. Priscilly: »Bože, jenž sedíš
po pravici Otce, tys zapsal na místo
svatých svých duši Nektariovu.:

Jiný nápis zní: »Tělo Julie Eva—
resty, Bohu nejmilejší zde odpočívá;
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její duše vzata jest však do nebeské
říše Kristovym

„Odtud přijde soudit živých i mrtvých.“

Soudní akta o výslechu a mučennické
smrti sv. Justina vypravují nám, že se
ho pohanský soudce Rustikus tázal: »jaké
je to učení Kristovo? A světec odpověděl:
»Věříme v jednoho Boha, stvořitele všech
viditelných věcí, jakož i těch, které očima
tělesnýma postřehnouti nelze & vyzná
vame, že Ježíš Kristus Syn Boží jest. . .,
jenž jednou přijde jako soudce pokolení
lidského.- Svatý Justin a soudruzi jeho
byli již r. 167. sekerou stati. Víru tuto
v příchod a soud Páně nalézáme vy
slovenou i v podzemních kohkách. Na
jednom kameni náhrobním'v coemeteriu
sv. Kalista čteme: »Tento dvojitý hrob
zřídil si na rozkaz papeže Marcellina
(1- 296) jáhen Severus, za klidný od—
počinek, jsa pamětliv své a svých milých
smrti, aby údy ve spánku na dlouhý
čas zachoval stvořiteli a soudci...<<

„Věřím v Ducha svatého.“

Víra v »Ducha svatého- d0plňuje
víru v Trojici Boží. Duch svatý jest třetí
božská osoba, Otci iSynu úplně rovná,
od Otce a Syna vycházející, již vzhledem
k námpřipisujeme»naše posvěcení.:
Svatý Cyrill učí ve své katechesi (14.):
»Jest jen jeden Duch svatý, utěšitel. A
jako Bůh Otec jeden jest a není ještě
druhého Otce, a jako jeden jest Syn
v Logos (slovo), jenž nemá bratra, tak
i jeden jen jest Duch svatý a není drn-_
hého důstojnosti mu rovného ducha.
Jeden jest Bůh Otec, jenž jest Pánem
Starého i Nového Zákona, a jeden Pán
Ježíš Kristus, jenž ve Starém Zákoně
předpověděn byl a v Novém se zjevil,
a jeden Duch svatý, jenž skrze proroky
o Kristu kázal a po příští Kristově se
stoupil a důkaz jemu dala _

V katakombách jest víra v Ducha

svatého znázorněna v obraze holubice,
neboť v této podobě objevil se Duch sv.
při křtu Páně, jakož také vyobrazeno
jest na nástěnném obraze v katakombě
sv. Luciny.

Že jim holubice byla obrazem Ducha
svatého, dokazují slova nápisu: »Pole
toto daroval na, pohřebiště vyznavač
slova Ježíšova a ikapli zřídil svým ná
kladem. 'l'uto památku zanechal svaté
církvi. Buďtež pozdraveni, vy bratři
čistého a prostného srdce; pozdravuje
vás Euelpius, vás, kteří zde rozseti jste
v Duchu svatém.: A na hrobě tom
viděti holubicí. Euelpius pozdravuje zde
pochované křesťany, kteří zde v pokoji
odpočívají pod ochranou Ducha sv., jehož
chrámem za živa byli, až o slavném
svátku velikonočním je Pán povolá k ži
votu věčnému.

Tertullian vykládá nám krásně'ho
lubici jakožto obraz Ducha sv., řka:
»Jako po potopě holubice zvěstovala
konec hněvu Božího, tak slétá k nám,
když tělo naše očistěno jsouc od hříchu,
vystupuje z lázně křtu svatého holubice

Ducha svatého, nam pokoj Boží při
nášejíc.c

„Věřím v svatou církev obecnou,“

katolickou čili obecnou, zove se církev
naše svatá, jak učí svatý Cyrill ve své
18. katechesi, poněvadž po celém oboru
zemském od jednoho konce ke druhému
rozšířena jest, poněvadž všeobecné a ne
ustále všecky lidi ve článcích víry po
třebných vyučuje, poněvadž celé pokolení
lidské, panující i opanované, učené i
neučeně k pravé poctě Boží vede; po
něvadž všeobecně hojí a uzdravuje všecky
druhy hříchů, které duší a tělem páchány
bývají, a poněvadž každou ctnost, at'
záleží ve slovech nebo skutcích nebo

v kterýchkoli darech milosti duchovní,
v sobě obsahuje. Církvi však nazývána
jest, poněvadž všecky svolává a vespolek
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spojuje. Od té doby, kdy židé strojice
uklady Spasiteli. z milosti vyvrženi jsou,
vzdělal Kristus druhou církev z pohanův,
a to jest církev křesťanů, naše svatá
církev, o níž k Petrovi pravil: »Na této
skále vzdělám církev svou a brány
pekelné jí nepřemohou.: Apoštolské vy
znání učí tebe věřití ve svatou církev
obecnou, abys se ošklivým spolkům
kacířů vyhýbal, jediné však svaté církvi
katolické, v níž jsi znova zrozen byl,
po všecky časy věrně přináležel.

Krásný _jest zajisté tento výklad
svatého biskupa o naší svaté katolické
církvi!

Když byl kněz Pionius se soudruhem
Asklepiadem a pannou Sabinou před po
hanského soudce dovlečen, tázal se jej
soudce: ».lak se jmenujes?c --—»Křest'an,c
odpověděl tázaný. — »Z které církvejsi'h
vyzvídal dále soudce. A Pionius vyznává:
»Z katolické.: Podobně odpovědělii
ostatní a podstoupili pro víru svou smrť
mučenickou r. 250. Tak vyznávali první
křesťané, že Kristus jednu svatou obecnou
církev založil a že oni k této církvi ná—

ležejí, tak vyznávali i vůči svým katanům
před smrtí. Proto také vyobrazovali sobě
víru v církev svatou obecnou v kata

kombách, aby neustále obrazy těmi na
ní pamatováni byli. Nejstarší památky
zobrazují nám církev na zemi archou
Noemovou. Noe, praotec nového pokolení
na zemi, vystavěl na rozkaz Boží archu.
Kristus, nebeský praotec, pokolení jím
ospravedlněného a vykoupeného, zřídil
sobě církev jakožto jediný ústav spásy
& záchrany.

Přečasto lze viděti v katakombách

patriarchu Noema, stojícího ve čtver
hranné truhle, kterak ruce své rozpíná,
nad ním holubicí s palmovou ratolestí.
Svatý Augustin vykládá, proč se archa
vyobrazuje čtverhranná, aby tak ukázala
pevnost a stálost, kterou Pán církvi své
předpověděl slovy: »A brány pekelné jí

nepřemohou,c nebot“ »čtverhran, ať jej
obrátíš jak chceš, vždy pevně stojí.

l na náhrobních kamenech vidíme
zhusta'Noema, což znamená, že křesťan
zde odpočívající údem byl svaté církve
a že se z této pozemské církve, pevně
to archy, jednou vznese ku vzkříšení &
věčnému životu v Bohu, nebot“ v pokoji
opustil tento svět.

Také bývá církev svatá zobrazena
v lodičce na rozbouřeném moři, jejíž
stožár anebo kormidlo rozličné obrazy

zdobí buď monogramKristův anebo D
holubice, obraz to Ducha svatého. ><
Na lodi vidíme postavu lidskou
modlící se, nebo nápis »Ježíšc na důkaz
božské ochrany.

Na starém jednom pečetním prstenu
viděti lze koráb a kotvící. Koráb ujíždí
plnou silou a blíží se ku kotvici. To
znamená, že církev jistě & bezpečně
lidstvo ke břehu blažené věčnosti do
vésti může.

Svatý apoštol Pavel jmenuje církev
sloupem a základem pravdy. Dle tohoto
výroku vyobrazovali si staří křesťané
také církev svou. Nalezl se v katakombách

kámen, na němž jest následující obraz
vyryt: Na sloupu, k němuž vedou stupně,
stojí beránek mající značku jména Kri—
stova'na hřbetě. Představuje nám Ježíše,
jenž povždy v církvi své zůstává. Po
obou stranách viděti jest beránky, kteří
vzhůru pohlížejí. Jsou to věřící, kteří u
církve, sloupu to a základu pravdy,
pravdu hledají.

V Písmě svatém připodobňuje Pán
často církev svou vinici a věřící
vinným ratolestem. Proto také
objevují se v katakombách často obrazy
vinného keře a výjevy z vinobraní. —
V nejstarší části katakomby sv. Domitilly
vidíme takový krásný obraz na arcosoliu
(oltáři). Líčeno je zde vinobraní po způ
sobu římském. Na krásných, plných
révách sedí ptáčkové. Jsou to věřící.
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Nad hrobem sedí Kristus se závitkem

(knihou) v ruce, kolem něho apoštolé,
jež učí. On jest keř vinný, od něho do
stavaji ratolesti stavu ke vzrůstu, milost“
a pravdu, skrze neho přinášejí v jeho
církvi ovoce k životu věčnému.

Zhusta bývá církev znázorněna mo
dlící se ženou, t. zv. »Orante.a Majíc ruce
rozpjaté modlí se s očima vzhůru obrá
cenýma, stojíc před dobrým pastýřem,
k němuž utíkají se ovečky. Lilie rostou
u nohou jejich a bičíky viděti po její
straně. Rozum tohoto obrazu jest: Církev
jest nevěsta Kristova, ktera neustale za
ovečky jeho se modlí; ona býva prona—
sledována, k čemuž ukazují bičíky, ale
zůstává vždy panensky neporušena, čehož
důkazem jsou lilie. .

Pronásledování církve svaté, které
časem tak kruté bývalo, zobrazeno jest
v katakombě sv. lh'aetextata.

zde na obraze beránka uprostřed vlkův
a nad beránkem čteme slovo »Susannac

a nad vlky »seniores,c t.j. starší. Susanna 5
jest zde obrazem církve, čisté to nevěsty
božského Beránka. Nečistí starci jsou
obrazem jejich nespravedlivých a soudu
Božímu propadlých pronásledovatelův a

protivníků. V coemeteriu sv. Anežky jest '
nad jedním hrobem krásný obraz tohoto
způsobu: Uprostřed stojí modlící se žena
ve známém kněžském rouše, jest to
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církev svatá, vedle ní holubice, obraz
Ducha sv., jenž neustale církev řídí a
spravuje. Po pravé straně je pět moudrých
panen. které jdouce za svým ženichem,
k němuž je církev vede, přicházejí k ho—
stině nebeské, vyobrazené po straně leve.
Rozum obrazu tohoto jest: Jen skrze
církev svatou dojíti lze člověku věčné
spásy. Je to tedy víra v církev svatou,
obecnou,»samospasitelnou.:

Ejhle, jak krásné důkazy podávají
nám katakomby o víře prvních křesťanů
ve vzkříšení Páně, jeho nanebevstoupení
a jeho příští k soudu! Jak zřejmě vy—
znávají zde naši praotcově víru svou
v třetí božskou osobu, Ducha svatého.
a ve svatou církev naši katolickou! Oni

byli hrdi, že náleželi této církvi, bud'ínež
i my hrdi, že jsme křesťany, a to kato—
lickými, že k téže církvi se řadíme. za
níž nesčíslní praotcové krev prolili. Oni

i byli však pravými, věrnými, poslušnými
syny a dcerami církve své, tato byla
jim zástupcem Krista na zemi, byla-jim
matkou, byla jim otčinou, byla jim nej—
milejší. Učme se od nich netoliko víře,
nýbrž i skutkům; vždy věrně a pevně
stůjme při_církvi své, nic neodtrhujž nás
od ní, ani sebe větší lákadlo, ani sebe

\ větší utrpení, neboť jen v církvi a skrze
církev Páně dojdeme spasy.
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0 úctě svatého kříže
ve slov. obcích okresu šternberského a sousedních osadách.

Píše Domini/aSkarada, farář v Moravské Huzové.

řižovaní bylo 11 Židů smrtí
Šnejpotupnější, jakou jen nej

, větší, nejsprostějsízločinci byli
t trestáni. Kříž ve starém věku

porovnati lze s moderní šibe—
PZĚŠŠŠD nicí on byl odznakem trestu

(vý nejohavnějšího.Protomůžeme
si představiti stupeň zášti, jakou pře

i kypovaly kruhyfariseů, zákonníků, knížat
l a kněží, kteří považovaní byli za výkvět

národa židovského, k Panu Ježíši, po
místodržiteli Pilátu žádajících, aby onen
od nich nanejvýš nenáviděný Nazaíeťan

byl právě k nejpotupnější smrti, smrti
kříže odsouzen, a by žádosti své dodali
důrazu, uplatili, poštvali & zfanatisovali



11?

nižší třídy lidu, jimž práve Kristus Pán | poukazuje nás k nebi, k této pravé vlasti,
nesčíslných dobrodiní prokázal, a tyto
massy pak před palácem Pilátovým kři
čely plným hrdlem: Ukřižuj ho, ukřižuj
ho! Ony massy, které ještě poslední
neděli — květnou — Ježíše Krista. vítaly
slavně jako vítěze. A Pilát, ač přesvědčen
o nevině Krista Pána a pravdě, ve své
polovičatosti & nerozhodnosti povoluje
Židům, a ohlušiv hlas svého svědomí &
zapomenúv na přísahu a p0\ innost, umývá.
si ruce, řka: ist jsem od krve spraved i
vého! Vším právem mohl božský Spasitel
pak s kříže volati:

Lide, co jsem činil tobě,
kdy jsem důvod dal tvé zlobě?
Otroctví jsem tebe zbavil:
tfs mně jařmo kříže spravil.

Než kříž, znamení to největší hanby
a potupy, došel u všech národů po celém
světa oboru netušené cti a slávy. Od té
chvíle, co Syn Boží na něm jako velko
noční Beránek se za hříchy lidského po
kolení obětoval, co na něm srdce věčné
Jeho lásky vykrvácelo, z něhož se nám
vyprýštil nevyčerpatelný pramen všelikých
milostí a milosrdenství, od té chvíle, co
na něm vypustil Syn člověka za hříšníky
velikou duši svou: stal se kříž předmětem
všeobecného uznání, úcty a klanění. Kříž
stal se odznakem křesťanství a ozdobou
života křesťanského; on jest obrazem
našeho smíření s Bohem, v něm nalézáme
podstatu své naděje, sílu v pokušení, útěchu
v soužení a strastech. V kříží spatřujeme
pečeť lásky, jím bývá křesťan nadchnut
ke konání oněch vznešených ctností, které
mají základ svůj v lásce k Bohu & bliž
nímu, a které člověka činí rovna nebe
šťanům; kříž nabyl vážnosti, jaké se
nenadáli ani fariseové, ani Pilát. Proto
vším právem volá sv. Augustin, plný
radosti a obdivu: Kříž přešel s popravišť
na čela císařův. Ano kříž ze zlata, _stříbra,
děmantův a perel umělecky udělaný skví
se nejenna oltářích, nýbrž i na korunách
císařův a králů, na prsou biskupův a
tak mnohých mužů stavu světského, na
krku prosté dívky venkovské a paniček
křesťanských. Kříž stavíme u hrobů, po
kládajíce se za šťastné, můžeme-li v jeho
stínu odpočívati a očekávati někdejšího
svého vzkříšení; kříž vypíná se na věžích
velebných domův a chudých kapliček,

a uváděje nám na mysl pravdu slov:
Per crucem ad lucem! Křížem k světlu
věčnému!

Když císař Konstantin Veliký dobyl
skvělého vítězství nad soupeřem svým
Maxentiem pod znamením sv. kříže, za
pověděl, že budoucně nemá žádný zločinec
býti ukřižován; a tak tomu jest až dosud
a bude snad dotud, dokud křesťanství
bude trvati. Neboť zajisté nesrovnávalo
by se to s úctou ke kříži, na němž umřel
Pán Ježíš, vzor vší ctnosti a svatosti,
aby na něm umírali vyvrhelové lidské
společnosti. A úctu tu prokazují křesťané
kříži sv. všelijakým způsobem, zejména
na veliký pátek, ve kterýí církev katol.
zvláštními obřady ho uctívá.

Když na př. v Místku duchovenstvo
se bylo odpoledne na velký pátek po
modlilo vefarním kostele církevní hodinky,
při nichž se dojemně žalozpěvy proroka
Jeremiáše zpívají, pořádá se ve starém
farním chrámu Páně u sv. Jakuba Většího
průvod. Průvod ten, v jehož středu se
nese slavně kříž, před nímž ráno ducho
venstvo klekalo ajej líbálo, bývá místním
kaplanem za zvuků řehotek na věžích
do farního kostela sv. mučeníků Jana
a Pavla veden, kde pak se koná za
nepříznivého počasí pobožnosť křížové
cesty; je-li však počasí příznivo, koná
_sepobožnosti ta venku u 14 kaplic. Doba
a způsob, jakým sv. kříž v Místku se
ctí, srovnává se úplně s významem veli
kého pátku.

Jinak má. se věc ve slovanských
farnostech děkanství šternberského a
v sousedních osadách. Zde vzdává se
sv. kříži zvláštní úcta na bílou sobotu
po vzkříšení a ráno ve velkonoční neděli.
Podnět k tomuto obyčeji _zavdalo snad
duchovenstvo klášterů, jimž nynější far
nosti zmíněného kraje byly podřízeny,
a lid sobě obyčej tento tak zalíbil, že
bych žádnému faráři neradil ho zrušiti,
nechce-li, aby se mu mysli farníkův
odcizily.

V Moravské Huzové na př. oznamuje
farář v neděli smrtnou s kazatelny, aby
obecní výbor určil mládence bezúhonného
a 2 panny, kteří na bílou sobotu ponesou
kříž; na to obecní výbor určuje 3 mladé
osoby, jimž zmíněné cti se dostati má.
Za starodávna ustanovoval též výbor
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obecní, do kterého domu se kříž ponese;
byl to každý rok dům jiný; v poslední
době však usneseno, aby kříž nosen byl
do domu starosty obecního.

Když se na bílou neděli vykonaly
předepsané obřady na památku slavného
vzkříšení Páně. podá kostelnik faráři u
hlavního oltáře kříž. jemuž na velký
pátek církevní pocta vzdána byla; v tom
přistoupí k oltáři zmínění 3 vyvolenci
omladiny, načež farář odevzdává kříž
jedné panence, oblečené slavnostním
Salem kroje hanáckého. ale již valně
zmodernisovanélzo, která pak kříž ten
odevzdává mládenci, jenž ho uproslřed
oněch 2 panen do určeného domu nese
Mezitím pořádá se průvod slavnostní
s korouhvemi & prapory. V čele jeho
nese se kříž průvodní, za ním ubírá se
školní mládež, za tou jde omladina, pak
čtenářský spolek »Jaroslav: sesvým pra
porem a najatými hudebníky v čele, kteří
střídavě hrají pochod nějaký & pak verš
nějaké písně p0stní neb o sv. kříži.
Za spolkem kráčejí funkcionáři kůru a
kostelní, pak mládenec nesoucí kříž,
s pannami, za nimi farář, po němž ná
sledují ženské. Celý průvod se před
domem starostovým zastaví, do něhož
vejdou nositelé kříže a farář. V pokoji
st0ji uprostřed stůl, bílým ubrusem pří
krytý, a na němjest shlávek, bílo oblečený.

Kolem stolu stojí starosta se svou
rodinou, očekávaje příchodu farářova;
duchovní správce pak mu odevzdává
ověnčený kříž jako hlavě obce a rodiny
s přiměřeným proslovem; na to se kříž
položí na připravený shlávek, na němž
do neděle velkonoční odpočívá. Po tomto
obřadu vrací se průvod .do kostela, načež
se rozejde.

Podobným způsobem vyprovázen byl
kříž i z přifařených Benátek; než před
několika lety upustili Benátčané sami od
toho starodávného obyčeje. Za to v jiných
farnostech, jako v Hnojicích, Dolanech,
Dolním Štěpánově, Bohuňovicích ajínde
je tolik průvodů s křížem, kolik je ve
farnosti osad, a každý průvod koná se
s knězem.

V neděli velkonočníjde před službami
Božími v Moravské Huzové farář opět ve
slavnostním průvodu ku starostovi pro
kříž, který se pak na hlavním oltáři
umístí. Podobným způsobem přinášejí i

přifařené osady své kříže, které se pak
v kostele pověsí.

Ve farnosti Bohuňovské 1) nosí kříž
jen panny, a to vždy z každé přifařené
obce 2 nejstarší a domácí; jiné k tomuto
čestnému úřadu nebývají připuštěny;
pannám těm říkají »matičky.< Když na
bílou sobotu průvod vzkříšení byl vy
konán. přicházejí zmíněné matičky pro
»pánbíčkax do kruchty. kde každá z nich
kostelníkovi 30 kr. zaplatí. ()bleěeny jsou
po černu, hlavu majíce zatočenou do
bílého šátku, po hanácku upraveného.
Zde se přiodějí velikým, bílým šátkem,
jakého se užívá při chovánídětí; vMístku
šátku takovému říkají »hátaa, na Hané
»chůvkac (od chovati). Na to podá kněz
jedné z nich s přiměřenou promluvou
kříž, s nímž všechny matičky společně se
odeberou ku hlavnímu oltáři, kde poklek
nuvše, zanotí píseň velkonoční: Třetího
dne vstal Spasitel,2) po kterýchžto slovech
pokračuje veškeren lid v kostele, zpívaje:

Vstal z mrtvých náš Vykupitel,
Věčné smrti Vítězitel.

Když 1. sloka byla dozpívána, po
vstanou maličký a odebírají se po dvou
s křížem do svých osad v průvodu
slavném s korouhvemi nebo prapory. Kříž
nesou obyčejně do domu starostova, kde
dávají ho líbati, načež se průvod rozchází.
Jen v Bohuňovicích nosí se kříž od pra
dávných dob k majitelům domu pod č. 11.
Ve Štarnově pak určuje každý rok farář
dům, do něhož se kříž má néstí. V ne—
dělí velkonoční přinášejí »matičky- před
»hrubou- (velkými službami Božími) kříž
z jednotlivých osad a zmíněných domův
opět ve slavném průvodu do kostela.
Tentokrát ale jsou oblečeny bílo, majíce
na hlavě černé, krásně vyšívané šátky;
dříve nosily se šátky červené, lipské.
Kolik tedy osad je, tolik přichází průvodův,
a každému z nich jde kněz naproti, který
od maličký, jež kříž nenese, obdrží svíci
s voničkou (kytičkou). Z Laštan přicházel
průvod s hudbou,_někdy dali si i Bohuňovští
hráti; hudbu si platila chasa.

Matičky totiž sbírají u mládenců,
panen a dobrodinců svých osad příspěvky,
z nichž dvakrát do roka, a to o vánocích

1)Dle zprávy vp. Frant. Zapletala, kooperatora
v Boliui'iovicích.

“)Katol. kancionál Fryčajův, vzdělaný P. Tom.
Bečákem: 1872 ; str. 413.
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a velkonoci si objednávají kromě hudby A když již katolický křesťan kříž
zpívané mše sv. za mládence, panny, vůbec tak cti. a ve mnohém kraji duch
jejich živé a zemřelé rodiče, příbuzné, jeho V ohledu tom velice vynalézavým
přátele a dobrodince. Při těchto službách se jeví: kterak teprv si váží toho dřeva,
Božích bývá přítomna chasa těkteré obce; na němž pněl skutečně Vykupitel náš!
mládenci bývají ozdobeni íozmarýnem Mnohénaše kostelymajiteliquiáře, vnictž
jejž od »matiček- dostali. přechovává se nepatrná tříseěka ze zmí

Podotknul jsem, že v Bohuňovské něného dřeva. které v Římě se nalézá.
farnosti jen nejstarší, a to vždy domácí Tyto ostatky kříže sv. vystavuje pak
panny kříž nosí. Jednou se stalo, že duchovní správce v jisté dni církevního
v Mor. Loděnici nebylo domácích panen; roku na oltáři a dává je t'arníkům líbati.
poněvadž jiným tohoto čestného úřadu >Tak děje se v Místku o slavnostech
přenechati nechtěli, vzali 3 občané kříž sv. kříže, v pátky a neděle doby postní,
& nesli jej sami v průvodu. při čemž se pěje píseň, na poctu tuto

V Březcích, ve farnosti Dolno-Stěpá- se vztahující; a lid béře v poctě té nej
novské, nosí kříž mládenec který také hojnější účastenství. V Mor. Huzové a
hudbu při průvodu platí. Zato vykonávají na Mírové podávají se ostatky sv. kříže
v Bélkovicích, ve farnosti Dolanské, úřad k líbání každý pátek a ve svátky sv. kříže,
ten jen panny, a to v kroji prazvláštním, ve kteréž i Němci, jinak povahy chladné,
starožitném. jakého již nikde nenosí. chrám I'áně'v hojném počtu navštěvují,

Uvážíme-li ale všechnu tu poctu, aby políbili sv. kříž; atak mnohý při
kterou lid náš kříží vzdává, pak mohl té příležitosti v srdci svém povzdechne:
Ven. Fortunat pěti:

Vítej kříži, čáko jistá.,
v tuto bolnou dobu Kristal

Tisíckrát buď pozdravený, ó kříži přesvatý,
milionkrát buď uctěný, ty*s to lůžko zlatý,

' , v , u', ' n's .' ', . ' / -. .
Rozplamen ctnost vernych synů, na ktere—inIxu tus Pan, pln) smitelnych ian,
v hříšných zahlad' všechnu vinu mou hrisnou dus1 skrze smrt vyved z pekel

(Fr. Sušil.) HÝCh bran
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Na neděli 2. po sv. 'Duchu.

„Člověk nějaký učinil večeřivelikou vedlivých,c (Luk. 14, 12—14.) A když
“ Pozvalm“0hýc"'“ (Luh “* 16') tak řekl, tu pravil. jeden z přítomných

evangeliu svatého Lukáše hostů: »Blahoslavený, kdož bude jisti
v kap. 14. čteme, že Pán chléb vkrálovstvím Božím- (Luk. 14, 15),
Ježíš byl za onoho času jakoby chtěl říci: Tím, že jsem pozván
pozván od jednoho knížete k hostině v domě muže bohatého a
farisejského k obědu, a když váženého, stala se mi ovšem veliká čest,
spatřil, že při stole nalézají ale což mi to prospěje, nebudu-li pozván,

se toliko bohatší a zámožnější z pří- nebudu-li hostem v království Božím?
buzenstva hostiteléva, a z chudých že A jak host ten, zajistěi my říci
tu nikoho není. že káravě promluvil musíme. Tak na př. k mocným tohoto
k hostiteli a řekl: »Když činíš. oběd neb“ světa ke stolu zvány bývají ti a oni
večeři, nezvi přátel svých, ani bratří z rodův a stavů vybraných, ale co jim
svých, ani příbuzných, ani sousedů bo— to prospěje, byt' i hostmi byli u stolu
hatých, ať by snad i oni nezvali tebe, knížat tohoto světa na každý den, jestliže
& měl bys odplatu; ale když činíš hody, vyloučeni budou z hostiny v království
povolej raděj chudých, mdlých, kulhavých Božím? Zpomeňmež jen na bohatce, o
& slepých, & blahoslavený budeš, nebot němž mluví sv. evangelium. Ten hodoval
nemají, odkud by odplatili tobě: ale každodenně & odíval se skvostně. Zpo
bude odplaceno tobě při vzkříšení spra— meňm'ež také na Lazara chudého, plného

Škola B. s. P. 1896. 12



vředu, ktery'ž žádal sobě nasytiti se drobty,
jenž padaly se stolu bohatce, ale nedo
stalo se mu jich. Lazara, dí Kristus Pán,
uvedli sami andělé k hostině v království
Božím, když umřel, a když umřel bohatec,
co dí Kristus Pan ? »Bohatec pohřben jest

slavenství nebeského všickni bez rozdílu
stavu a rodu & důstojenství a povolání
účastni byti mohou, anoť účastni býti
mají, ale účastni nebudou ti, kdož o ně
nestáli. ] můžeme se tu tazati, proč pak
mnozí nestojí o ně? Snad že nebyli po—
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v pekleaKdyž hostv domě knížete farizej—| zváni? Nikoliv. Hostitel zve všecky bez
ského slova ta: Blahoslavený, kdo bude
_jísti chléb, t. j. hodovati, v království
Božím pronesl, tu Pán Ježíš navázal
řeč, aby v podobenství, které nám před
kládá dnešní sv. evangelium, jej i všecky
přítomné poučil a ubezpečil, že blabo

rozdílu: bohaté i chudé, zdravé i mdlé,
mocné i ty, již život svůj od světa ne
poznani v ústraní tráví, ba i ty, kteří
kulhavi jsou a slepí, a proto do večeřadla
vejíti a ke stolu přísednouti nemohou.
Či snad proto mnozí o blahoslavenství



nebeské nestojí, že se nehodnými býti
pokládají, aby s vyvolenými Božími věčně
tam stolovali, kde se jim Bůh tváří v tvář
zjevuje a požívati dává? O nikoliv? Ta
kových lidí na světě není. Oni sice ne
jedni o nebe nestojí, anoť posmívají se
tomu království Božímu a té věčné blaže
nosti, kterouž Bůh připravil milujícím jej,
to jest bohužel pravda; oni mnozí praví:
já o nebe nestojím, a kdo nám o nebi
mluví, jest nepřítel člověčensWa, kteréž
nebe své hledá. na zemi a jen na zemi
je míti může a chce; ale kdybychom
mohli nahlédnouti do duše takových
mluvců, zdaž bychom tam nečtli nezru
šitelným písmem, samým prstem Božím
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psanou neklamnou pravdu, že dle slov
sv. Augustina to srdce lidské neukojí se,
dokud neodpočine v Pánu Bohu, kterýž
nás pro věčnou blaženost stvořil a tou
žebnost' po ní do srdce každého člověka
vštípil? Jiné jsou toho příčiny, proč
mnozí o blaženost nebeskou nestojí, jest
to: nezřízené dychtění po bohatství, jest
to pýcha & hříšné rozkošnictví tělesné,
které člověka tak zaslepují, že nejen o
věčnou blaženost nestoji, ale jí i pohrdá,
tak že se na něm naplní smutný výrok
dnešního sv. evangelia: »Pravím vám,
že žádný z mužů těch, kteříž byli po—
zváni, neokusí večeře mé.: (Luk. 14, 24.)
Amen. P. K.

Na neděli 3.

„Když ji nalezne, vloží ji na ramena
svá, a. raduje se.“ (Luk. 15, 6.)

nešní sv. evangelium 5 po
dobenstvím o ztracené a opět
nalezené ovci, o ztraceném
a opět nalezeném penízi za—
jisté vhodně se řadí k tomu,
jež nám církev sv. na neděli
předchozí k uvažování před
kládá. V předchozím svatém

evangelium totiž poučuje nás Pán Ježíš
podobenstvím o veliké věčeři, jak ne
změrné laskav a dobrotiv jest Bůh, že
chce, aby všichni lidé nebeské blaženosti
účastní se stali, a v tom dnešním zase
nás poučuje, že Bůh z té nebeské hostiny
ani hříšníků nevylučuje, že' i je zve,
anot' se zvláštní láskou vyhledává, aby
i oni na pravou cestu se obrátili a spasení
byli. Ci kdo že jest ten člověk nebo
pán sta ovec? Kdo jsou ovce, a kdo
obzvláště jest ona ztracená a opět na
lezená ovce? Člověk onen, jenž má sto,
t. j. mnoho ovec, jest Ježíš Kristus. Ty
mnohé ovce jsou dobří andělé v nebi,
a ta jedna ztracená a opět nalezená
ovce jest člověk na zemi, jest hříšník,
který se dá naleznouti a spasiti.

Člověk, jenž má sto ovec, jest Ježíš
Kristus, jednorozený Syn Boží, neboť on
jest to, který s Otcem a Duchem svatým
stvořil svět, stvořil také anděly a lidi;
ont jest to, který je se svrchovanou

po sv. 'Duchu.

moudrostí vede, řídí a pase. A proto
také již žalmista Páně dí: »On jest
Hospodin Bůh náš a my lid pastvy jeho,
a ovce ruky jehoc (Žalm 94, 7.)

A poněvadž tento božský pastýř,
Ježíš Kristus, s Bohem Otcem a s Duchem
svatým lidi k podobenství svému stvořil,
proto také nesmírně velice záleží jemu
na tom, aby se nižádná ovce jeho ne
ztratila. Než co musil viděti brzy po
stvoření světa? 'l'o musil viděti. jak
z mnohých ovcí jeho jedna, člověk, na
zemi se ztratil, jak zltešil v ráji, a tím
se sám i své potomky o blaženost rajskou
a o pastvu nebeskou připravil.

O jakou útěchou a radostí musí se
naplniti srdce naše, když povážime, že
sám Syn Boží s nebe sestoupil a ovcí
svou ubohou, člověka, z drápů loupež
ného vlka, z mocí ďábla, smrti svou
vysvobodil!

Anot, ty dušelidská, ty jsi ta ztracená
ovce, a ten, jenž ji přišel hledat, jenž
Opustil devětadevadesát spravedlivých,
t. j. anděly v nebi, jest sám Syn Boží,
a ty víš, jak krvácely svaté nohy jeho,
když tě hledal; ty víš, jak bolestná byla
ta cesta, kterouž pro tvé zachování pod
stoupil, a ty, jsouc nyní nalezená, chtěla
bys dobrého pastýře svého opustiti? Než
co neučiní ovečka člověka, když ji za—
chránil, to činí Bohu často člověk, ano
pokaždé, když nějakého smrtelného hříchu

12*



se dopustí. Avšak i takovou duši nepře
stává dobrý pastýř hledali. a snaží se ji
od věčné záhuby vysvoboditi. Ovečka, čím
více zraněna jest, tím větší útrpnosť vzbu
zuje, a proto dobrý pastýř- tím více o ni má

„39—

všech koutů lidské bídy, on opustil devět
kůrův andělských, a vstoupil do koutu
chudoby a poníženosti v Betlémě v chlévě ;
on vstoupil do koutu vyhnanství, do
Egypta; on vstoupil do koutu poslušnosti,

péči, jen aby ji vyléčil a život jí zachoval. ! do Nazareta, do koutu úzkosti azarmouce

lŠl
:| |:.|=|: mulru||_||_:_|í_||_|_.j|:||n||_._|:|í|—!|__:A|_;gg|_g: | il.!llll.lllljj!|ll|l_l_l_ll7:I_:_-_llí_l_|zlíll_._!_l1_|_g_|_<|„|: |x| m - :

1:1nutí-_!un„„|=!.|r_|_|||Ii.l|:lí'l_|||

=T—

/ /

šITÍII'l|

.

„1„

...=..__.___;

/

"llilillillI-IIIIIll:lflllll'illlllItllíllllvll'l..Ii.l'II.IfIiI'l_
t!| „„ lílwrl-mílílz-l'lrlm1 m1 nwm I.“. u lll'l | liíli'l l:lilllll'l_u!_=j_!_!|!!LI| |=Ii

A tak zrovna to činí ten nejlepší | nosti, na hoře Olivetské; on vstoupil do
pastýř duší našich. On to činí jako ta
žena, kteráž měla deset peněz a jeden
ztracený hledala, až ho nalezla. Rozžala
svíci a metla ve všech koutech, jen aby
ztracený peníz nalezla. A co Pan Ježíš?
Onf světlem svého božství vstoupil do

koutu největší bolesti a utrpení, anot' i
úplně opuštěnosti tam na kříži, & to
všecko učinil pro člověka lířísného, a
toto—livšecko učinil pro člověka hříšného,
() kde že jest srdce tak zatvrzele, aby
se takovouto láskou dobrého pastýře ne
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dalo obměkčití? — Stalo se kdys, že
v městě jednom bylo knězi zaopatřiti
nemocného. Kněz šel a nesl pod způ
sobou chleba toho dobrého pastýře duší
našich, lid jej potkávajici poklekaval a
klaněl se nejsvětější Svátosti oltářní, ale
zatvrzelý hříšník jeden, maje kněze potkali,
obratem dal se na útěk, jen aby se ne
musil s pastýřem duší setkati. Zabočil
do jiné příční ulice, ale právě tam kněz
v patách za ním se ubíral; zabočil opět
do jiné ulice, ale i tam právě bylo knězi
se bráti; konečně nemohl uhnouti, protože
se octnul v ulici, kteráž neměla průchodu
] ukryl se do jednoho z posledních domů,
ai kněz právě do toho domu se ubíral.
] utíkal po schodech až do posledního
patra, avšaki kněz vstupuje za ním po
schodech vzhůru do posledního patra,
kde nemocný nebeskou útěchu dobrého
pastýře toužebně očekával. Co teď učíním,
pravil utíkající zatvrzelý hříšník k sobě.
Kam se mám utéci? Všude, až i tady,

mne Bůh můj hledá — mne ztracenou
ovci —- mne hříšníka! [ padl na kolena
a zvolal: Ten nemocný jsem já! ! vyčkal
až kněz tomu nemocnému, k němuž byl
volán, posloužil, vrátil se s knězem do
chrámu, vykonal zkroušeně doživotní
zpověď, a od té byl nalezenou, dobrou
ovečkou. A když se ho přáteléjeho
tázali, jak se to stalo, že se tak najednou
obrátil, říkával: »Utíkal jsem před láskou
Boží, ale ona mne zachytla a překonala,
a nyní teprve rozumím, proč Pán Ježis
pravil: ,který jest... člověk, jenž má
sto ovec, a ztratí-li jednu z nich, zdaliž
nenechá devadesáti devíti na poušti, a
jde po té, která se byla ztratila. až ji
nalezne?“c (Luk 15. 4.) Anoť, to činí
Pán Ježíš, a třikrát šťasten každý hříšník,
kterýž neutíká před láskou jeho a dá se
od něho naleznouti. Tu raduje se nejen
on sám a s ním církev svatá, ale i andělé
v nebesích. Amen.

Chléb nebeský.
Dle Jana z Avílly předkládá. Fr. Klíma. (Č. d.)

Láska Boží k lidem a nevdék lidský
k Bohu.

likě slepoty, že my lidé, lozžíháme-li
světlo, nedbáme svíce, která světlo vy
dává, podobní jsouce zvířatům, která se
pasou na trávě, avšak zraků nepozvedají
k Bohu, který jim travu dává. Veliká
jest slepota srdce lidského, z níž po
vstává tvrdosť; vždyť í tvrdá skála může
býti vyhloubena častým deštěm, a proto
by i srdce lidské mělo býti dojato, po
zoruje—li, že bez přestání dary a milosti
z ruky Páně přijímá. Na skálu ustavičně
neprší, ale u člověka není ani jediné
chvíle, v níž by dobrota a milosrdenství
Boží milosti neudělovaly. Což můžeme

o dobrotě a lásce Boží říci, jediné co
praví Pán Bůh sám, že člověka na rukou
nese? Avšak lidé nejenom neuznávají,
nýbrž i zapomínají na lásku a dobrotu
Páně, a proto také povinných díků Pánu
Bohu nevzdávají.

Láska a dobrota Páně k nám lidem

jest tak veliká, že ač my lidé neuzná
vame milostí Boží, nicméně Pán Bůh
nepřestává nám milosti udíletí, a činí
tak pouze z té příčiny, že snad přece
někdy srdce naše bude obměkčeno a že
uznáme, jak dobrotivý a štědrý jest Pán
Bůh. »Já je potáhnu provázky
lidskými a svazky lásky zpoutám
je,< praví Pán. Avšak jaké jsou ty pro
vazy a vazby, jimiž Pán nás poutá?
Nejsou provazy obyčejné (pevné, zkroucené
a nerozvižítelně), ale jsou dobrodiní a
milostí, kteréž nás k vděčnosti vybízejí,
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kterých nezasluhujeme. Neboťmá-li člověk
býti přiváben a upoután, ač není-li bez
citný, musí zajisté neodolatelnou mocí
naň působiti, pomyslí-li, že Bůh vábí
člověka k sobě dobrodiním, a že tudíž
mocnější jsou provázky lásky a dobroty
Páně, nežli provazy, jimiž zvíře bývá
taženo.

Pán Bůh mnohonásobnými milostmi
a dary nás oblažuje, abychom jimi dali
se přivábiti k milostivému Dárci; a přece
nicméně zloba naše a nevděk zapomíná
na Dárce nebeského, a že nad to zdá se
nám, jakoby dary a milosti Boží byly
věcí všední a obyčejnou, proto mnohý
člověk ani si jich nevšímá, neřku—li,aby
za ně děkoval. Co učiníš, Pane, an nemáš
tak pevných pout, kterými bys nevděčníky
mohl k sobě přivábiti? Vždyť lidé trhají
svazky, nepamatujíce na Tebe po všecky
dny své. »Já je potáhnu,c pravíPán,
»pouty a provázky láskyx Akteré
jsou provázky, ne-li dobrodiní, kterými
nás Pán oblažuje, anť s nebe sestoupil,
aby stal se naším bratrem, aby trampotám
a svízelům se podrobil a za nás na kříži
umřel? Toť jsou provázky, kteréž
láska splítá, a sice taková láska,
kteráž větší ani býti nemůže, protože
Syn Boží dal sebe sama pro spásu těch,
které miloval.

Co učiníš, srdce lidské, rozvažuješ-li .
tuto nepostihlou lásku Kristovu? Můžeš-li
zapomenouti' na Boha svého, který usta
vičně na tebe pamatuje? Vzpomínáš-li
skroušeně a rozjímáš-li srdečně o utrpení
Páně, máš podíl na zásluhách a mi
lostech, které nám smrtí svou získal;
nebot nemůžeš míti podílu na zásluhách
utrpení Páně, nemůžeš sladkého ovoce
se stromu kříže okusíti, leč vzpomínáš-li
často na Pána ukřižovaného a číníš-li

pokání. Zapomínáš—li na utrpení Páně a
nedbáš-li přehořké smrti Páně, pak
jakoby Pán Ježíš pro tebe ani netrpěl.
Zapomenutí rovná se smrtí, ano předmět

zapomenutý je takový, jakoby ani nebyl.
Co mi prospívá pravda, že Bůh jest, za
pomínám-li na Boha?

O toho nešťastníka, který, Pane, na
Tebe zapomíná! Jakž teprve bude ne
šťasten, až Ty nan zapomeneš! O té
lidské mdloby a zloby, která tak se
rozmáhá, že krev Páně, prolitou pro
spásu lidskou, lehce váží, ba na ni,
jakoby ani nebyla, úplně zapomíná. Hle,
člověče,srdce tvé přeplněnojest tretkami,
cetkami a balaťkami, kteréž nejsou hodny,
abys je v srdci nosil. Ty vzpomínáš na
věci časné a pomíjejíci a zapomínáš
úplně, co Pán Ježíš pro tebe trpěl. Co
jest s to, aby tě vyburcovalo ze sna
nevděku a netečnosti, neprobudí-li tě
dobrodiní a láska Kristova? Kdo laska

vého, milého a vlídného hlasu Kristova
nedbá a neslyší, jest nejenom ospalý,
nýbrž jest již mrtev, není člověkem,
nýbrž kamenem, ba co dím kamenem,
jest zlým duchem. Vždyť iskála, do níž
kříž Páně byl zasazen, nemohla odolati
tlukotu lásky ke Stvořiteli svému, a
rozpukla se. A srdce člověkovo, pro něž
Kristus krev svou cedil, nepozoruje a
nedbá lásky Kristovy! Ach, Pane dobro
tivý a laskavý, co můžeš ještě pro člo
veka učiniti, abys jeho nevděčné srdce
získal?

Duše člověkova podobá se nevěrné
chotí, které však vzdor její nevěře manžel
ustavičně listy, prosby a posly posýlá a
o lásce své ji ujišťuje. O Pane, co činíš,
Ty ženichu duše naší? Jaký přenádherný
vůz svatých Písem jsi nám poslal? Jaké
výmluvné kazately nám posýláš, aby
jménem Tvým nás napomínali, a kteří
neustavají nás nabádati, abychom pra
vého chotě se přidrželi. A kromě těchto
posýlá Pán i jiné posly tajné, kteří uvnitř
v srdci nás nabádají, abychom na Tebe,
Pána svého, pamatovali.

Kdo jest, jenž by v nitru srdce svého
byl často nezaslechl sladkého hlasu Tvého,



jímž nás od hříchu odvracuješ a na
cestu ctnosti uvádíš? Kdo nepřijímá
každodenně přehojných milostí na těle
i na duši? A přece lidé milostí těch si
nevšímají, ba jimi nezřídka. i zhrdají.
A přijímají—li nicméně milosti Tvé, na
Tebe,—dárce stědrého, zapomínají. Jsouť
i mnozí, kteří, dokud neměli milosti Tvé,
o spásu duše své dbali, vroucně také a
toužebně milosti Tvé očekávali, ale sotva
vyplnění prosby své dosáhli, takou ne
zřízenou sebeláskou byli naplnění, že na
Tebe zapomněli.

Tak, Pane, používáme milosti &darů
Tvých, že pro ně na Tebe zapomínáme?
Veliká jest dobrota &štědrota Tvá, veliká
proto, že nicméně blaha &štěstí nevěsty
své vyhledáváš. Převelmisilné jsou svazky
lásky Tvé, a vidíš-li nicméně, že i těmto
svazkům duše se protiví, přicháziš sám,
abys sejí zjevil, aby Tě poznala, milovala
a spasena byla.

Tvé na nebe vstoupení bylo potřebné ;
avšak choť Tvá jest v nepřítomnosti Tvé
ve velikém nebezpečenství, proto jsi divem
lásky právě' božské přítomen na oltáři,
aby na Tebe mohla patřiti okem víry,
a by uvěřila, že Ty, jenž přebýváš
v nebesích, také zde bytuješ, aby srdce
její láskou k Tobě vzplanulo, a by,
přijímajícTebe, zvolala: »Pane &choti
můj, Tys ten, od něhož vše dobré
mám, Tys pro mně člověkem
učiněn, abys za mne na kříži
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mohl umříti. Tys dárce dobrotivý
a laskavý, jehož ruka přeštědrá
hojnými dary mne obohacuje.<<
Tak může duše, oblažena přítomností
Kristovou, připomínati si všecka dobro—
diní, která Pán, ač vzdálen, hojnou mírou
poskytuje. Kdyby někdo, ač vzdálen od
nás, nicméně hojné dary nám posýlal,
a po čase do domu našeho osobně za—

_vítal, tuť bychom zajisté veškerých darů
byli pamětlivi, a s Davidem děkovali
bychom za všecky dary a milosti

Tak má se duše chovati, přijímá-li
Krista ve Svátosti oltářní. Třeba, aby
Pánu děkovala za všecko, co pro nás
vytrpěl, i za milosti, které z ruky Páně
přijímá. Vždyt' Pán Ježíš i z té příčiny
volil přebývati ve Svátosti oltářní, aby
duše naň nezapomněla. Svědčíť o tom
ivýrok Páně, který Pán učinil, an Svátost
oltářní ustanovil: »To čiňte na mou
památkulc VždyťPán spoléhá, že za
to, co pro nás učinil, máme i my na
utrpení Páně pamatovati, a že i s díkem
na utrpení Kristovo budeme vzpomínati,
& proto praví, pamatujte na Mne, jenž
jsem uprostřed vás. Běda pak tomu, kdo
by nedbal prostředku, kterým má na
Krista býti upamatován! Blahoslavený
člověk, který myslí a srdcem u stupňů
Svátosti oltářní prodlévá, jenž pokorně,
zbožně a toužebně Pána ve Svatosti

oltářní přijímá, vždyť touto Svátosti všech
darův a milostí nabývá. (Příštědále.)

Poutní misto Vršiček.
Podává. Alois Dostál.

» ezi oblíbená poutní místa
v západních'Čechách na
Plzeňsku patří tak zvaný
Vršíček, u královského
města Rokycan ležící.
Leží severovýchodně od

města achrám s třemi vížkami, na dosti

M

vysoké homoli položený, jest z daleká
patrný. Kostel vyniká z lesa, jímž jest
celý vrch porostlý: Jest zasvěcen blaho—
slavené Marii Panně a těší se daleko
široko zvláštní úctě a pozornosti.

Když pisatel této vzpomínky před
léty v této krajině žil, nemálo byl udiven,
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jak zvláštní duch zavládl na osadě před !
svátkemNavštívení Panny Marie, ?
před pouti na Vršíčku. Na mnoho hodin
cesty chystali se mladí i staří k Rokycanům.
Málo kteří mohli podniknouti dalekou
cestu na Svatou Horu u Příbrami, kterážto
cesta vyžadovala několik dní a oběť na
penězích, ale na Vršíček se těšila mládež
ve škole, odrostlí junaci a panny, muži
i ženy. Z každé osady vyšlo procesí,
z některých větších vesnic bylo vypraveno
zvláštní, by se v menších oddílech mohlo
lépe zpívati.

Mimo procesí z Rokycan přichází
na Vršíček iz Dejšiny, Vosek, Volduch,
Horno-Stupna, Plané, Vranovic, Vranova,
Tymákova, Eipovic, Doubravky, Plzence,
Mirošova. Kamenného Oujezda, Kyšic a
jiných a jiných měst. a vesnic v širém
okolí.

Co tu hudby, posvátných písní, co
radostí a plesu v ten svátek Marianský!
Neveliký kostelík sotva stačí pro všechny
sošky Panny Marie a sv. Anny, jež bíle
oděné družičky a mladé matky v černých
nebo modrých šatech přinesly. O stěny
opřeny korouhve, kříže a les po všech
úbočích homole šumí lidem, zbožnými
poutníky, kteří dalekou sem vážili cestu.

Na schodech ke kostelu vedoucích
plno kramův, a také lidí nedůživých, o
svatou almužnu prosících.

Pod košatým stromem
by hodně lidí slyšeti mohlo
kazatelé bývají zváni až z
kazdý sobě za čest pokládá, může-li o
pouti na Vršíčku u Rokycan kázati.

A proč se těší toto místo takové
úctě a lasce?

Učetní při magistrátu v Rokycanech,
p. Ferdinand Ri_issler, dělal si zápisky
o .Vršíčku, sbiraje památky jeho; učitel
hlavních škol v Rokycanech, Jan Lodl,
sepsal a vydal r. 1862. zvláštní pobožnosti,
na Vršíčku konané, a všeobecná pověst
uchovala některou věc z minulosti na
věky budoucí

Původ Vršíčku. aspoň slavné pověsti
jeho, datuje se od konce sedmnáctého
století, kdy v Čechách panoval host ne—
mílý — mor. Ačkoliv téměř všechna
města, a především Praha byla zhoubným
morem zachvácena. ačkoliv v naší vlasti
české statisíce lidu r. 1680. a v letech
následujících na mor zahynulo, město

kazatelna,
kázaní. A
daleka, a

Rokycany zůstalo netknuto, a mnozí se
sem utíkali, by na živu zůstali a moru ušli.

Také podruhé, když po devíti letech
počal mor hrozili, zůstaly Rokycany bez
pohromy. Město však přece dalo pro
všechen možný případ vystavěti domek
na úpatí Vršíčku, by sem nemocní byli
donešeni a ostatní se od nich nenakazili.
Ale nebylo vroce tom budovy upotřebeno.

Mor se nadobro z Čech neodstěhoval;
v roce 1713. řádil znovu, a tu zbožní
měšťané Rokycanští učinili slavný slib,
když je i teď Bůh zachrání před ranou
morovou, že vystaví na Vršíčku
ke cti Panny Marie, sv. Rocha,
sv. Sebastiana a sv. Rozalie panny,
jako patronův a patronek vzývaných
v nakažlivých nemocech — krásný
kostel uprostřed lesa.

Potřetí byly Rokycany zachráněny &
měšťané by byli rádi slibu dostali, kdyby
jim byly nevadily »neblahě poměry ča—
sovév— Nejspíše to byla nouze za roz—
bouřených dob a při ochuzeném oby—
vatelstvu.

R. 1741. nastal v Čechách mor opět,
a hle, Rokycany nezůstaly jako vletech
minulých ušetřeny. [ v městě zachvátil
mor obyvately & mnohý orlnesen na
Vršíček do lazaretu. Měšťané měli na
paměti slib svůj, pozorovali trestající ruku
Páně, a znova slibovali postaviti na Vršíčku
kostel ke cti Panny Marie a zmíněných
patronů proti ranám morovým.

Ale nestavěli hned, jenom konali
přípravy. Nadešly války sBedřichem ll.,
králem Pruským &Marií Teresií. VČechách
zase nebylo blaze, a teprve,kdýž František
roku 1744. jako manžel Marie 'l'eresie
s Bedřichem vešel v mír. Za tu dobu
musili měšťané mnoho odváděli na daních
a přípřežích, a město bylo hodně tím
ochuzeno a stísněno.

Však přece pamatovali i v těžkých
dobách těch Rokycanští na slib, Bohu
učiněný, & bylo ustanoveno sbírkami
sehnati peníze na stavbu. Děkanem tehdy
v Rokycanech byl Sebastian Tomandl,
kaplany byli Antonín Šteindl a František
Biděovský; ti spolus primasem městským,
Janem Kroftou, purkmistrem rokycanským
Matějem Polákem, soudcem zemským
Matějem Švantlem ze Třebska 1) a jinými

1)Jména. těchto dobrodinců vešla ve známost!
z pamětní listiny, nalezené při opravě věžní báně.



_lí35

váženými a zbožnými měšt'any zasadili
se o stavbu zaslíbeněho kostelu, nadchli
město &podnikli dobročinné sbírky. [ také
okoli skládalo dle možnosti milodary.

Sotva byla malá část“ pohromadě,
počato se stavbou a základní kámen byl
za veliké slavy 27. května 1744 na Vršíčku
položen. Jest až ku podivu, jaká se zde
jevila horlivost, ajak měšťané přispívali
dárky peněžitými a pomocnou rukou.
Junáci a panny přispívali a pomáhali
při stavbě, od lámání kamene a vození
nikdo nepřijímal peněz, a kdo mohl,
konal všechno zdarma, z ochoty, z lásky
k Bohu a Marii Panně, která město
s okolím po třikrate zachránila před
zhoubnou nemocí a strašným morem.

Cela stavba byla z milodarův, a
vznešený, ani nízký neostýchal se vlastno
ručně pracovati na zaslíbeném kostele.

Za třiléta byla stavbav byzantinskěm
slohu dokonána a nastaly slavné poutě,
které potí-valy do dnešního dne.

Jedeme-li českou západní drahou
od Rokycan k Chrástu a dále k Plzni,
jest oko naše upoutano krasnou vyhlídkou
na Vršiček. Zdobí celou zdejší krajinu,
jest cílem četných výletníkův &předevšim
zbožných poutníků, kteří zde hledají pokoj
srdce.

Z Rokycan vycházel každý rok průvod
na sv. Vojtěcha ke kapli tohoto českého
patrona do Plaňan, aby prosil za úrodu
zemskou. Později byl umístěn pěkný obraz
sv. Vojtěcha na Vršíčku, _a od té doby
za tímže účelem se koná procesí na
Vršiček.

Nejvíce sem utíkají se lidé, by prosili
za odvrácení nemocí a neduhů, by se
utíkali pod mocnou ochranu Marie Panny
a dékovali jí za vyhojení z rozličných
bolestí tělesných i duševních. Pout' pak
na svátek Navštívení Panny Marie jest
jako národní svátek a slavnost celého
kraje, která rozrušuje a radostí naplňuje
všechno okolní obyvatelstvo.

Proto poutní kniha Lodlova obsahuje
příslušně modlitby pro poutníky »v čase
nakažlivých nemoci- k sv. Rocha, jejž

Bůh neoslyší »pro nebeskou zař, kterou
při poslední hodince tvář jeho svatou
osvítil, pro daný slib. že, kdokoli v čas
moru důvěrně za orodování jeho u Boha
prositi bude. nebude oslyšan.:

Na Vršíčku se modlívají poutníci
k sv. Sebastiano. vahy od nich spravedl
nosti své milostivě odvratiti a sílu zuřící
zlé nemoci zlomiti ráčil.

Zvláště dojemná a krásná jest mod
litba k sv. panně Rozalii:

»Osvatá panno Rozalíe, jasna světice
nebeská, které. jsi z lásky ke Kristu Ježíši
všechny rozkoše, kterýchž 'l'i svět v hoj
nosti nabízel, opustila, vedouc život kající,
život plný trýzně a utrpení, kterýmž jsi
u Boha tě milosti vydobyla, že přijal Té
za světici nebeskou. rad přijímá přímluv
Tvých za lid těžkými nemocemi sužovaný,
pod ochranu tvou prosebné se utíkající.
() vyslyš naše hlasy, k tobě důvěrné
volající, oroduj za nás u Boha milostiveho,
aby řadící zlou nemoc zahubiti, & nás
od trýzně, kterouž nám hrozí, podle ne
dostihlého milosrdenství sveho ochrániti
ráčil. Jako druhdy Palermo a jiná města
Sicilská milostivý Bůh na přímluvu Tvou
svatou od nákazy morové rány ochránil,
tak nadějeme se v úplně důvěrnosti
v Tvou svatou pomoc, že nyní i nám se
stane, uzná-lí prozřetelnost všemohoucího
Boha, že by to spáse duše naší na ujmu
nebylo. Přispěj nam pomocí svou.svatou.
abychom dle příkladu Tvého život svůj
tak zříditi se přičinili, odřeknuvše se
všech marnosti světa, aby byl kající,
Bohu milý, bychom i orodovaní Tvého
svatého i lásky a milosti Boží hodnými
se stali. Dopomoziž nám k tomu, oč
snažně a pokorně jsme zde prosili. skrze
neposkvrněnou Pannu, Rodičku Boží a
skrze zásluhy Syna jejího, Pana našeho
Ježíše Krista. Amen.

Tak zněly modlitby zbožných předků,
když hrozila morová. rána, která v dobách
těch zuřila tak nemilosrdně. Podobné i
ostatní modlitby, na Vršíčku obvyklé.
jsou výronem bázně Boží, lásky k Marii
Panně a jiným patronům. (0. p.)
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Zprávy z misii katolických.
Podává. Al. Kotyza.

Západní Afrika. (A p o š to 1s k é
vikařství Ubanghi. Kmeny Kani
balů na horním Ubanghi.) Již loň
ského roku podali jsme zpravu nejdůst.
pana biskupa Augouarda o obtížích,
s jakými mu bylo bojovati, nežli se mu
podařilo poslati misionáře ku kmenům
na Ubanghi, přítoku to řeky Kongo,
bydlícím. Mezitím odebral se nejdůst. pán
sam k Bengům, jak mezi černochy, tak
mezi bělochy chvalně známým. Na cestě
z Brazzaville po Kongu vzhůru až ku
pramenům Ubanghi řídil p. biskup sám,
jako zkušený cestovatel parní člun. Sotva
že však vplul do Ubanghi, nebylo na
člunu nikoho, kdo by byl řeku znal.
Na neštěstí jest Ubanghi na některých
místech velmi široký, ale za to velmi
mělký a plny skalin a písčin. »Často
jsme,: vypravuje pan biskup, »uvazli,
ale za to zase tak prudce vyrazili, že
bylo nutno opravovati lod'. '.l'uto nudnou
cestu zkracovaly nam poněkud nepří—
jemné objevy. Každou chvíli potkávali
jsme mrtvoly lidské, jakož i množství
utOpenych zvířat. po proudu plovoucích.
Zda se, že divoši usmrcené lidi i zvířata
metají prostě do vody. Byl to ošklivý
pohled, patřiti, jak zhyzděnou hmotu
mrtvoly krokodilové pronásledují a divoké
kachny a volavky dychtivě hltají!

Přepluvše šťastně všechny mělčiny,
dostali jsme se konečně ku kmenu Bongův.

Bez překážky jeli jsme kolem veliké vsi
jménem lnfondo. Tam bydlí veliky po
hlavar Molleki, jenž se chlubí, že každo
denně otroka zabijí, a proto pry své
přátely a pochlebníky vždy čerstvou pe
čení častovati může. Žádný nedovede
pry tak zručně jednou ranou hlavy od
trupu oddělití. My jsme tedy ve vší
tichosti minuli lnfondo, a zastavili se
teprv příštího dne u dřívějšího francouz
ského stanoviště Modzaky. Tam byl
r. 1886. pan Dalesie _od tlupy Bongů
přepaden. Po ztrátě tří lodic a všeho
zboží podařilo se mu prchnouti. Když
napotom své lidi shromáždil, schz'tzelo
mu jich pět, kteří byli od divochů se
žrani. Ale Francouzové pomstili je krutě.
Pak přiběhli divocí slonové, strhali obydlí,
rozdupali všechno nasazené stromoví, tak
že jen málo ovocných stromků uprostřed
divokého křoví zůstalo. Brzy dorazili jsme
do vsi Ndombo. na levém břehu Ubanghi,
tedy již v belgickém území ležící. Jest
to zvláštní, ale přece pravda, že parní
čluny, jež mají vyvěšenu vlajku svobod—
ného státu konžského, jsou od divochů
nepřátelsky přijímány, kdežto vůči fran—
couzským vlajkám toho nepřátelství není.
Sotva jsme vystoupili na souš, hned tu
bylo vůkol nás plno lidí, kteří nás velmi
litovali, že jsme zanedbali dnešní slavnost,
při níž byli dva lidé sněžení. A když
naši nemocní lidé pomalu z lodi vy



_1_8_Í__

stupovali, tu si je divoši zkoumavě pro—
hlíželi, ba i znalecky omakávalí. Konečně
nám je chtěli kanibalové odkoupiti,
pravíce, že mají právě čas, ač ma-li
z nich býti něco kloudného připraveno.
To když se dověděli nemocní, namihali
se, by rovně stáli a chodili. Rozumí se
samo sebou, že jsme byli celou noc na
stráži. Často se stává cestujícím společ
nostem, že jim zmizí najednou muž,.
aniž je možno se dověděti, co se s ním
stalo, po případě kdo ho snědl. Následu
jícího dne závítali jsme do Ngombe. Tam
bydlí hodní lidé, kteří již roku 1890.
P. Allaira snísti chtěli. Opatrně dali jsme
se do vsi.

Ženy a děti brzy nás obklíčily,
a to nám bylo milé; neboť jejich ne
přítomnost“ jest vždy známkou nedůvěry
nebo nepřátelského přijetí. Ngombe jest
veliká, krásná polohou a dobře rozdělená.
Skoro ze všech ulic viděti k řece. Ohromné
opevnění kolové jest ještě sesíleno hlu
bokým příkopem, přes který vedou dře
věné mosty. U vchodů do vsi stojí
pravidelné stráže. Proto jest zhola ne—
možno, dostati se nepozorovaně do vsi.
Blízko Ngombe jsou pozůstatky z belgi
ckého obchodního jednatelství, jež jen
několik neděl trvalo.“ Domorodcové se
tam ovšem jen na oko hrnuli, a obchod
níci tonuli v blahých nadějích. Za několik
dní byli již tři černí sluhové jednatelství
snězeni. Běloši však byli dosti chytří,
aby pěkné zboží uklidili a se vystěhovali,
tak že Kanibalové jednoho krásného dne
k svému nemalému zármutku zpozorovali,
že jim tam již pšenice nekvete.

Co mne však v Ngombe nemálo
překvapilo, byly krásné kovové práce,
jež jsem tam viděl. Břehy řeky Ubanghi
jsou na měď velmi bohaty. Divoši roz
tlukou rudu na malé kousky, naplní jí
výborně pracované tavící kotly, zakopou
je hluboko do jámy, uhlím dobře na
plněné, a udržují pak 6—8 páry malých
měchů vydatný oheň. Za 10—12 hodin
jest kov roztaven, a v malé tyče sléván.
Tyto měděné tyče slouži buďto za vý
měnný prostředek nebo se spracují hned
na zbraně & ozdoby. Vytavená měd'jest
neobyčejně čistá a roztažitelná. Svými
prostými kladivy Zpracuji černoši měď
na tenký, jemný a velmi dlouhý drát.
Na památku nechal jsem si také několik

hrotů k šípům tam udělati, ale tak
dobrých, že by dělaly čest:každému evrop
skému kováři. K nemalému svému udivení
jsem se dověděl. že dosud žádný cesto
vatel o kovových pracích v této části
Ubanghi nevypravoval, spíše se tvrdí, že
se tam z pobřeží měděné věci d0pravují,
cožjest, jak jsem se sám na vlastní oči
přesvědčil, veliký omyl.

Dovolím si ještě několik slov o dvou
zvláštnostech povahy naších Bongů, aby
čtenáři věděli, jaký národ máme ku
křesťanství obraceti. Především napadla
nám u nich neobyčejná zručnost v krá
deži. Jest zcela neuvěřitelno, s jakou
smělostí všechno, co jen odvlečeno býti
může, si přisobují a velmi rychle a tiše
s tím mizí. Jedné noci vpližili se tito
černí zloději do stanu bělocha, který si
světlo dosud nebyl zhasnul. Revolver,
který viděli vedle něho ležet v posteli,
vhodili rychle do vody, a když se chudák
běloch probudil, zahlédl ještě, jak mu
s jeho dvěma nejlepšími puškami upaluji.

Druhá zvláštnost“ jest již zmíněný
kanibalismus ( idožroutství). Podle všeho,
co jsem viděl a slyšel, jest velmi pravdě
podobno, že není v celé střední Africe
divočejších lidožroutů nad Bongy.

Po celý čas mé návštěvy v Ngombe
byl zvláště můj biskupský kříž &prsten
předmětem pozornosti všech návštěvníků.
Namahal jsem se sice, abych jim kříž
ukázal, a jim něco o krásném učení
misionářů řekl, ale kanibalové nepo
chopili ztoho ani slova, a mně nezbylo
nic jiného, než d0poručiti je milosrdenství
Božímu, aby i tento hluboce pokleslý
rod lidský stal se jednou účastným po
žehnání nebeského.<

Čína. Nejdůstojnější apoštolský vikář
východního Mongolska stěžuje si, že se
v německých a hollandských listech roz
trušuje nepravdivá zpráva, jakoby byla
misie od vlády v Pekingu slibovanou
náhradu za škody za posledního povstání
utrpěné již obdržela, a proto žádných
almužen nepotřebuje. Ve skutečnosti ne
obdržela však ubohá a těžce poškozená
misie z Pekingu ani haléře a jest u
veliké tísni. V době, kdy to píši, tak
oznamuje apošt. vikář, panuje zde ne—
smírná chudoba. Štastní jsou ti lidé,
kteří si mohou v kotle uvařiti se dvě
mísy polních travin na oběd. Každodenně

$
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poděluje se u nás 0 41/2 hodině okolní
chudina potravou.

A vůbec přicházejí z Číny se všech
stran poplašné zprávy. Všude nastal po
válce hladomor, nákaza a neslýchané
povodně. Ye severního Sunlungu zaznívá
tež prosebný hlas Fiantíškánův u veliké
bídě postavených. Zemějest na nedozírnou
dálku velikými lijáky posledního léta za
plavena a průtrž hráze Žluté řeky záplavu
dovršila. Sklizeň jest zničena a polovice
křesťanů bez přístřeší. Ubozí misionáři
lomí rukama a nevědí, odkud neberou
chleba pro hladovící křesťany. V Pekingu
a v okolí zůslávila válka dle zprávy
Lazaristv P. Faviera po sobě hrozné
stopy. Město se hemží zástupy polo
vyhládovélých lidí. Protivnz't a otrávená
strava, k níž lidé v největší nouzi berou
utočíště, má hojné nemoce v zápětí.
Cholera zuří v nejvyšším stupni. Za
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jediný měsíc zemřelo dle udání P. Flaviera
40 až 50 tisíc lidí. Během desíti dní
bylo dle zpráv strážců u bran městských
na 10 tisíc mrtvol vyneseno. Císař jakož
i mandarinově snaží se všemožně bídu
zmírniti. Denně vydává se na 8 až
10 místech řídká prosná kaše. Avšak což
jeto pro tak mnohé? Ústavy misie jsou
až k umačkání přeplněný. Také Severní
l—Ionan,jakož i celá řada jiných misijních
uzemí nezůstaly od povodně ušetřeny.
Náhrada mezi čínskou vládou a francouz
ským konsulátcm za poškození misie
v Selsuenu vyjednána páči se na 70.000
taclů. Když nový místokrál Lu hlavní
původce povstání v Tšengtu dal zatknouti,
srotila se luza a žádala, aby byli pro—
puštěni. Místokrál odpověděl novým za
týkáním a pohrozil nespokojené luze, že
se uchopí ráznéjšich prostředků, nedá-li
pokoj. „ Katal. misie.“
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Milodary božského Srdce Páně.
Z Frýdku. Více jak 10 osob a rodin

vzdává pokorné díky nejsv. Srdci Pána
Ježíše a Panně Marii za vyslyšení proseb
přednešených v 9dennich pobožnostech
o šťastné vyřízení v důležitých záleži
tostech tělesných i duševních, jakož i o
uzdravení z nebezpečných nemocí, 0
pokoj domácí, o navrácení k pokání
zbloudilých, o polepšení života &zřeknutí
se socialismu. V těchto případech uká
zalo se Srdce Pána Ježíše milosrdným
a zdrojem pokoje & milosti. J. T.

Z farnosti Rajhradské. Ke cti a
chvále sv. Jana Nepom. vzdává díky ve—
řejné za vysvobození z nemilé záleži
t0sti B.

— Vzdáváme tuto vroucí díky nejsv.
Srdci Pána Ježíše a neposkvrněnému
Srdci Panny Marie za šťastné provedení
jisté práce. 0. M. M. T.

Z Brna. Vzdávám tímto vřelé díky
božskému Srdci Páně a Matce Boží za
uzdravení matky a za vyslyšení proseb
ve mnohých záležitostech. T. N.

Z 0. bl. Teplice. Plně předsevzetí,
nejvroucnější díky vzdávám nejsv. Srdci
Páně v nejsv. Svátosti oltářní, pražskému
Ježíšku, nejbl. Panně Marii a sv. Josefu
za odvrácení pohoršení. P. B.

Od sv. Hory u P. Plnim tuto slib svůj
a vzdávám největší díky Panně Marii,
ustavičně pomoci, sv. Josefu a bl. Fr.
Gerardovi za jejich vyslyšení prosby mě
o přijetí do řádu. F. A.

Z Řepčina. Nejsrdecnéjši diky vzdá
vám dle učiněného slibu božskému Srdci
Páně, neposkvrněnému Srdci Panny Marie,
jakož i sv. Josefu, sv. Antonínu Pad. a
sv. Aloisiovi za vyslyšení mých proseb.

A. R.

Ze Staříče u F. Budiž nejsv. Srdce
Pána Ježíše, neposkvrněné Srdce Panny
Marie, sv. Josefa a sv. Jana Nepom. vždy
více chváleno a velebeno za vyslyšení
prosby mě v jisté záležitosti. ALP.

Ze Záluží. Díky vroucí buďtež vzdány
nejsv. Srdci Páně, neposkvrněnému Srdci
Panny Marie a sv. Josefu za uzdravení
z nebezpečné nemoci po vykonané Odenní

pobožnosti k Panně Marii Svato-Horslké.H. .

Z Frýdku. Jistý učitel vzdává vroucí
díky nejsv. Srdci Pána Ježíše a Panně
Marii za pomoc poskytnutou při skládání
zkoušky, kterouž odbyl s vyznamenáním

po vykonání pobožnosti na ten úmqysl.. J. '.. MN.
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Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává Pl. Buchta,.

Rim a Italie. Dne 7. května t. r.
zemřel v Římě kardinál Luigi Galimberti,
jeden z nejráznějších spolupracovníků
sv. Otce Lva Xlll. Dle svého politického
smýšlení náležel k oné straně kardinálů,
která se chová přátelsky k trojspolku.
Kardinál Galimberti narodil se 25. dubna
1836 v Římě, tamtéž studoval bohosloví
a práva, byl vysvěcen a stal se po řadě
professorem v kollegiu propagandy. v se
mináři a na universitě. Roku 1868. byl
jmenován kanovníkem lateránským a do
mácím prelátem papežským. Pod ponti
fikátem Lva XIII. stal se po řadě členem
různých kongregací. kanovníkem u sva
tého Petra a konečně tajemníkem kon
gregací pro mimořádné zahraniční zá
ležitosti církevní. Roku 1885. vypracoval
rozsudek papežův ve sporu španělsko
německém stran ostrovů Karolínských,
který byl dle návrhu knížete Bismarka
předložen sv. Otci k rozhodnutí. Rozsudek
tento zněl ve prospěch Španělska. Později
byl jmenován tialimberti arcibiskupem
nicejským in partibus. Veliké bylo jeho
účastenství na vyjednávání mezi papež—
skou Stolicí a pruskou vládou, které mělo
za následek pozvolné zrušení protikato
lických, tak zvaných májových zákonův
a znovuobsazení biskupství pruských.
V r. 1887. byl mimořádným vyslancem
u dvora německého za příležitosti 90.
narozenin císaře Viléma I.. v dubnu pak
téhož roku stal se nunciem ve Vídni.
Jeho vlivu se přičítá, že r. 1891. nastolen
byl na arcibiskupský stolec ve Hnězdně
arcibiskup národnosti polské. Dne 19.ledna
1893 jmenován byl kardinálem a povolán
do Říma. Dědicem jeho náhledů poli
tických bude asi kardinál Vanutelli, jenž
byl jeho předchůdcem jako nunciUs ve
Vídni. Římské listy, také protipapežské,
věnují zesnulému kardinálovi vesměs
články sympatické. Papež doufal do po
slední chvíle, že nemocný bude zachráněn,
a když mu byla zvěstována jeho „smrt,
řekl s povzdechem: »Je to tedy osud,
že mi všichni moji nejlepší zemrou a
já je všecky přežiju.<<

Rakousko. Purkmistrovská otázka ve
Vídni byla mimo veškeré nadání upra
vena zakročením samého císaře pána.

Panovník povolal totiž k sobě Dra.
Luegra, uznal jeho osobní počestnost',
potřebně nadání, jakož i věrnost“ k císaři
& vlasti a požádal ho, aby se prozatím
za purkmistra vídeňského voliti nedal.
Dr. Lueger pravil, že stojí tentokrát před
přímým přáním svého císařského pána
a že jako vlastenec a vždycky loyálni
občan považuje za svou samozřejmou
povinnost v tomto nejvyšším přání spa
třovali rozkaz. Takovým způsobem vy
řízena byla napínavá a palčivá záležitost?
rázem &měrou překvapující. 'l'oliko ně
mečtí liberálové nejsou spokojeni a na
padají vládu. Purkmistrem pak skutečně
byl zvolen Dr. S tr o b a c h. také rozhodný
antisemita, který prohlásil, že hodnost“
svou bez okolků Dru. Luegrovi po
stoupí, jakmile nastane patřičná chvíle
a příhodnější zavládnou okolnosti. Vůči
této události v přítomnosti vyřízené, o
níž tolik se již všude namluvilo, na
myslilo a napsalo, mimoděk se vynořuje
všeobecná otázka, co souditi celkově o
všech těch poměrech a věcech vážných
a choulostivých? Stanoviti sluší objevení
sev pochodu dějinném pravidelného pří
padu, že každé pohnutéjší období vlastní
své muže sobě tvoří. A takovýmto splo
zencem naší doby jest právě Dr. Lueger,
v němž podivuhodné se soustředily všecky
její ctnosti i nectnosti. Dr. Lueger není
sice právě ideálem v nejlepším toho slova
smyslu, ale jest mužem a tlumočníkem
naší zbědované doby. Kdo by si ho troufal
odsuzovati, ten by nepřímo chtěl. aby
nás liberalismus se židovstvem' naprosto
vyssál, chtěl by, aby rakouští národové
zmírali na suchém popravišti. V proza
tímném rozřešení otázky Luegrovy musí
každý poctivý občan spatřovati pouze
šetrnost k Mad'arům. Rozřešením defini
tivním zváti se to nikterak nemůže.
Otázka Luegrova není pouze otázkou
vídeňskou, nýbrž po přednosti rakouskou,
je neblahým následkem maďarské zpup—
nosti a židovlády, a otázka ta dosud
rozřešena není, nýbrž pouze odložena! __.
V Uhrách slaví páni Maďaři za usta
víčného odporu jiných utlačovaných ná
rodností proslulou svou výstavu mille
niovou (!). Dle platných a závažných

(
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úsudkůnese celé toto prapodivné
počínání a hnutí neklamnou
známku liberálního, hrubě ná
silného, protikatolického strani

ctví a popohánéjící vzpružinou, jakož
i nejvíce zájmů majícím činitelem jest
neblaze proslulé židovstvo! Proto o
celé věci nejlépe jest mlčet a ani su
chými záznamy nevynášeti na povrch
veřejnosti věc, kteráž spočívá na ne
pravdě, žije podvodné vynucovaným
účastenstvím & sleduje cile asi velmi
daleko vzdálené od občanské poctivosti
a mezinárodní spravedlnosti. Naposledy
však přece ještě tuto klademe vzácný
hlas přicházející z maďárie, jímž pří—
padně jsou osvětleny všechny ty vztahy
a poměry nuceného oslavování. V Pešti
bude totiž za příčinou »millenia- také
sjezd školský. V čele stojí universitní
rektor Lengyel z Pešti. Pozván byl také
universitní docent peštský Sigm. Bodnar,
jenž však panu rektorovi odepsal do—
slova: »Došli jsme tak daleko, že všecko,
co naplňovalo srdce člověčenstva, zdá
se býti opovržení hodno. Mravní cit
hluboko klesl, místo ideálů celou naši
bytnost naplňuje materialismus, smyslnost
a všeobecná pustota, cit pro spravedlnost
vymřel; státníci i publicisté, vyžaduje-li
toho politika, lhou nebo vykrucují pravdu;
v literatuře všecko, co má povšechný ráz,
jest předmětem posměchu; v divadle
smějou se na účet otce, muže, vrchnosti;
na účet božského &mravného; v člověku
oslavují zvířecí živel, ve společnosti pa
nují emancipované ženy, v rodinách oso
bovačné děti. 7. náboženství vyhynulo
ideální oduševnění & na jeho místo na
stoupila lhostejnost anebo měkký, my
stický cit, který nemá sily vzbouřit se
proti všeobecné znemravnělosti. V po
litice mravnost“ přestala působit, centrali
sované krajiny staly se kořistí prohnaných
společnosti. Vmnohých věcechporozumění
národa a vlasti stalo se lží, nepoctivé
charaktery zneužívají těchto slov a těží
z nich, anebo se stala tato slova prázdnou
frází nemající smyslu. Jmenovitě v mno
hých shromážděních v čas millenia budou
statisíce lidí bráti nadarmo tato svatá
slova.: Z těchto všech důvodův odřekl
Dr. Bodnar své účastenství na »skolském
kongressu milleniovém.c Hroznějšiho od
souzení celkového kulturního proudu ne- ,

může si ani představiti svědomí lidské,
jen u Maďarů, kteří zdaji se již býti
odhodláni na všecko, vyzní asi prázdným
ozvukem a bez účinku. —

Francie. Ve Francii to již delší dobu
vypadalo jako před bouřkou. Senát byl
v nepřátelském poměru 3 poslaneckou
sněmovnou, oba se přeli o revisi ústavy
zr. 1875. Poměry zdály se utvářeti nejen
povážlivě, nýbrž skoro dosti hrozivě,
zatím však aspoň na čas nastalo uklid
nění a obecně se doufá, že k propuknutí
ostřejšímu asi nedojde. Ministerstvo
Bourgeoisovo odstoupilo, utvořen nový
kabinet s Mélinem v čele, sněmovna pak
odročena do 28. května. Do té aspoň
doby tedy republika se všemi svými do—
savadními řádyjest zachráněna. »Figaro:
dává novému ministerstvu přívlastek
»smiřovací,c což zajisté vyjadřuje
upřímné přání i smýšlení celého národa.
»Francii,a pravil Méline ve své první
ministerské řeči, »která musí pracovali,
zhnusily se ty věčné agitace, ona žízní
po pokoji a kliduc Zdají se tedy svítati
Francii naděje Opravdu lepší.

Bulharsko. Není tomu dávno, co
bulharský kníže Ferdinand k vůli ruské
politice překřtiti dal svého syna na víru
rozkolnickou. Jakož bylo předvídati, míchá
se Rusko dále do záležitostí bulharských
a princ Ferdinand sotva mu bude moci
ve všem vyhověti, nemá-li Bulharsko své
samostatnosti pozbýti docela. Nyní užívá
Rusko svého vlivu na bulharské poměry
k tomu, aby národní církev bulharská
podrobena byla ekumenickému patri
archovi cařihradskému. Bulharska církev
totiž již od polovice 9. století, kdy svatý
Cyrill a Methoděj Bulharům křesťanskou
víru hlásali, zachovávala svou národní
zvláštnost. Při službách Božích užívalo
se jazyka staroslovanského a vždycky
býval primasem církve rodák bulharský.
Teprve když Turci dobyli Cařihradu,
začali patriarchové cařihradští na církev
bulharskou působiti. Řeky za biskupy
v diecesích bulharských usazovati a řecký
jazyk _do bohoslužby uváděti. R. 1767.
vládl patriarcha cařihradský úplně v církvi
bulharské řeckými jemu oddanými bi
skupy. Ale od toho času počal lid bul—
barský toužiti po neodvislosti od patri
archy a konečně r. 1870. nařídil sultán
obnovení samostatné bulharské církve
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s národním duchovenstvem a staroslo- cemi na Balkáně přebývají. Dokud tento
vanskou kostelní řečí. Dvě léta potom svazek církevní trvá, jest také naděje na
potvrdil sultán volbu náčelního arci- zvětšení státu bulharského. Ztrátouvšak
biskupa bulharského (exarchy). Tento se samostatnosti církevní muselo by se Bul
rozdvojil docela s ekumenickym patri- harsko nepodmíněně vzdátí této naděje.
archou, a ani kletba, kterou patriarcha Proto není divu, že všichni praví Bulhaři
nad ním a biskupy jeho vyslovil, nebyla nesouhlasí s ruskou politikou, směřující
s to. aby jednotu církve východní na- ksjednocení obou východních církví. Ani
vrátila. Tátosamostatná bulharská církev, princ Ferdinand, ačkoli se všemožně
neodvislá od patriarchy, jest nyní pevným ruskému caru klaní, nebude snad v této
svazkem všech Bulharů, těch, kteří v kní- věci snah jeho podporovati.
žectví bulharském i kteří za jeho hrani- '

000000. 000000. „00000 „coca 000000. oooooo. 000000 nooo 0000- - .

Útěcha.

Aj, žaluješ mi, brachu, | A lidé řkou: „Toť osud!“že trpíš \! steré muce, , tak těší té co chvíli;
u tebe že si žaly \ já na to pravím k tobě,

l
a bída mění ruce? že lidé ti se mýlí.

ó věř, tvá bída, žaly,
to vše je pouhé snění,
z kterého jednou sladké
jen bude probuzení ! K. E. Vojíř.

Sjednocení katolíků.

Jiz-am pohlédneme, všude vidíme spojené šiky nepřátel, bojujících proti
e>'.p:<- Bohu a církví jeho. Sjednocenost' nepřátel Božích, ač mocná jest

' přece jest jen zdánlivá, neboť jest dilem nenávisti. a proto se musí
jednou rozpadnout. Snad tehdy, kdy nepřátelé domnívati se budou,
že- dobyli již vítězství, budou zahanbeni, a církev svatá a její věrné

dítky radovati se budou. Horší však jest nesjednocenosl? naše. Všude jen nesvornosť
a zase nesvornost', ať v ohledu jakémkoliv. V každé téměř zemi, v každém národě
jsou roztržky a nejméně tři strany, ne-li více. To neprospívá ani náboženství, ani
národnosti. Takovou nesvornost vidíme ve Francii, kde bezbožnosr nyní vlády země
se ujala; tak jest to i v Belgii, Španělsku, Italii, ve Švýcarsku, kde zájmy Krista
Pána tím více obhájců potřebují, a katolíci jsou rozštěpení. A co mám říci o našem
milém Rakousko-Uhersku? Co mám říci o naší milé vlastí? Co to stran! Jedna
bojuje proti druhé, jedna potírá druhou, a kdo tím trpí? My sami! Že nepřátelé
na celé čáře vítězí v každém ohledu, toho jsme vinni samí. Jsme nerozhodni
v příčině života křesťanského i také co do uvědomění národního. Nechme strannictví
abuďme svorni. Jsme vsichni synové a dcery jedné společné matky, církve svaté,
jsme dítky jedné vlasti podejme sobě svorně ruce, bud'mějedné víry, jedné myslí,
jednoho srdce, a pak vítězství nás nemine. Poslechněme napomenutí sv. Otce
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Lva Xlll., kteréž pronesl ke francouzským poutníkům, a kteréž se týká také nas.
Pravíl: »V těchto dnech plných těžkostí a vůči tolika nebezpečím máte povinnost,
milí synové, abyste tim horlivěji, tím úsilovněji hájili zájmy sv. náboženství. Mít-li
však býti obranavaše vydatná,jest potřebasjednocenosti a bratrské
svornosti všech katolíků. Jest potřebí, aby všichni kalolícijednomyslně a svorně
se postavili proti zlobě, která zachvacuje veškeru společnosta Zlata to slova!
Modleme se, vroucně se modleme, aby nás katolíky pojíla všechny jedna páska
lásky bratrské, jako pojila první křesťany, kteří proto tak silni byli, odolali všem
pronásledováním a všem mukám. Byli jeden za všechny a všichni za jednoho.
Jen pryč se všelikou zlosti. nenávistí a zlou vůlí! Ano prosme: Od hněvu, nenávisti
i ode vší zlé vůle vysvobod' nás Pane! Čím horlivějí bojujeme, tím více modlití
se máme, abychom zvítězili nad nepřáteli a sami duši svou neztratili. Prosme o
živou víru a pevnou naději, abychom v boji neztráceli mysle a neobrátili se snad
proti svým vlastním bratřím. Vítězství konečné jest jistě, jen trpělivost mějme.
Prosme o pokoru, abychom se poddali rozumnému vůdci; prosme o lásku, která
nehledá, co jejího jest, která jest dobrotiva a trpělivá ke slabým i k silným. o lasku.
která se obětuje. Pramen pak lasky jest nejsv. Srdce Pána Ježíše a odtud vleje
se na prosbu naši i do srdcí našich.

Obětování úmyslu (lenního.

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 'l'obě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za.den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště 'l'i je obětují za 'l'vpu svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
spojení vsech katolíků v, a na všechny úmysly. jež odporučenyjsou na
tento měsíc a na tento den členům apoštolalu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou a vlast naši a národ náš česko—
slovanský! O sladké Srdce mého Ježíše, nčiň, 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. .Iosefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!
=-/ '—-.\..'..l.--- “Ř—f'"

Úmysl v červenci: Obrácení vznešených Inclův a brahmínů.

\\\i\\twíwtv

' Wittl'sfi

Tiskem _benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Milosrdenství Srdce Ježíšova jest věčné; věčná má býti důvěra naše. (Barat.)

Nad hroby světců.
ždy, když vkročím v svatá místa
ve pražského hradu koby,
pokaždé se rozpomínam _
v památné sernořím doby,
kdy vy, světci! drazí, milí,
po zemi jste blaho sili!

Staletí již přeletěla
chmůrné vaše přes mohyly:
odkazy však, činy vaše,
ty nám po vás tady zbyly —
nelze psáti, říci ani,
jaká nesou požehnání!

Tužby vaše vždy se nesly
v přítomnost' i příští věky:
pro každého, ruka vaše
v oběť kladla vzácné léky,
syna těchto drahých vlastí,
nijak nedavši se zmásti.

Za svým cílem šli jste věrně,
paprskem to zářné hvězdy
světice a světci Boží,
zásadám Svým věrni vezdy.
Nechť proti vám vše se střetlo,
heslem vaším bylo: „Světlo!“

K naší straně vždy jste stáli,
nás vždy brali ve ochranu,
slovem, skutkem odráželi
v tvář metanou lež i hanu —
začež mnozí takou chvíli
životem svým zpečetili.

Otázka mi vázne na rtu —
k pomníkům té vaší slávy
když se dívám v pokornosti,
kde tlí svaté vaše hlavy:
Proč z nás mnohý svaté kosti
neuchová v uctivosti?!

Proč, když tolik vonných květů
nám jste všichni v ústrct nesli,
pro nás když jste s láskou. vroucí
trpělivě ve hrob klesli,
v řadách našich z nenadání
vznika výkřik pohrdání?!

Rcete, světci naši, věrní
mučeníci, patronové,
rcete nám, „zda takto jednou
splní se ti zlatí snové,
pod jedním kdy pod praporem
sejdeme se jedním sborem?

Ne mých jen, však na tisíce
vizte spjatých k sobě rukou,
na tisíce synů klečí
tady v srdci s nmohou mukou:
Vyslyšte nás! proč tak mnoho
máme trpět za jednoho?

Vizte davy dcer a synů
v pokoře zde u vás dlící,
vizte ňader našich vlny,
slyšte hlasy volající:
„Vezdejší, ni příští poutí
nedejte nám zahynóuti!“

K. E. Vojíř.—€Ř'%Mň—
13
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Srdce Ježíšovo, kopím probodené, smiluj se nad námi!

| ' *. .. . . .
„. .wšw onecne uvaž, milý čtenáři,

, - Q>=Q.<' ještě třetí úmysl Ježíšův,

Q&Q kdyždal Srdce své kopím— probodnouti a otevříti : chtěl
tobě a všem lidem přístup dáli kpokladům
svého božského Srdce. Srdce Ježíšovo

podobne jest královské pokladnici, kde
nashromážděny jsou všecky možné kle
noty: koruna, žezlo, řádové hvězdy, po
háry, prsteny a šperky všeliké; kde
lesknou se drahokamy, zlato a stříbro.
Avšak co prospěje chudým pokladnice,
zůstanou-li drahocenné věci vždy zam
čený? A podobně taži se: Co prospěje
tobě & jiným Srdce Ježíšovo, ostanou-li
všichni pokladové jeho v něm uzavřeni?
Radujme se tedy, že kopí otevřelo Srdce
Ježíšovo. Neboť takto obrazně naznačil.
co láska jeho k nám skutečně učinila.
Ježíš ukazuje nam ránu svého božského
Srdce, zvěstuje nám, že máme volný
přístup k jeho pokladům. Jest, jakoby
volal: »Příjďte všickní ke mně,
kteří pracujete a obtíženi jste,
já vás občerstvím.< (Mat.11,28).
Ano, tak jest, on všecky zve, nikdo není
vyloučen. Všem jest brána k božské
pokladnici otevřena. NeboťSrdce Ježíšovo
staralo se o všecky potřeby. Z něho prýští
se voda" nadpřirozeného života, který
člověk hříchem ztratil, ale Syn Boží opět
s nebe na zemi přinesl. V té vodě čistí
se hřísník a uzdravuje, jako onen 38 let
nemocný v bravním rybníku. Tam nalézá
duše perly božské milostí, zlato rozma—
nitých ctností a klenoty hojných zásluh.
Tam jsou nashromážděny poklady božské
moudrosti, která. člověka moudřejším činí
nad mudrce veškerého světa. Tam jsou
uloženy poklady pokoje, kterého svět
nezná. Tam dochází lidské srdce ukonej
šení svých vašnl a náruživostí, ochrany
proti útokům světa &ďábla. Slovem, tam

(Octan—k.)

každý najde v nadmiře, čehož ku své
spáse potřebuje.

Milý čtenáři, m-ybychom měli radosti
jásati, že Srdce Ježíšovo, kteréž nám ná—
leží, jest naplněno takovými poklady a
nikdy neměli bychom malomyslněti aneb
sobě naříkati na duchovní chudobu svou.

Když chudý, přebývající v městě,
kde v královské pokladnici chová se
veliké bohatství, sobě naříkit na „velikou
nouzi, tomu rozumím; nebot“ pokladnice
zavřená nic mu nepomůže. Ale když
křesťan sobě stěžuje, že nemůže vnitřním
pokušením odolati a zevnějším nebezpečím
se vyhnouti, jelikož prý mu schází pokora,
víra, důvěra, láska, světlo s hůry: pokoj
a trpělivost: takovým steskům nerozumím.
Zdaž pak nemáme po ruce Srdce Ježíšovo.
ve kterémž jako v pokladnici jest všeho
dobrého hojnost? Zdaž není každému
otevřeno a přístupno? Aneb musíme-li
snad dalekými zeměmi cestovati a moře
přeplavíti, abychom jeho pokladův účastni
byli? Nikoliv. V každém katolickém
chrámu Páně, v každém svatostánku
nalézáme je ve dne v noci. Ci chce-li
božský Spasitel nam pokladů svého Srdce
odepříti? Či není-li dosti dobrotivý a
štědrý?

Když ctihodný P. Baltasar Alvarez,
zpovědník svaté Terezie, jednou před
velebnou Svátosti kleče nábožně se modlil,
spatřil ve sv. hostii božské Jesulátko,
jež k němu vztahovalo ručky své plné
perlí a drahokamů. Zároveň doslechl
zjeho úst tato slova: »Kéž by někdo
mi odňal tyto pokladylc Toto po
divné vidění můžeme vším právem na
Srdce Ježíšovo obrátili. Ono sobě také
naříká: »Kéž by někdo odňal po
klady Srdce méholc Ničeho sobě
tak toužebně nepřeje, než s námi se
sděliti o ně. Proto dal Srdce své pro
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bodnouti a otevříti. Za tou příčinou volám
k tobě, milý čtenáři, a ku všem lidem
dobré vůle se slovy proroka Isaiáše:
»Všicknižiznivípojďtekvodám:
ivy, kteříž nemáte stříbra, po
spěšte, kupujte ajezte; pojďte,
kupujte bez stříbra a beze vší
odměny víno a mléko. Proč od—
važujete stříbro ne za chleby a
práci svou neksytostí. Poslech—
nouce, poslechněte mne a jezte
dobré a kochati se bude v tuč
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nosti duše vaše. Nakloňte ucha
svého a pojďte ke mně:_ poslou
chejte a živa bude duše vaše,
aučinímsvámismlouvu věčnou,
milosrdentství Davidova věrná...
Hledejte Hospodina, pokud může
nalezen býti; vzývejte ho, pokud
blízko jest.: (Is. 55, 1—6.)

Přijmi, milý čtenáři, toto pozvání,
spěchej k Srdci Ješíšovu a hledej v něm
pokladův a pomoci, v kterékoli potřebě
budeš postaven. PodáváRF.X. Z.
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Zaslíbení Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšího Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, O. SS. R. (Č. d.)

6. zaslíbení:

Horlivým velkou dokonalosť.

_iné zaslíbení dal Pán Ježíš
; blahoslavené Markétě, řka:
: »Horlivé duše povznesou se
' brzy k velké dokonalosti.:

Dokonalým má býti každý
křesťan, učeník Krista Pána. Pravilt sám
Vykupitel náš: »Dokonalí buďte, jako Otec
váš nebeský dokonalý jest.: (Mat. 5, 48.)
Čím více jsme Bohu a Pánu Ježíši zvláště
podobní, čím více život náš srovnává
se s jeho životem, čím více všechny
své činy a všechno jednání spravujeme
dle učení své sv. víry, učení Krista Ježíše,
tím dokonalejšími se stáváme. Ovšem,
praví sv. František Saleský, mnozí rozličné
soudí o dokonalosti a zakládají si na
různých věcech, skutcích pobožnosti, my
slíce, že již jsou tím dokonalými. Jedni
na př. se mnoho mrtví; druzí se mnoho
modlí; třetí dávají almužnu; čtvrtí při—
stupují často k stolu Páně. To vše je
dobré a chvalitebné, děje-li se to z dobrého
úmyslu; avšak v tom všem nezáleží pravá
křesťanská dokonalost. To jsou všechno
toliko prostředky k cíli: k této dokonalosti.

Dokonalým je, kdo se nalézá v milosti
& lásce Boží. Dokonalost“ jeho je větší
nebo menší, dle toho, jak slabá neb silná
je jeho láska k Pánu Bohu. »Nad to
nade všecko mějte lásku, která je
svazek dokonalosti,< píšesv.Pavel
(Kolos. 3, 14.).

Největší lásku a tedy největší doko
nalost má ten, jenž je vždy a všude
spojen s vůlí Boží. Nežádá si nic jiného,
než co Bůh chce; nechce nic jiného, než
co Bůh, nekoná nic jiného, než co Pán
Bůh mu přikazuje. Neni to vždy snadno,
ale křesťan, který má tolik milostí ve
sv. svátostech, a tolik pomoci od Pana
Boha, může dosíci takovéto dokonalosti,
chce-li. A po takovéto dokonalosti musíme
toužiti, musíme se snažiti, chceme-li vůbec
přijíti do nebe. A proč asi ? Proto musíme
se snažiti, abychom neklesli v hřích těžký,
neztratili milost Boží a snad jednou při
smrti Pána Boha samého na věčné časy.
Mnozí ovšem málo dbají, aby se zdokonalili,
v milosti Boží — jako na letech rostou —
prospívali, mluvíce: »jen když nepřijdu
do pekla — žádného jsem nezabil, ne
okradlc a pod. Milý čtenáři, kdož by
takto mluvil, dobře má míti se na pozoru,

13*
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aby lehkomyslně neztratil milosti, duše
věčně odměny.

Z málo dokonalého nebo horlivého

stane se vlažný a z vlažného hříšník,
a mnohdy veliký, zatvrzelý hříšník. Proto
volá božské Srdce Páně všechny k sobě:
kdož jste hříšni, zde máte pramen a moře
milosrdenství; kdož jste vlažní, patřte
na mé trním a zraněné probodnuté Srdce,
a stanete se horlivými; kdož jste horliví,
pospěšte na mě Srdce, a oheň jeho lásky
vás roznítí k velké dokonalosti. Pán Ježíš

nás učil v Otčenáši, že máme se vy
nasnažovati, bychom byli dokonalými,
když děl »Buď vůle Tvá jako v nebi
tak i na zemi.c Tak daleko máme to

přivésti, bychom nejen ústy, ale i srdcem
upřímně a opravdové s ním se modlili
»ne má, ale Tvá vůle se, Otče, staňla
Na hoře Olivetské ponořen v moře úzkostí
a zármutku, volá: »Ne, jak já chci, Otče,
ale jak Ty chceš la Dozahrady getsemanskě
máme se často uchýliti, a tam s ním
stráviti delší dobu a jemu své bídy
žalovati. Tam naučíme se úplně odevzdati
vůli svou do vůle Boží. Tak mluví Pán

Ježíš a jeho nesvětější Srdce svoluje:
»Chceš-li, Otče, bych byl křivě souzen a
nespravedlivě odsouzen, staň se vůle Tvá,
i já chci tak!: Chceš-li, bych byl za blázna
považován a posmíván, budiž, i já chci
tak !— Chceš-li, bych byl bičován, uplván,
trním korunován, bych nesl sobě kříž,
jako nesl sobě Izák obětní dřevo, budiž,
ijá chci tak! Chceš-li, bych byl hrozně
usmrcen, potupně křižována v nesmírných
mukách vypustil ducha, staň se: i já chci
tak! A tak se i stalo. Pán Ježíš vše do

konal, co měl poručeno svým Otcem
nebeským, skonal plně vůli Boží »v ruce
Tvé poroučím ducha svého,c a jako na
znamení, že úplně se odevzdává do vůle
Boží, sklonil hlavu. Tak dal nám příklad
nejvyšší dokonalosti.

Pán Ježíš dal své věrné služebníci

Marii Lataste krásná a mnohá naučení.

Bylat' Marie prosté, venkovské děvče
v Mimbaste (v jižní Francii). Narodila se
21. února 1822. Vedena jím samým v du—
chovním životě, zanechala z poslušnosti
různé spisy. Zemřelav klášteře ctihodných
sester nejsv. Srdce(Sacré Coeur) vRennách
(Rennes) 10. května 1847. V odstavci 0
Pánu Ježíši (č. 17. jejich spisů) je mod—
litba, kterou se měla modlívati vícekráte
denně k nejsv. Srdci, jednou klečíc, a
ve které Pán Ježíš ji naučil prosili též
o tuto úplnou odevzdanost' do vůle Boží.
Sděluji ji, milý čtenáři, a modlívej se ji
často, jistě, že božské Srdce Páně dá
tobě, zač tam prosíš. Opiš si ji a vlož
do modlitební knihy aneb se jí nauč
z paměti, a říkej ji často denně. Znít':
»Klaním se Tobě, ó lásky nejhodnější
Srdce mého Vykupitele. Miluji Tebe,
o nejtišší a nejdobrotívější Srdce mého
Ježíše. Tobě, nejmilosrdnější Srdce, obětují
své srdce, a jsem dojat co nejvíce tím,
co's pro mne učinilo a vytrpělo. Ode
vzdávám Ti úplně své srdce, připoutej
je navždy k Tobě, rozněť je Tvou láskou,
vnukni mu Tvé city, dej mu, at' pozná

_Tvo u vůli a cvičí se v Tvých ctnostech. <<

Pán Bůh žádá od člověka jeho vůli,
srdce: »Dej mi, synu můj, srdce svělc
(Přísl. 23, 26.) Porouči, bychom ho mi
lovaliz celého srdce: »Milovatibudeš
Pána Boha svého z celého srd ce svého la

(5. Moj. 6, 5. a Mat. 22, 37.) Když dá
člověk Pánu Bohu srdce, když miluje
ho s celého srdce, plní vůli Boží, za—
chovává přikázání jeho. Oběti a skutky
dobré a vše, co člověk koná, nemůže
se Pánu Bohu líbiti, není-li to dle vůle
Boží. Proto také napsal sv. Pavel 0
Kristu Pánu a jeho úloze na tomto světě:
»Obětí & darů a zápalů a (obětí) za
hřích nechtěl si, aniž se tobě líbí, kteréž
podle zákona obětovány bývají ; tehdy
řekljsem: Aj jdu, abych činil, Bože,
vůli Tvou; tím odjímá první, aby
ustanovil druhé,: t. j. ruší ustanovení



" 197

staré a zakládá nové. (Žid. 10, 8, 9,
sr. Žalm. 39, 7—9.)

Plně Pán Ježíš vůli Otce nebeského,
dal námi příklad, abychom podobně činili,
chceme-li dojíti velké dokonalosti. »Láska

| je úplně dokonalá,: dí sv. Jan Zlatoústý,
,je-li vůle naše zcela odevzdána do vůle
Boží.: A sv. Alfons: „Když duše vlastní
vůli odumře tak, že v duši žije jedině
vůle Boží, dostoupila výše dokonalosth

(Příště dále.)
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá Fr. Kama. (C. d.)

Vznešené účinky svatého přijímáni.
idíme—li stůl. na němž četné

3 a vybrané pokrmy jsou na
g“rovnány, soudíme dle toho,

_ _ že hostina taková hostitele
mnoho stojí. Podobně vidíme—li draho—
cenné roucho nebo výstavnou budovu,
domýšlíme se, že tyto a podobné před
měty mnohým a velikým nákladem byly
zbudovány.

Kdo by jen částku utrpení a hořké
smrti Kristovy nábožně & vroucně roz
jímal, má vznešený předmět tohoto rozjí
mání ve Svátosti oltářní. Nechť jenom
přemýšlí o neslýchané & nevídané mi
losti, o hojné útěše, které se nám dostává
touto Svátosti. A pozná, že vznešenosť
Svátosti této nedá se vystihnouti, anať
přesahuje i. rozum i veškeren smysl
lidský. A povážíme-li, v jak přehojné
míře Pán touto Svátosti milosti nám

uštědřuje, pak také uznáme, jak draze
Pán Ježíš platil milosti tyto. Vždyť
Svátost tuto nám opatřil za cenu nye
smírnou své předrahé krve a svého pře
hořkého utrpení. A byť bychom při svatém
přijímání necítili takové slasti a lahody
duchovní, kterou mnozí pociťují, sotva že
Pán do srdce jím zavítal, že mohou
volati: »Duše má se rozplývala,
když Miláček můj promluvil,:
přece snad zakusíme útěchy, že jsme
přijali Pána nebes a země, a poznáme

spolu, jak mnoho Pán Ježíš obětoval,
aby duši naši při sv. přijímání oblažiti
mohl. Kristus Pán má. takořka dvě těla:

jedno, které vzal z Panny Marie, a druhé,
které jsme my lidé. Kdo chce věděti,
jak se chová Pán k tělu našemu, když
s ním při sv. přijímání se spojuje, ať
vzpomene, jak bylo tělo Kristovo mučeno,
a pak uzná, že dle miry přehořkého'
utrpení může se měřiti láska a dobrota
Kristova:»Podle množství bolestí
v- srdci mém,< praví žalmista Páně,
»oblažuie útěcha Tvá duši mou.“

Tuto radost a útěchu má nejenom
duše Kristova, i naši duši dostává se
takové radosti a útěchy; vždyť pro úzké
spojení duše Kristovy s duší naší nazývá
Pán duši naši duší svou. Pán jest skalou,
která mnohými ranami a mnohými bo
lestmi jest navštívena. Ze skály této vyšel
med, kterýmž bývají nasycení všickni,
jižto hodně Krista přijímají. Vždyť Pán
poskytuje těm, kteří hodně přijímají a
srdce své jako hodný příbytek Pánu
nabízejí, útěchy a posily.

Jest pradávným zvykem, že hostitel
přijímá za hostinu dík i plat. Tak se
zachoval Pán Ježíš, když v životě blaho—
slavené Panny Marie se uhostil. Svatá
Alžběta nehostila sice Krista tak, jako
Matka Páně, ale pohostila Pána v pří—
bytku svém, když Maria Panna svatou
Alžbětu navštívila, a Pán zaplatil ho
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stinství matce, an ji naplnil útěchou,
nezapomněl však i na dítě v životě jejím,
kteréž obohatil hojnou milostí. ——Jaké
slávy dostalo se chlévu bellemskému,
v němž se Pán narodil, jaké cti jeslem,
do nichž byl položen! A když Pán hlásal
vůli Otce svého a byl do některého domu
jako host uveden a pohostěn, všude
hojné milosti obyvatelům uštědřil. Přijal
Pána Zacheus, a spasil duši svou. Ho
stily Pána dvě sestry, a vzkřísil bratra
jejich. A bych nemnoho slov ještě šířil,
i kříž i hrob, jichž Pán použil, slávou
a ctí jsou obdařeni.

Rozum lidský nemůže pochybovati
o blahostném účinku sv. příjímání. Vždyť
této veliké Svátosti podivuje se nebe i
země, a proto musí ti, kdož hodně při
jímají, slasti a lahody nebeské zakoušeti.
Nikoliv, Pane, Ty nepřicházíš k nám
s prázdnýma rukama. Průkazy lásky Tvé
a dobroty nejsou vymyšleny. Dle obyčeje
Božího jest vnitřní lahoda a útěcha
mnohem hojnější než ta, kterou člověk
zevně cítí. Kdo však, jako královna ze
Sáby k Šalomounovi, !( Tobě se přibli
žuje & Tebe v srdce své přijímá, musí
více Tvé slávě a velebnosti se diviti,
než se divila královna moudrosti a slávě,
kterou spatřila na dvoře Šalomounově.

Ač lidé mnohé chvály o Tobě hlá
sají, přece nicméně ani tisící díl vypo
věděti nemohou o slávě, kterou oplýváš.
Jaka ztráta pro nás, že my lidé ve zlosti
si libujeme & že i dobré jen povrchně
hledáme. Kdyby náklonnosti naše nebyly
zkaženy, okusili bychom sladkosti, která
v Kristu jest ukryta, a rozehřáli bychom
se ohněm, který Pán Ježíš na svět přinesl.
Volali bychom jako sv. Monika, která
po sv. přijímání volala: »Vstupmež,
věrní, k nebesůmlc Kdo okusil
sladkosti, která z Tebe řine, ten nedbá
sladkosti pomíjející a jest mu hořkou
žlučí, jest mu břemenem, musí-li ještě
déle ve světě žíti. Zprošťuje se mdloby,

kterou hříchy působí, duše pak bývá
naplněna důvěrou k Pánu dobrému &
laskavému, jenž ji miloval tak horoucně,
že i vlastní duši za ni dal. Kdo hodně

přijímá, touží touhou neukojitelnou, aby
mohl oprostiti se z vazeb tělesnosti &
spojen býti s Kristem.

Jelikož jest věcí zhola nemožnou,
abych vypočítal všecky účinky svatého
přijímání nebo uváděl odměnu, kterou
Pán chystá těm, kdož hodně ke stolu
Páně přistupují, jenom některého účinku
v krátkosti se dotknu. Kdybych počítal
účinky sv. přijímání do soudného dne,
pak by mi ještě času nestačilo, abych
uvedl milosti, které nám Pán poskytuje;
nebot“ není míry a není počtu milostí,
které Pán uchystal hodně přijímajícím.
Platí zde výrok Ducha svatého: »Milo—
srdenství Hospodinova věčně
budu zvelebovati.:

Požíváme nejsv. Tělo Páně jako
pokrm, a Pán nás živí jako silný slabé,
stává se naším bratrem, an jsme údy
hlavy jeho. Jako hlava řídí údy těla
našeho, a takovou hlavou jest nám Pán
Ježíš podle vůle svého nebeského Otce.
Jest pastýřem od Otce slíbeným, aby
ovce své pásl, a blahoslavený člověk,
který s Davidem volati může: »Pán
mne pase, nebudu míti v ničem
nedostatku; na pastvách tučných
tam mne postavil, vodou čerstvou
mne napojil, posilnil duši mou
a uvedl ji na místo příhodné.:
Čeho se může nedostávati křesťanu,
kterého Bůh v církvi své živí tělem

svým a jemuž dává píti svou předrahou
krev? Veliké slovo: »Nemám v ničem

nedostatku.: Avšak můžeme právem říci:
Dává-li mi Pán Ježíš sebe samého, dá
nám tím spíše ijiné věci, které jsou
menší, než Pán. Dá-li se nám Král, dává
nám podíl i ve svém království, 'máme-li
účastenství s Kristem, netřeba se tomu
diviti, že máme podíl i v zásluhách jeho.
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O té slepoty lidské! Kdo neuznává
milosti a darů,

jich hoden, protože jenom sobě důvěřuje
a dle vůle svě se řídí. Takový člověk
nemá pokory, nemá poslušnosti, a proto
nevchází úzkou branou, jíž jest Kristus,
do archy Noemovy, proto nemůže býti
ze smrti vybaven. Takový člověk nechce
vejíti do pravého domu Božího, kde jest
nadbytek spravedlnosti, pokoj a radost
v Duchu svatém, protože se nechce ni
komu podrobiti. Jest tudíž v nebezpe
čenství, že v proudech nepravosti utone
a že bude uvržen do temnosti zevnitřní,
protože nechce vejíti do domu světla,
jimžto jest Ježíš Kristus.

Rci mi, člověče, kdo bude lépe
obdělávati roli tvou, aby hojnější plody
vydávala? Kdo bude bedlivěji chrániti
ji před škůdci, ty nebo Bůh? »Lépe
nám,: volá sv. Diviš, »jsme-li majetkem
Božím a nechceme-li býti majetkem
svým; nebot máme-li zření k moci,
moudrosti nebo k lásce, jsme bezpečněji
opatření v rukou Božích, nežli v rukou
vlastních.<

Pojď, pojď a vzdej se Pánu za oběť,
usmrť dřívější hříšný život mečem pra
veho pokání! Styď se za nevděk svůj a
vyznej hříchy kněžím, jimžto Pán dal.
moc, aby hříchy odpouštěli! Pojď s hlu—
bokou úctou, jak sluší nejvyšší velebnosti
Boží, posilněn důvěrou v milosrdenství
Boží, rozplameněn láskou v dobrotu Páně
k oltáři Božímu! Přijmi Pána, abys při
počten byl k jeho věrným, a poznáš,
že Pán majetek svůj hájí a že dobré
a tučné pastvy dává ovečkám svým.
Zvíš, jak moudře a účinně Pán stádo
své vede cestou přikázaní Božích. »Pán
mne vede,: volá žalmista, »na cestě
pravé, ne snad mou zásluhou, nýbrž
pro jméno své!c

Ježíš Kristus sám věrné stádce své

nabádá, aby moudře a obezřetně jednalo

kterých nám uděluje!
Kristus, jenž se s námi spojuje, není '

!
ve všech skutcích svých. Vždyť ve věrném
stádci Kristovu, kteréž v Pána Věří a

Pána miluje, není ovečky neplodné.
Všecky vydávají hojně plody dobrých
skutkův, ano dvojí plod vydávají, jak
v písni Šalomounově psáno: uctívají
Boha a podporují bližního. Oni konají
dobro s láskou a radostí, a trpí nehody
& protivenství v naději a dlouhočekání.
Pán jim vlévá ctnosti, smysl duchovní,
jako hlava tělu. Pán mluví jejich ústy,
jak vysvětluje apoštol národů: »Snad
chcete důkazy. že ústy mými
mluví Kristus?c Pán praví svým
věrným: »Ne vy jste mne vyvolili,
ale já vyvolil jsem vásc — »Já
žiji,: praví apoštol, »avšak ne já
jsem živ, ale živ jest ve mně
Kristu s.< Jakoby chtěl říci: Pán jest
původem mě čistoty, pokory, mých postů;
Kristus ve mně jest pronásledován, on
jest původem skutků mých. — Abel, jenž
byl obrazem Krista Pána, obětoval Bohu
nejlepšího beránka z prvotin stáda svého.
Pravý pak Abel, Ježíš Kristus, obětuje
Otci svému zbožné a věrně křesťany a
dobré jejich skutky, jelikož své zásluhy
s jejich dobrými skutky spojuje. Tak
povyšuje své věrné před Otcem svým,
aby byli obětí milou a drahou, a spolu
také prosí, aby činy jejich hojné odplaty
došly. »Kristus jest veleknězem
věčným podle řádu Melchisede
chova,cl jenž chléb a víno Hospodinu
obětoval. Ačkoliv Pán Ježíš nejsvětější
tělo své sám jen jednou proměnil a na
kříži trpěl, opětuje tuto oběť skrze sluhy
své denně až do skonání světa.

0 nejsladší Ježíši! jakž by neměl
Otec nebeský mile patřiti na nás s nebe,
vidí-li Tvé posty, lopoty, práce, námahy,
bolesti a křivdy, které mu vlastníma ru
kama podáváš, ne jako cizí, nýbrž jako
své vlastní?

0 té přílišné lásky, kteráž Tě, Pane,
donutila, abys tak se s námi spojil, že
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v nás působíš a činům našim zásluhu
pravou dáváš, aby skutky naše na soudu
Tvém jako Tvé byly souzeny, a bychom
my s Tebou sjednocení byli. A jakož jsi
řekl, že křivdy nam učiněné považuješ,
jakoby Tobě učiněny byly, tak i odměnu,
která Tobě patří, nam za naše dobré
skutky podávaš. Dej mi, Pane Ježíši,
odplatu za skutek dobrý, kterýž jsem
vykonal. Vždyť před soudnou stolicí tak
se nás zastavaš, že pro Tvou sprave
dlnost Otec nebeský nemůže Ti ničeho
odepříti. Pochvalen bud' Pan náš, Ježíš
“Kristus, jenž pět ječných chlebův a dvě
ryby do svých svatých rukou vzíti ráčil!
Mocí pak Kristovou tento pokrm oby—
čejný, všední a nepatrný tak byl roz
množen, že tisícové z něho jedli a byli
nasycení. A touž moci nepochopitelnou
ruce Kristovy proměnily chléb a víno

v nejsvětější Tělo Páně, a touto nepo
stihlou mocí děje se proměna ta každo
denně rukou kněžskou. Pán Ježíš své
věrné tak povyšuje a oslavuje, že se
s nimi spojuje, jako tělo spojeno jest
s hlavou, a že i dobro, kteréž konají,
spolu s nimi kona. Tatot jest příčina,
že i nepatrný dobrý skutek nabývá ceny
veliké a neobyčejné, a jest záslužným
pro život věčný,_ byť i někdo jedno
»Zdrávas Maria: se pomodlil, anebo
z lásky k Bohu hlt vody žíznivému
podal anebo něco nepatrného vykonal,
je-li skutečně čin dobrý, a vykonal-li čin
ten člověk,který milosti Boží s Kristem
jest spojen, & může-li se zvati »živým
údem těla Kristova,c pak skutek
ten jest takové ceny, jakoby Kristus
sám jej byl vykonal

(Příště dále.)

ÍSNĚ LÁSKY.

Napsal J. St. Pavlík.

13.

Na svátek nejsvětější krve Páně.
»Salve latus Salvator-ia — salve mitis

npcrtum — super rosam rubicunda —
mcdcla salutifera.:

(Hymnus in fcsto ss. Sindonis.)

pnes chvalozpěvemvelebena buďkrev drahocenná, významnou jež shodou
své proudy purpurové mísíc s vodou,
jak pramen prorazila Krista hruď.

Z té vláhy vypučelo sedm květů,
to sedm svátostí, v nichž milost' Boží
se v našich srdcích rodí nebo množí,
v nichž léčivá. moc zjevila se světu.

Sem pojďte, duše, milující Krista
a trhcjte to kvítí nevadnoucí,
jež zdárně bují v lásce Pána žhoucí.

Těch květů koruna je pětilistá.,
neb pět ran Kristových je onou půdou,
z nichž svaté svátosti vždy růsti budou.

14.

Na svátek svaté Marie Magdaleny.
»Pater superni luminis — cum Magda

lenam respicis — tlammas mnoris exclms
„ — geluque solvis pectoris.:

(Hymnus in íesto :. M. Magd.)

í nářek mísí se v ples hodovní,
jenž z domu Šimonova zaznívá?
Pláč ženy, jež mast, drahou rozlívá.,
co lítostí se svírá srdce v ní.

Ten její pláč jak píseň lásky zní;
dřív ve hříchu, teď v ctnosti horlivá
svým vlasem nohy Pána pokrývá. —
hle, andělové radost' mají z ní.

Mír uhostil se v jejím srdci tichý,
když řekl Mistr božský: „Mnohé hříchy
jí odpouštím, neb mnoho milovala.“

Tu utichly hned Farizeů smíchy,
a hanbit museli se ze své pýchy —-—
jen Magdaleně radost, z očí plála.

-——————o|—o-|c—————
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Píseň písní.
Napsal Fr. Chramosta.

Panu Juliu Stantejskému, nadučiteli v Doubravici.

23% Duše:
í—ijdijíž, pl'ijdi, miláčku, ke mně,
zlíbej mne svými milostmi jemně,

přines mi radosti,
jakých tu nehosti

v šil-i i v dáli nížádná země.

Pl'ijdi již v chudou světnici mojí,
zde naše srdce spolu se spojí,

ve věčném toužení
budeme spojeni,

zde se má boly utiší, zhoji.

Nedív se, milý. že šat můj prostý, —
nezdobim sebe drahými skvosty,

jsem jenom chudičká,
než lásky plničká,

přijdi již, Jezu, mezi mé hosty.

Nevis snad, pověz, miláčku zlatý,
kde že máš hledat práh moji chaty,

vezmu Tě za ruku,
pisni mých za zvuku

pi'íbudes ke mně, hostí můj svatý!

Kristus:
Z duchových výši
s milosti číši
sestoupám dolů,
duše má —
cestu svou dlouhou
spojují s tOuhou,
uvidět jasná
líce tvá!

Piicházím slýchat,
uvidět, dýchat
bytosti tvoji
sladký zjev;
v tvém srdci zase
v omladlé kráse
vztýčim své lásky
korouhev!

Sestoupám s nebo,
abych ti sebe
v pokrm a nápoj
božský dal —
v pravém svém boku
vzácného moku
jsem pro tě studnu
uchystall

Praviš, že's prostá.
pro svého hosta?
že nemáš co mu
poskytnout? —
Neboj se, drahá,
dosti mám blaha.
připrav mně chudý
Brdce kout!

Duše:
Stůl zlatý Tobě připravím —
to srdce svoje chudé —
naň kyticí Ti postavím —
to láska moje bude.

Na stěnách děje zobrazím —
to skutky dobré svoje,
a. démanty je posázím —
to vděky budou Tvoje.

Pak lampami jí oslnim -
to ctností lepou zdobou —
a. teplo víry navlním
do našich dusi obou.

Nuž, přemilý můj panicí,
pojd' v světnici mou chudou —
slyš, andělé nám pějíci
vstříc pochod k sňatku budou!.

Kristus k duší vcházejedí:

Hrdliěko sívá,
píseň tvá tklivá
mluvila ke mně
horoucně, jemně.

Zahrada růžná,
pani má družná,
jabloní zdárná,
krásenko žár-ná!

Nebeská druží,
královna růží,
přitelko krásná,
denniee jasná!

D u s e ke vcházejicímu Kristu:

Krásný jsi, krásný, Pane můj,
když trůníš v nebes stanu,
uprostřed šumné veleby,
ve sboru nebešťanů.

Velebný jsi Ty, Pane můj,
když letním hromem hřímáš
& v dlani blesky jiskřívé —
to hněvy svoje ti'ímáš.

Podivný jsi Ty, Pane můj,
když světy nové tvořiě
a pyšných duchů stavení
své vůle kynem bol-iš.

Moudrý jsi, moudrý, Pane můj,
když slunce l'ídíš v běhu,
dáš květům jara. nádheru
a plodům léta něhu.
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Dobrý jsi, dobrý, Pane můj,
když slzí proud mi stíráš,
mou duši — ovci ztracenou.
v své lásky náruč svíráš.

Však nejkrasší jsi, Pane můj,
v své slávě tiché, dumně,
když v chleba skromné způsobě
přebýváš, Jezu, u mne.

Kristus:
Pij z poháru srdce mého,
duše, v svatém nadšení,
z toho zdroje hlubokého
mok se rudý pramení. '

Žízni duše, pij jen stále
krve nápoj tajemný,
povede nás spolu dále
poměr lásky vzájemný.

Obmyj snědé svoje líce
srdce mého ve zdroji —
ten má. vezdy lásky více,
kdo se víc jí napojí.

Duše:

Jsi jako poupě jabloní,
jež z jara v sadě zavoní
a srdce sobě nakloní.

Jsi jako ranní Skřivánek,
jenž v hrdle plno zpěvánek
vylét si v růžný červánek.

Jsi jako lípa stinivá —
kdo ve Tvém stínu chodívá,
po Tobě touhou žiznívá.

ó věř mi, dobrý Jezu, věř!
Ty's jako svěží vinný keř —
v svých ran jsi jal mne stiunou šeř.

Tvá láska rudým vínem jest,
Tvá milosť — duší čistých česť,
Tvůj hlas — toť štěstí blaha zvěsť.

Mám vůli jednu — Tebe chtít,
a přání jedno — Tebe mit,
můj život — Tobě zcela žít!

Lid a kněz.

měsíci červenci svělívajíoby
čejně biskupové čekance na
kněze a posýlají je dle slov
Páně »jděte do světa, učtec —
do rozličných osad diecésí

svých, aby tam pracovali na vinici Páně
ku spáse duší svěřených. Rok co rok
vychází celá řada mladých, nadšených
sluhů Kristových, kteří se zápalem ujímají
se povinností se stavem kněžským spo
jených. A povinnosti tyto nejsou lehké,
obzvláště za dob našich, kdy kněz velmi

těžký má “stav, neboť jest mu bojovati
se zlobou lidskou zjevnou i tajnou, jest
mu bojovati s lhostejnosti náboženskou
namnoze se jevící, jest mu bojovati se
sterými překážkami, které se posvátnému
jeho konaní v cestu staví. A tu jest mu
zajisté potřebí pomoci, podpory, nejprve
od Boha, ale také od věrných katolíků.
Bůh zajisté neopustí horlivých sluhů svých
v boji za jeho čest a slávu a o spásu
duší Kristem vykoupených, On jest, jenž

GrUW

sílí, těší kněze v povolání a myslí mu
dodává, aby neklesal, kdykoli vidí, že
nejlepší jeho úmysly zneuznaný a nej
pilnější jeho snaha málo prospívá. Kato—
lický lid však má duchovní své vší_silou
v konání spasonosném podporovati, neboť
co kněz kona mocí úřadu svého, vše
směřuje ku rozšíření království Božího
na zemi, ku zušlechtění mravů lidských
a ku věčné spáse duší. Kněz zasvětil
život svůj službě Boží a službě lidstva.
V čem však záleží podpora katolických
křesťanů?

Předně si mají kněží svých a kněž
ského stavu vůbec vážiti. A kněžský
stav zasluhuje vážnosti a úcty. Považte
jen jeho vznešenost, uvažujte velikost a
svatost jeho povinností. Kněz jest Bohem
samým lidu dán za vůdce; úřad jeho,
jímž zastupuje církev, a tím též Spasitele
samého, povznáší jej nad ostatní lidstvo,
on jestsvětlem, které lidu na cestě svítí,
na cestě k cíli hlavnímu, k dosažení
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života věčného, což úkolem jest lidstva
na zemi. Kněze vypravil Kristus Pán
vážností velikou, chtěje sám v nich ctěn
a vážen býti, proto pravil: »Kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá.: Není stavu, snímž
by život katolíka tak úzce spojen byl,
jako se stavem a konáním kněžským.
Od narození až po smrt přichází katolík
s knězem mnohokráte v styk. Kněz jest
to, jenž jej do lůna sv. církve přijímá
na křtu svatém, přijímá do počtu bojov
níků Kristových, a skrze svátost“ mu
uděluje “milost Boží. On jest to, jenž ve
sv. zpovědi, je-li tato úplná a s lítostí
spojená, mocí sobě Kristem udělenou
hříšníka rozhřešuje od hříchův a smiřuje
jej s Bohem uraženým. Kněz jest to,
jenž na rozkaz Spasitelův láme věřícím
chléb života, nejsv. Tělo Páně ve svatém
přijímání; kněz jest to, jenž u smrtelně
naší postele nám pomáhá v okamžiku,
kdy nás vše opouští, a my vše zde na
světě opustili musíme, nás těší, nás
s Bohem smiřuje na důležitou cestu, na
věčnost Tělem Páně nás sílí, v hrozném
strachu nám mysli dodává, zkrátka jako
posel Boží nás ku kajicné a šťastné smrti
připravuje. A když duše z těla vyšla a
člověk na dvě části se rozdělil, tu s úctou
posvátnou ukládá tělo do země posvěcené,
aby zde očekávalo budoucího vzkříšení;
za duši pak, aby jí Bůh milostiv býti
ráčil, se modlí a nejsv. oběť přináší,
v níž sám Syn Boží obnovuje oběť kříže
svého. Nikdo nemůže tolik prospívati
duším zemřelým jako kněz, jsou—lijiž
v nebi, oslavuje je a skrze ně slaví
lásku, milosrdenství i všemohoucnosť
Boží, jsou-li v očistci, pomáhá jim účinně
nejsvětější obětí mše sv., modlitbou &
sv. odpustky.

A když i přátelé a příbuzní zapomí
nají na své zemřelé, kněz nezapomíná;
den co den vzpomíná na ně při mši sv.
po sv. poždvihování, den co den prosí
za jejich lehké odpočinutí, neboť tímto

přáním, touto prosbou končí všecky
kněžské hodinky.

Ejhle, jak ctihodný jest stav kněžský,
nebot přesvaté jest jeho povolání; kněz

jako sluha církve sv. jest prostředníkem
mezi Bohem a lidmi, jest vykonavatelem
vůle Boží, on přivlastňuje jednotlivcům
onu milost, již nám Kristus smrtí svou
zasloužil, on vede všecky ku spáse.
V knězi nechť ctí lid katolický samého
Spasitele, neb ten jej poslal, ten jej po
věřil a svou mocí nadál, řka: »Jako
mne poslal Otec, tak ijá posýlám vás.:
Náboženství, víra jest úzce s kněžstvem
spojena, neníť víry bez kněžstva. Nelze
tedy obé od sebe trhati, kdo si váží
víry své, musí ctíti & si vážiti i kněží,
naopak vidíme, kdo si kněží neváží a
je nectí, tomu i na víře jeho ničeho
nezáleží.

Úcta a vážnost katolíků ku kněžím

jest také nanejvýše potřebná. Kněz
nemá po ruce prostředků takých, jako
mocní tohoto světa, on nevládne mečem
ani vojskem, nemá strážníkův ani žalářů,
jeho jediná moc i ochrana jest Bůh.
Nemá-li vážnosti, již dle stavu svého
míti má, pak nelze mu působili blaho
dárně; kdo však kněze nectí, ten škodí
sobě samému, nebot zavrhuje toho, jejž
mu Bůh poslal ku spáse; kdo kněze
haní, jest skéta a zbabělec, neboť Bohu,
církvi a kněžstvu spílati u vědomí, že
za nimi nestojí četník, aby ničemníka
hned lapil, jest zbabělost právě taká,
jako proti bezbranným bojovati. Dějiny
nás učí, že čím více lid úcty pozbývá
ku kněžstvu, tím horším bývá, všeho
zlého schopným, neboť kdo nebéře ohled
na Boha a jeho pomazané, nebude zajisté
ohled bráti ani na spolubližní, ani na
světskou vrchnost. Revoluce proti církvi
a kněžím měla vždy v zápětí revoluci
proti trůnům & pořádku občanskému.

S úctou a vážností ku kněžím musí

se pojiti i pocit vd ěčnosti, povážíme-li,



jaké těžkosti, jaké práce a namáhání se
stavem kněžským spojeny jsou. Kněz
nesmí otáleti, jde-li o spásu duše, jemu
není žádný čas nepohodlný, žádná po—
větrnost' špatná, jej nezdrží ani slunečný
úpal, ani třeskutý mráz, ani prudký déšť
anebo vánice, každé minuty je hotov
spěchali, kam jej těžce nemocný vola,
ať vede cesta přes hory & doly, řeky a
propasti, jakož zhusta se stává v krajinách
horských. K tomu si pomysleme vzdálenost
mnohdy na hodiny cesty, tu se nebudeme
diviti, že kněz své vlastní zdraví, ba i
život nasazuje pro jiné; ano dosti příkladů
mame, že si kněží, vykonávajíce povin
ností své, smrtelnou nemoc ulovili nebo
se na těle zmrzačili. A kolik kněžských
životů padlo již za oběti v dobách na
kažlivých nemoci, při zaopatřování ne
mocných, ví Bůh sám. Ale to vše koná
kněz s radostí, a to tím větší, čím častěji
se mu podaří po veliké námaze duši
lidskou Bohu získati a na cestu do věč

nosti připravíti.
Nezasluhuje činnost? tato našeho

uznání, naší vděčnosti '? A přec tak mnohý
»osvícenec< kydá hanu na kněze a ne
pomní, že snad ještě rad tohoto kněze
bude k loži svému jednou volati, aby
mu před smrtí pomohl. To je černý
nevděk, a nevděk neslouží nikomu ku cti.

Podpora kněží se strany katolíků
záležídále v poslušnosti.

Kdo si koho váží, na toho slova
také něco da. Poslušnost kněžím však

přikazuje sám Bůh. Kristus Pán pravil:
»Kdo vás slyší, mne slyší.<< On poručil
kněžím slovo Boží hlásati, přikazaní Boží
lidu vstěpovati, učení víry hájili, nevěru
kárati a lid před hříchy varovati. K čemu
by to byl Pan církvi své přikazoval,
kdyby zaroveň nebyl věřící zavázal k po
slušnosti? A co praví Pan o neposlušných
křesťanech? »Kdo by církve neposlechl,
budiž tobě jako pohan a publikán,c
t. j. toho pokladej za veřejného hříšníka.
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Slovo Boží jest jediné učení, které
lidstvo zušleclilfuje, povznáší, obraz Boží
v něm udržuje, lásku k Bohu & bližnímu
rozněcuje, ke všemu dobrému nabádá.
Boží přikázání jsou tak moudrá, tak
krásná, že by lidé jako v ráji vespolek
žití musili, kdyby všeci & všudy jich
poslušni byli a jimi se řídili.

Bůh nechtěl učením svým jen na
život věčný naší mysl obraceti, nýbrž i
pravidlo nám dáti, jak bychom šťastně
&spokojeně zde na zemi žíti mohli. Proto
vzal v přikázaních svých do ochrany
úctu svou v prvních třech, a úctu k bliž
nímu v ostatních sedmi. Vzal do ochrany
nejdražší naše statky pozemské: život,
zdraví těla i duše; majetek a právo;
čest a dobré jméno, a zapověděl netoliko
zjevně proti těmto se prohřešovati, nýbrž
i tajně i jen v myšlenkách a žádostech.

Který pak světský zákonnik něco
lepšího lidu podává? Kdyby se desatero
Božích přikázaní s patero přikázaní
církevních přesně zachovávalo, uviděli
bychom brzy ovoce; nebylo by třeba ani
soudův ani vojska, ani kriminálů, po
lepšoven a káznic, lidé by žili, jak vlastně
žíti mají, nebylo by socialni otazky, a_ni
tě hrozné propasti mezi chudobou a
bohatstvím, nebylo by závisti a zášti.
Ovšem i pak by bylo všelijaké utrpení,
nad nímž pány nejsme, na př. nemoce,
neštěstí, chudoba atd., ale vespolná láska
by vše oslazovala a mírnila. .

A kněz je to, jenž káže lidu vůli
Boží, jeho tedy třeba poslouchati. Kristus
Pán velel i fariseův a zákonníků po—
slouchati, nebot“seděli na stolici Mojžíšově,
t. ]. měli moc i právo lidu slovo Boží
hlásati. Že za dob našich tolik zločinů,
tolik hříchů se páše, pochází ztoho, že
u mnohých slovo Boží knězem hlásané
ničeho neplatí; ani je neposlouchají, ani
se jím neřídí. O knězi myslí, že nemá
práva, jim poroučeti. Jako v rodině, kde
děti neposlouchají rodičů, mizí dobrý

wi
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mrav, tak i ve veliké rodině křesťanů,
kde nejsou poslušni duchovních svých,
mizí cnost', mizí zbožnost a dobrý mrav;
všemu zlěmu pak otvírají se dveře do
kořán, ovšem na zkázu časnou i věčnou
jich samých. Konečně mají katolíci kněze
své podporovali m o d l i t h ou.

[ kněz je křehký člověk, slabý tvor;
těžké jest břímě povolání jeho, povinnosti
předůležitě a těžší nežli u nekněží. A
k tomu jaka zodpovědnost! On bude
jednou souzen netoliko jak sám žil, nýbrž
jak i o své svěřené se staral. Komu
bylo mnoho svěřeno, od toho bude i více
požadováno, a knězi svěřil Bůh duše
nesmrtelné.

Potřebuje-li každý, aby v dobrém
setrval, pomoci s hůry, tím více kněz,
a za tuto mají se modliti osadníci. Hodný,
horlivý a zbožný kněz jest pravým po
žehnaním osadě, kéž by osada vždy zaň
k Bohu se modlila! Kněz modlí se za

vás denně, denně svolává na vas, vaše
rodiny, pole a práci požehnání Boží, a
vy byste nechtěli zaň k Bohu se modliti?
On v neděli a svátek za vás obětuje
nejsv. mši sv., a vy byste mu odpírali
oběť přímluvy? Nemá. citu pro spra
vedlnost, není milosrdným, kdo za své
kněze se nemodlí! Ale netoliko za živa

pamatujte na kněze v modlitbách svých,
nýbrž ipo jejich smrti. Až vy zemřete,
modlí se za vás vaše děti, vaši přátelé,
modlí se váš duchovní otec, když kněz
zemře, zdaž nebývá brzy zapomenut?
Zdaž hrob jeho nebývá nejvíce opuštěný,
a přec tolika lidem prokazoval dobrodiní.
Je—likdo nuzen, jde na faru, a kněz da
rad i z toho mala co má; je-li kdo dobré
rady potřeben, jde ku knězi, a kněz
poradí dle nejlepšího vědomí a svědomí ;
je-li na něco sbírka, dava kněz poměrně
nejvíce; kněz jest pravým otcem chudých
a opuštěných ve své osadě. A kolik jínochů
děkuje knězi a jeho podpoře, že mohli
studovati a lepšího živobytí se dodělati.

Kolik je nadací od kněží zřízených pro
chudě studenty, kolík chudých nasycuje
se denně u stolů kněžských, kolik lidí,
kteří knězi za vše, cojsou, co mají, děkovati
mají. A ten kněz, jenž tolik dobrého pro
lidi činil, ten kněz, jenž nezištným byl
jeho vůdcem, rádcem, přítelem, pomoc—
níkem, když zavře oči ku spanku smrti,
ten má býti zapomenut? Kde je spra—
vedlnost? Kde vděčnost? Kde pravá. láska
k bližnímu? Právě po smrti nutno za
kněze tím více se modlili, aby obstáli
na přísném soudě Božím, a pak-li snad
ještě na nějaký dluh spláceti musí v očistci,
aby brzy je Bůh vysvobodití ráčil. Kdo
by snad potřebu modlitby za nebožtíky
kněze neuznával, toho srdce je z kamene;
ten by však také neměl od jiných žádati,
by naň po smrti pamatováno bylo, ten
by pokálil jméno svoje křesťanské černým
nevděkem.

O modlete se věrní katolíci rádi a

zbožně za své kněze, oni vám lasku
vaši stonásobně odplatí přímluvou u trůnu
Božího, neboť i tam budou vašimi ob
zvláštními orodovníky, přáteli, i tam
budou vašimi pastýři, kteří nejvyššího
pastýře Krista prositi budou, by vás
přijal do stáda vyvolených. Buďte milo
srdní a milosrdenství dojdete, tak pravil
Pan, nebe a země pominou, ale jeho
slova a zaslíbení nepominou. Novým pak
kněžím přejeme z toho srdce, by jim
Bůh s mocí a úřadem kněžským ráčil dáti
i hojně trpělivosti, ducha sebezapíraní,
aby je sílil v povinnostech, těšil v proti—
venstvích, aby jim naklonil srdce těch,
k nimž posláni budou. Kéž lid náš katolický
čím dále tím více k nim i všem kněžím

láskou, úctou, vděčností lne, slov jejich
poslouchá, za ně se modlí a o kněžích
vždy soudí dle slov sv. Pavla: »tak o
nás smýšlej člověk, jakožto o služeb
nících Kristových a rozdavačích tajemství
Božích.:

Boh.HendL

W
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naši cirkve.

Píše Boh. Handl. (Č. d.)

„Věřím v obcování svatých.“

“w:—";;írkevjakožto společnost“pravo
. _, věřících křesťanů pod vi

_ ;.. ditelnou hlavou, papežem,
“E\/49. tvoří říši Ježíše Krista na
zemi. K říši Páně však nepatří toliko žijící
křesťané, nýbrž i zemřelí, a sive ti, kteří
nebeského království již dosáhli, svatí,
i ti, kteří posud pokání své doplňují,
duše v očistci. Dle toho jmenujeme také
svaté v nebi církví vítěznou, duše v očistci
církví trpící a věřící na zemi církvi bojující.
Všickní však tito údové říše Páně jsou
duchovně úzkým svazkem spojeni ve
spolek, a svazek tento jest svatá láska,
již ani smrť přetrhnouti nemůže. Svatí
v nebi zůstávají i tam našimi přáteli a
bratřími, ba jejich láska k nám je
tím horoucnější, čím úžeji spojeni jsou
s Kristem Pánem, zdrojem lásky veškeré,
&čím jasněji poznávají přání Spasitelovo,
by všichni, kdož jméno jeho svaté nosí,
také jednou v nebi na věky spojeni byli.
Svatí znají dobře naše potřeby, naše
svízele, všecka ta nebezpečí, která nám
na těle i duši hrozí, znají naší křehkost
lidskou a také zlobu ďáblovu proti nám,
proto prosí za nás Pána, prosí za pomoc
pro nás, za ochranu a odpuštění, a Bůh
račí v milosti své prosby jejich slyšeti,
neboť jsou to prosby jeho miláčků, jeho
spasených dítek.

Z toho vidíme, jak rozumná jest
naše úcta svatých a světic Božích &
naše vroucně k nim volání.

! duše trpící v očistci jsou s námi
spojeny svatou láskou. Láska naše do
provází je i v mukách a těší je. Jestliže
nám naše křesťanská láska velí ujímati
se bližních, trpících a ubohých na zemi,
tím více velí nám zajisté ku pomoci

přispěti dušíčkám v očistci, obzvláště
pomníme-lí, že samy pro sebe ničeho
konati nemohou, a'jen na naší lásku,
přímluvu a milosrdenství Boží odkázány
jsou. Čí má láska naše trvali jen po
smrť, jen ku hrobu? To by byla láska
světská, jež se řídí příslovím »sejde
s očí, sejde s myslí,a láska pravá nezná
mezí, smrt“ ji neruší a hrob nerozděluje.
A Pán miluje dušičky, vždyt vezme je
jednou po přestálém utrpení do slávy
své, a my, jež učeníky jeho slouti chceme
bychom jich milovati neměli? Láska však
jeví se skutky. Proto i my skutky hledíme
dušičkám lásku naši dokazovati, a to
takými, kteréjim pomáhají, muka umír
ňují a zkracují, a milosrdenství Božího
pro ně se dovolávají.

Proto je rčením církve, že svatí u
Boha za nás orndují a že je vzývati
slušno, že jest očistec, & že duším
v očistci pomáhati můžeme modlitbou,
přesvatou obětí mše sv., dobrými skutky
& darováním odpustků. Tak učí církev
naše, tak učila hned za dob prvotných,
jakož vidno ze starých památek.

Velmi poučné v ohledu tomto jsou
náhrobní nápisy v katakombách.

Tak čteme v katakombě sv. Saturnina
slova: »Svému hodnému synovi Jannasioví
postavili tento náhrobek jeho rodiče. Žil
6 let. Odpočívá u věčnémpokoji.:

Vedle nápisu je monogram Kristův
a palma, což značí »skrze Krista došel
slávy věčné, nebe.:

Jinde čísti lze: »Velezasloužilé

Sachsonii. Odpočívá ve věčném domě
Božím: (nebi).

Jinde: »Nebesa jsou tobě otevřena.
Žíj v pokojík

Jeden nápis v katakombě svatého
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Kallista zní: »Alexander nezemřel, nýbrž
žije nad hvězdami, tělo jeho leží v tomto
náhrobku . . . On pak svítí v nebi.:

%toho vidno, že staří křesťané pevně
věřili, že duše spravedlivých v nebi jsou.

Že pak svatí za nás orodují,
dokazují nápisy následují: »Lutie, oroduj
za nás, abychom spasení byli.c

Jinde na náhrobku: »Aurelius Aga
pitus a Aurelia Felicissima postavili Felicité
nejhodnější, která 25 let, 6 měsíců žila.
Pros za chotě svého Ceismianalc

Jinde: »Anatole, dítě naše prvo
rozené, které*s jen na krátký čas nám
darováno bylo, pros za nás!:

Tomuto dojemnému nápisu po bok
stavíme: »Attice, duch tvůj jest v dobrém;
oroduj za své rodičeb

V museu Vatikánském viděti lze

náhrobní desku z katakomb, na níž vy
ryto: »(ientianus pravověřící, jenž žil
21 roků, 8 měsícův a 16 dní. Kéž bys
ve svých modlitbách za nás prosil, neboť
víme, že v Kristu jsi.: Jaká důvěra
dýše ze slov těchto! Tak vzývali staří
křesťané svaté v nebi za přímluvu!

Veřejnou. celou církví svatým vzdá
vanou úctu dokazuje i to, že obzvláštním
sv. mučeníkům »čestné názvyc přikládány
byly. Titulovali je jménem »Dominus»:
Pán : mocný přímluvce; od století 3.
pak »Dominus Sanctus<: svatý (Pán).

Tak čteme: »Bassilo paní (svatá)
tobě odporučujemedceru naši Krescentih

Jinde napsáno: »Občerstviž tebe
(t. j. vyprosiž tobě občerstvení) Pán
(svatýj Hippolytla

Z následujícího nápisu vysvítá pořad
milostí: »Prektatus odpočívá zde v pokoji
Kristově. Žil 9 let, 9 měsíců, 3 dny.
Živen byl (mlékem) milosti od Boha, od
Krista, od mučeníků.:

Že pak úcta a vzývání svatých
veřejnou a církví schválenou byla, do
kazují slavnosti konané o výročních dnech
sv. mučeniků. Již za dob apoštolských

platil den smrti sv. mučeníků za pravý
den narozenin jejich, neboťdnem
smrti počíná pro ně život věčný. Proto
jmenovali den umučení jejich dnem na—
rozenin (dies natalis), a jen tento den
byl v kalendářích vyznačen k vůli veřejné
výroční oslavě.

Tak čteme v kalendáři: »svatým
mučeníkům 'l'iburciovi. Valerianovi a

Maximovi. jichž narozeniny jsou dne.
18. máje.

0 dnech těchto sestupovali věřící
do podzemních kobek k hrobům světcův,
a tam přinášena bývala Bohu oběť mše
svaté, tam čítaly se zprávy o jejich
mučenické smrti, tam' pěli věrní hymny
jim na počest“ a u hrobu jejich přijímali
nejsv. 'l'ělo Páně. Ku konci bohoslužby
byla »hostina lásky< (agapé) a rozdávány
pokrmy chudým.

S úctou a láskou k svatým a světícím
Božím souvisí úzce i úcta kjejich ostatkům
& ke všemu, čeho za živa užívali. Úcta
tato je člověku vrozena. Každý rád vzpo
míná na své milé zemřelé rodiče, přátele,
dobrodince, ještě raději však putuje ku
hrobům jejich, kde těla jejich odpočívají,
a zde se modlí vřeleji a vroucněji, neboť
se mu zdá, že je jim blíže. Také v úctě
chováme vše, cokoli nás na naše miláčky
pamatuje, čeho za živa užívali, byť by
to byla mnohdy i nepatrná věc. Tím
více zajisté zasluhují úcty naší těla a
sv. ostatky světců Božích, která bývala
sídlem svaté jejich duši, nástrojem hojných
dobrých skutkův a prostředkem přísného
pokání. A Bůh sám zjevil, že milá jest
mu pocta sv. ostatkům prokazovaná,
neboť nesčíslnými zázraky je oslaviti ráčil.
Proto učí církev naše. že dovoleno, ano
spasitelno a užitečno jest sv. ostatky
v úctě míti, a vystavuje také tyto ve
veřejném uctění. Tak bývalo již za dob
prvotných. S horlivostí a pilností velikou,
mnohdy s nebezpečím vlastního života
sbírali křesťanékrev a těla sv. mučeníkův,
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ba i za drahé peníze je z rukou pohanů
vykupovali. Ostatky tyto pochovávali na
místech význačných, stavěli nad hroby
jejich oltáře a kaple, krášlili je obrazy,
malbami, řezbami, kvítím, okuřovalí von
nými věcmi, tak jako my posud činíme.
Před hroby svatých hořely lampy naplněné
přečistým, libě vonícím olejem. Z olcje
tohoto brávali sebou věřící něco do láh

víček, a užívali ho v nemocech, prosíce
svatého za jeho přímluvu u Boha.

Za obzvláštní však milost“ pokládali,
mohl-li kdo v blízkosti některého slavného

svatého mučeníka svůj hrob míti; nebot
doufali, že krev, která za víru prolita
byla, i hroby nejblížší posvěcuje.

Tak čteme na jedné desce u hrobu
sv. Hippolyta: »Dracontius Pelagíus a
Julia Etelia Antonina připravili si odpo
činek v Kristu u Ilippolyta nad oltářem
vedle jedině dcery.:

Jinde lze čísti: »V nové hrobce,
za svatýmí<<(t j. za hrobem sv. mučeníků).

Zde budiž zároveň podotknuto, že
jako my, tak i staří křesťanéjiž »slibyc
činili svatým a světícím Božím.

V katakombě sv. Kallísta jest nápis:
»Petr a Pankara učinili tento slib muče
níci Felicitě.:

Jiný nápis zní: »Na rozkaz Boží
a Spasitele našeho zřídil Quotvultdeus
ze svého (jmění) toto (náhrobek) muče
níku Viktorinovi,< t. j. slíbil svatému
náhrobek a dosáhnuv vyslyšení od Boha,
slib splnil.

Ejhle, jak starý, jak posvátný jest
obyčej ku poctě svatých sliby činiti,
abychom zkrze přímluvu jejich u Boha
vyslyšení byli!

[ láska k trpícím duším v očistci
vane katakombami. Jinak ani býti nemůže,
vždyť církev naše je katolická, obecná,
tedy i v lásce, objímajíc všecky údy své
v Kristu spojené, tedy i ty, které ještě
očistec od nazírání Boha zdržuje. I v ka
takombách shledáváme důkazy víry v oči

stec a péče přelaskavé o ubohé dušičky,
jevící se v přáních, žehnáních a modlitbách
pozůstalých.

'l'ak psáno na jednom náhrobku:
»Felicissima, v Bohu budeš žití!

»Sladká Faustino, kéž bys
v Bohu la

»Aurelianus Paphlagonus, věrný sluha
Páně, zesnul v Pánu. Kéž by se Bůh nan
rozpomenul na věčnostilc

»Voršilo, kéž by tě Kristus k sobě
vzallx

»Begino, kéž bys žila v Kristu Ježíši !=
Casto čísti lze slova povzbuzení,

na př. »důvěřuj,c »buď dobré myslí,c
»potěš se,: jakoby chtěli živí říci: »dů—
věřuj a buď dobré myslí, nebot' brzy
budeš vysvobozen—

Mnohdy lze čísti i prosbu za mod
litbu: »Zde leží Lucífera, nejsladší man
želka, plná lásky a milostnos'ti. Ona má
právo na náhrobek, aby, kdokoli z bratří
toto čte, Boha prosil, aby její svatá a
nevinná duše k Bohu se dostala. Žila

22 léta, 4 měsíce, 6 dní.c

Pozoruhodný nápis ze 2. století je
tento: »Zde, o dítě nejsladší, skončil se
běh života tvého; avšak, všemohoucí
Otče, prosím Tebe, smíluj se nad utrpením,
ach, nad miláčkem mojim smíluj se,
jenž nezaslouženě trpí. Zkrze Ježíše
Kristalc

Jak něžná láska spojovala staré
křesťany s jejich zemřelými, o nichž se
domnívali, že v očistci trpí!

Že pak věřili v skutečná muka očist
cová, vidno z těchto nápisů: »Amerinus
své nejmilejší manželce Rufině. Kéž by
Bůh duši tvou Občerstvillc

Jinde: »DejžBůh občerstvení Bolose!
Žila 31 rokův a zemřela 19. září.

»Světlo věčné svítiž tobě, Pímotheo
v Kristu! Žila 13 let, 9 měsícův. Odpočívá
v pokojilc

Přečastě jsou, tak jako u nás, vroucí
prosby za pokoj zemřelých, t. j. za vy

žila



209

svobození z místa vyhnanství (očistce)
a připuštění do nebes.

Tak čteme: »Nově obrácena Strato

nika odešla z tohoto života; pohřbil jsem
ji na místě mučeníků, modle se za její
pokoji.

»(žensane, pokoj duši tvé!
rKéž by tobě Kristus pokoj daroval !
»Kéž by duše tvá v pokoji odpočívala

v Bohu!: atd.

K těmto prosbá'm za pokoj patří i
rčení, jež v nejstarších katakombách
nalézáme: »pokoj s tebou!: — »Ať tě
Kristus v pokoji bydliti nechám —- »Af
žije v pokojic atd. '

Čteme-li toto vše, musíme se ob—
divovati podivuhodné shodě mezi mod—
litbami za zemřelé u starých křesťanův
a těmi, jichž církev po všecka století
až po naše doby užívá. Tak modlí se
církev sv. až posud v kanonu mešním
při vzpomínce na mrtvé: »vzpomeň,
o Pane, také na služebníky &služebnice,
kteří nás předešli se znamením víry a
odpočívají v spánku pokoje. Jim, ó Pane,
a všem v Kristu odpočívajícím dejž,
prosíme Tě, místo občerstvení, světla a
pokoje. Amen.:

Až posud modlíme se my katoličtí
křesťané při pohřbech našich milých jako
kdysi staří křesťané: »Odpočinutí věčné
rač jim dáti, () Pane, a světlo věčné ať
jim svítí! Ať odpočinou v pokoji. Amenlc

Nuže, zdaž nepotěší nás v duši vě

domí, že článek víry o obcování svatých,
jejž my vyznáváme, právě tak vyznávali
již křesťanénejstarší? Zdaž neutvrdí nás
vědomí to v úctě ke svatým, v důvěře
v jejich mocnou u Boha přímluvu, v lásce
k trpícím duším v očistci, a nepobídne
nás seč jsme jim pomáhati? Ba anol
() svatí i věrné dušičky jsou našimi
bratry a sestrami, a láska, jakou Kristus
na nás žádá, pojí nás vespolek.

Blaze nám, pak-li na svaté Vzpo
mínáme, je ctíme a vzýváme, nebot“
svatý příklad jejich jest nám mocnou
pobudkou k životu bohabojn'ému a kajíc
nému a mocná jejich přímluva posiluje
nás v boji života tohoto.

Blaze nám, pak h nezapomínáme
na trpící dušičky, nebot' stonásobně od
platí nám každou službu, každou modlitbu,
každou oběťa dobrý skutek jim věnovaný,
až dojdou slávy věčně; tam pak před
trůnem Božím zajisté nejvíce přimlouvati
se budou za ty, kdožjim z očistce pomáhali.

O jak krásná jest naše sv. církev,
sloup pravdy svaté, neboť uchovala v či
stotě víru a učení pravověrné křesťanské
tak, jak bylo na počátku, až na naše
doby! Kéž si ji vážíme! Kéž ctí nám
jest, že údově církve katolické jsme, neboť
jen pravda dodava cti, a pravdu po
všecky století zachovala naše svatá církev

katolická, proto ona jest jedině pravou
církví Kristovou !

(Příště dále.)

Poslušnost jest pokání rozumu; proto
jest tato oběťBohu příjemnější než ostatní.
Více miluje Bůh nejnižší stupeň poslušnosti
na tobě, než “ostatní služby, jaké mu jen
prokazati můžeš. Sv. Jan z Kříže.

Jediná krůpěj dokonalé poslušnosti
jest milíonkrát dražší, než největší ná
doba plna vznešené modlitby.

Sv. Magdalena z ] azzis.

Zlý jest satan, horší svět, nejhorší
jest sobectví. Nebezpečný jest satan jako
lev řvoucí, nebezpečnější jako skrytý červ
a nejnebezpečnější jest jako anděl světla
— nábožným duším. &;.Igndc.

Nic není chladnějšího jako učitel,
jenž jen slovy jest moudrý; to není věc
učitele, nýbrž divadelního herce.

Sv. Jan Zlatotiaty'.

—=m4G-————
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P 't, a I' a V O.
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*'Č : . , . „ , ,
“?“? st struna. v srdci, ktera lidstva vcsh pravo;
„» \Jňkde povinnosť. tam cestu sobě klestí právo.hava '

f'š ?
'" ' Kdo života jdc cestou k svému cíli,

ten na volnou má cestu k svému štěstí právo.

Však potká—li tu kohosi každou chvíli,
i ten má své — že druh ho má též snésti — právo.

Tak nerušmc se u vzájemné píli,
neb nemáme ——se druhým v cestu plésti — právo. \

Však spojujme se jako druzi milí;
vždyť společnost“ má„ by vždy mohla kvésti, právo.

Ty svazky, které v rodiny nás svily,
kdo z lidí má — je volně porozplésti — právo?

I my jsme jedním národem vždy byli,
kdo v světě má —-—nás porozvésti — právo?

Tam spravedlnost" v koutku tiše kvílí,
kde za šíj svírz'mo je drzou pěstí právo.

0 nechtějtež zášť klidit, kdož ji síli,
& nechtějtež zas k lidstvu všemu slézti právo!

A. N. Sychrovský .

Na slavnost sv. Cyrilla a Methoděje,
apoštolů slovanských a,patronů zemských..

„Kdož tedy jest ten věrný a
opatrný služebník, kteréhož usta
novil Pán jeho nad čeledí svou ?“

(Mat. 24, 45.)

e východních krajinách za
_? času Krista Pana panoval

' ten obyčej, želide zámožní,
" kteří měli mnoho čeladky,

\ ustanovili zvlast“ při svém
na delší dobu z domu od
chazení jednoho z čeledínů

svých za opatrovníka, by nad čeladkou
bděl & všem praci a stravu vyměřoval.

A tak to učinil i Kristus Pán. Než
se odebral ze země k Otci svému ne—
beskému, odkudž zase přijde v poslední
neb soudný den, ustanovil svaté apoštoly,
aby bděli nad čeledí jeho, t.j. nad vě—
řícími, & jim práci a stravu vyměřovali.

S jakou věrnosti a horlivostí to svatí

apoštolé činili, toho důkazem nezvratným
jest rostoucí počet věřících, toho důka
zem jest, že svatí apoštolé raději pod
stonpili smrt mučenickou. nežli by se
povolaní svemu zpronevěí-ili.

A jako činili svatí apoštolé, tak i
jejich nastupcově; i oni věrně a_horlivě
starali se () čeleď sobě svěřenou, t. j. o
věřící, aby neměli nižádného nedostatku
v pokrmu, kteréhož duše má potřebí.

A k těmto věrným opatrovníkům
veliké čeledi Kristovy zdaž mezi jinými
nepatří také sv. Cyril! a Method, iejichžto
pamatku církev sv. dnes oslavuje? O
zajisté! Oni to jsou, kteříž ustanoveni
byli od Pana, by zvláště se starali o ve—
likou čeleď lidu slovanského, by i ona
poznala Otce a toho, kteréhož poslal,
Ježíše Krista. a neměla nižúdného ne—
dostatku v pokrmu, kteréhož jako tělo tak
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i duše ku svému zachování má potřebí. k Ježíši Kristu přivedli. Nad těmi oni
Oni to jsou, kteříž pohanským předkům bděli, aby práce a strava jim náležité
našim lámali chléb života věčného, a . vyměřena byla, -t. j., aby zanechavše
poněvadž to činili s věrností a horlivostí, ; bludy a neřesti pohanské. bohumilý,

íma.

tadoR

1men

tatkysv.Kl'

v.rv.,

eprmasejios

íapoštolov'

Svat

proto také Pan svým časem ustanovil ctnostný, křesťanský život vedli a mi—
je nade vším statkem svým. lostmi Božími se posvěcovali.

A statkem tím jsou všecky ne- Statkem tím jsme tudíž také mv;
smrtelné duše krví Ježíše Krista vy- statek ten neopatrují viditelně sv. Cyril!
koupené, kteréž sv. Cyrill a Method & Method, jako před tisícem roků, když

14*



po vlastech slovanských putujíce símě !
slova Božího rozsévali; oni jej opatrují
neviditelné svou mocnou přimluvou u
Boha, by, co oni rozsévali ku časné i
věčné spáse předků našich, nebylo nám,
potomkům jejich, odcizeno. Neboť jestliže
hospodář bdí, aby zloději nepodkopali
domu jeho, jak by to neměli činiti sv.
Cyrill a Method, kteréž Pán ustanovil
opatrovniky národů slovanských? A
jestliže zde a onde přec zloděj do domu
se vloupil, nestalo se to jich vinou, ale

těch slovanských čeledí, kteréž na hlas
opatrovníků svých, od Boha ustanovených,
nedbaly a samy dobrovolně zlodějům
dvéře do srdcí svých otvíraly. Učinili-li
tak mnozí. nečiňmež tak my, ale stůjmež
věrně k věrným svatým opatrovníkům
svým, bděmež i my nad pokladem víry
a jednoty s nejvyšší viditelnou hlavou
cirkve Kristovy, a i nás, když přijde,
ustanoví Pán nade vším statkem svým
tam u Otce svého nebeského v králov
ství nebeském. Amen. F. K.

Na neděli 9.

A to se stane, „protože jsi ne
poznalo času navštívení svého.“

(Luk. 19, 44.)
[ft-aji;

šKQdyž Pan Ježíš naposledy se ubíral% do Jerusaléma jako kníže pokoje,
&; ' tu, dí sv. evangelium, velmimnohý
zástup prostírali roucha svá na cestu, a
jiní sekali ratolesti se stromův a metali
je na cestu, zastupové pak. kteří napřed
šli, i kteří vzadu byli, volali, řkouce:
»Hosanna synu Davidovu! Požehnaný,
jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna
na výsostechla (Mat. 21, 8—9.)

A Pán .le'žíš jakoby neviděl a ne—
slyšel tohoto plesání zhožných zástupův
upírá zrak svůj k městu Jerusalému a
pláče.

A proč pláče Pán Ježíš spatřiv s vý
šiny město Jel-nsalém'? Pán Ježiš sám
odpovídá a praví: »Protože jsi nepoznalo
času navštívení svého.: (Luk. 19, 44.)

Když druhdy navštívila Jerusalem
královna ze Sáby a přinesla králi Salo
mounovi vzácné dary, tu Salomoun nejen
dary ty s radostí přijal, ale i veškeren
lid se radoval z darů těch a žehnal dni
tomu, v kterémž se .lerusalému tak
zvláštní cti a slávy dostalo.

Vzácnější však dary přinesl s nebe
Syn Boží na zem: učení své svaté. Jím
v první řadě oblažen měl býti Jerusalém,
Jerusalem však darů těch nejen nepřijal,
ale i na dárce zanevřel. A tak se děje
až podnes. Až podnes podává se nám
sv. učení spásy, avšak nejedni daru toho
nejen nepřijímají, ale i na dárce zane
vírají. A zajisté nečinili _by tak, kdyby ]

po sv. Duchu.
poznali den navštívení svého, kdyby pa—
matovali na určení čili povolání své zde
na zemi. A které jest to určení čili
povolání naše zde na zemi? V málo
slovech se obsahuje a každé dítko kře
sťanské učí se tomu záhy a srdcem vě
řícím odpovídá: Bůh lidi stvořil, aby ho
poznávali, ctilí, milovali, jemu se kla
něli, jemu sloužili, jeho poslouchali &
spasení byli nebo do nebe se dostali.
Žel však. že nejedni na toto své povo
lání buď zapomínají, nebo o něm ani
slyšeti nechtí, dbajíce toliko o věci po
zemské, jakoby v nich pokoj a spasení
člověka spočívaly.

Je tomu nemnoho let paměti naší,
když v jedné zemi v jistém větším městě
jednoho dne ráno nalezena byla a čtla
se na všech rozích ulic přilepená pro
volání velikými rudými písmenami: »My
nechceme nebe, my chceme zem! Dejte
nám zem!

A jak volal Jerusalem? »My ne
chceme .ležíše, my chceme Barabášelc

A tak volají nejedni až podnes.
Nemylmež se. Za dnů našich nejen tu
a tam. ale téměř po všech končinách
země potkáváme se s lidmi ze všech
stavů, kteříž učením Ježíše Krista po
hrdají, kteří jen opozemské věci stojí,
jen po rozkoších těla a požitcích smy
slných baží a se shánějí, o věci pak
nebeské nestojí, neboť neostýchají se i
veřejné hlásati, že není žádného nebe
a že veškerá blaženost člověka spočívá
v pokladech a požitcích tohoto světa.
Anof, jak již svatý Pavel stěžoval sobě
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v listu svém k Filipinským, tak jest až
podnes. Žalujet' v listu tom a di: »Mnozi
pak chodí, o nichž jsem vám častokráte
pravil, nyní pak i s pláčem pravím, že
nepřátelé jsou kříže Kristova, jichžto
konec zahynuli, jichžto Bůh břicho jest
&slávav zahanbení jejich, kteříž o zemské
věci stojí.: (Filip 3, 17—151)

A by nebyli věřící následovníci lidí '
takových, připomíná jim cíl a povolání
naše a dí: »Ale naše obcování jest
v nebesích, odkudž také Spasitele oče
káváme, Pána našeho Ježíše Krista, kterýž

|

i

l

1 jim hlásal.

promění tělo ponížení našeho, by při
podobněno bylo k tělu jasnosti jeho, podle
působení, kterýmž také může podmanili
sobě všecky věci.: (Filip. 3, 20—21.)
A věřící povšimnuli sobě napomenutí
toho a řídili se učením, které apoštol

A tak čiňmež i my. Až
„ podnes navštěvuje Bůh každého a mluví

hlasem svědomí k ctnostnému: »Kdo
setrvá až do konce (v dobrém), spasen
bude,< a k těm, kdož se Bohu protiví,
volá: »Nechci smrti hříšníka, ale aby se
obrátil a spasen byl.<< Amen. F. K.WĚWWWÉĚQÉÉÉ

Život sv. Alžběty, královny portugalské, III. řádu.
(Dne 8. července.)(l

enu silnou kdo najde? z da—
J/'4€;
i cena její.: Tak vychvaluje

,. Duch sv. ženu dokonalou.
-—--.—————< Teto chvály zasloužila si

v plné míře sv. Alžběta, královna portu
galská, příbuzná velké světice a patronky
Ill. řádu, sv. Alžběty durynské. Neboť
ačkoliv pocházela z královského rodu,
bohatstvím a vším, co ku pohodlí sloužiti
může, oplývala, přecetroj násobnou korunu
zásluh pro království nebeské si zaslou
žila. Zanechalať všemu pokolení lidskému
vzácný příklad ctnosti jako panna, jako
manželka a vdova. Sv. Alžběta, portugalská
královna, byla dcerou krále aragonského,
Petra III., a Konstancie, dcery krále
sicilského Manfreda. Narodila se r. 1271.
Rodiče dali jí na křtu sv. jméno Alžběta
zrovna zvláštním řízením Božím; mělat
býti své velké tety, sv. Alžběty durynské,
následovníci. Sama božská Prozřetelnosť
také přijejím narozeni ukázala, jak velkou
milovnicí pokoje sv. Alžběta kdysi bude.
Neboť z radosti nad jejím narozením
usmířili se spolu její děd a otec, všelikých
nesvárů nadobro zanechavše. O její vy
chováni vzorně postaral se děd, král
Jakub, který'se nemohl schopnostem &
ctnostnému jejímu životu už v nejútlejším
mládí vynadiviti. Již jako dítě měla za
líbení v samotě, v modlitbě a ve skutcích
milosrdných. V osmém r.oce věku svého
se modlívala církevní hodinky, které se

leka a z nejzazších končin“
od té doby po celý svůj život modliti
nepřestávala, a postívala se přísně každou
sobotu a pokaždé ve svatvečery (vigilie)
svátků mariánských. Tyto dobré vlastnosti
své dcery pozoruje, zajisté dobře otec
předpověděl,že jediná Alžběta nade všecky
ostatni ženy z královského rodu aragon
ského ctnostmi daleko vynikne. Alžběta
již jako dívka nemilovala světských po
vídek a písniček, za to však uměla všecky
kostelní písně, kteréž se tehda přislužbách
Božích prozpěvovaly. Rovněž nenáviděla
všeliký přepych v oděvu & zbytečná vy
ražení. Času, který ji po domácím za
městnání zbýval, užívala ke cvičení se
v lásce k Bohu a vyhledávání chudých
lidí, jimž s velikou láskou hojnoualmužnu
udělovala. Ke všem lidem byla vlídná a
upřímná, sama na sebe byla však nad
míru přísná. Podvolivši se přání svého
otce, provdala se za Dionysia, krále
portugalského. Vstoupila sice v mladistvém
věku do svatého stavu manželského, ale
v každém ohledu se rozumnou osvědčila.
Jako pannanádhery v oděvu nemilovala,
tak i jako královna milou jednoduchost
a prostotu nade vše cenila. Ničeho ve
svých způsobech nezměnila. Král Dyony
sius jí také v jejich pobožnostech ne
překážel, ačkoli sám mnoho na modlitbu
nedbal. Alžběta se za tuto dobrotivosť
manželi hleděla odplatiti, milovala ho
jako oko v hlavě. Než láska k Bohu byla
jí nad lásku manželskou. Vědouc, že



pořádek ve všem vede k Bohu, rozdělila
si celý den; jisté hodiny věnovala mod
litbě. jiné zase práci a ostatní čas, ovšem

krátký, ke svému zotavení. Takovýto
pořádek zachovávala po celý svůj život.
Nezapomeňme však, že zachovávajíc při
všem jistý pořádek, nebyla v nižádném
ohledu svéhlaváajinému za obtíž;jednala
při všem rozvážné, poslouchajic rady
svého duchovního vůdce.

asně ráno vstávala, po ranní mod
litbě, kterou vždycky svědomitě konala,
po nějaký čas rozjímala o pravdách
věčných a o životě a umučení Pána Ježíše.
Potom se modlila jitřní, chvály & první
hodinku církevních hodinek. Pak byla
přítomná mši sv., při které častěji v týdni
přijímala nejsvětější Svátost oltářní. Též
iostatní hodiny ráno bohumile ztrávila.
l'opravovala si práce v domácnosti po
třebné, bylot' její zásadou: modlí se a
pracuj! Když si odbyla potřebně prace
buď pro domácnost, pro chudé anebo pro
chrám Páně, čítávala v Písmě svatém a
v jiných nábožných knihách. Zahálka se
ji z celé duše protivila.

Když ji mnozí napomínali, aby tak
přísného života nevedla, ale raději se
řídila dle zvykův u dvora. odpověděla,
že jeden svatý církevní učitel praví, že
Ježíš Kristus o sobě dí, »já jsem pravda,
a ne »já jsem zvyk,: a proto nic ze
zvyku nečiní, ale vše podle Věčné Pravdy.
Kdysi ji chtěli poučovati, že není třeba
osobám vyššího stavu se modliti a se
postiti. Co však na to sv. Alžběta od
pověděla? »Kde pak je více modlitby a
zapíraní sebe potřeba, jako tam, kde
náruživosti jsou nejsilnější a nebezpe
čenství největší?<< Kromě předepsaných
od cirkve sv. postů, postívala se Alžběta
ještě třikráte v týdni, po celý advendní
čas a od svátků narození sv. Jana Křtitele
až do nanebevzeti Marie Panny. A když
se nepostívala, byla tak střídmě živa,
že by jiný sotva mohl býti živ.

Nejvíce se vyznamenávala milo
srdenstvim k chudým. Říkávala: »Pán
mě povýšil na trůn, aby mně umožnil
udělovati almužnu.: Často chodívala do
sousedních vesnic, kde vyhledávala chudé,
hojně je obdařila a ke snášení nouze a
bídy z lásky k Bohu vybízela. Každý pátek
v půstě a pak na zelený čtvrtek umývala
třinácti chudým ženám nohy. Zvláště
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! podporovala takové chudé, kteří se ne
chtějí almužny ze stydlivosti dčprošovati,
&nuzným děvčatům dávala výbavu, aby
se dobře provdali mohly. 'l'ake založila
ústav pro ženy, které by chtěly kající
život vésti a nalezinec. Nejdovednější
však byla v usmiřování hněvu a rozbrojů.
Když se vévoda Alfons, bratr krále Dio—
nysia, svářil s jejím manželem o některé
země. na které si oba právo činili, od—
stoupila raději Alžběta švagrovi některé
své statky, aby svárům konec učinila.
A když potom přece ještě povstal mezi
pány a měšťany pro ty země rozbroj a
již válka mezi nimi vypuknouti měla,
vyjela si sv. Alžběta mezi ně na koni
a ukonejšila je svou řeči a prošbami.
Co pak ale ubohá Alžběta se svým man
želem vystála! Dionysius jí nebyl ve stavu
manželském věrným. Udržoval si ne
dovolené, hříšnéznámosti sjinými ženami.
Alžběta ho časem napomínala, aby pa—
matoval na přísahu, kterou před Bohem
u oltáře skládal, ale on jejího laskavého
napomínání nedbal. Služebnice Boží na
kládala s nimi tehdy laskavě a milosrdně,
vědouc, že křiky a přísným domlouváním
ničehos ním nedokáže. Rozmlou vala
více o něm s Pánem Bohem na
modlitbách, aby si ho ještě více
přísností nemírnou neodloudila. Urážek
jeho si ani nevšímala, odevzdávala vše
Pánu Bohu, trpěla vše tiše.

Ano i dobrotivost' jeji byla tak veliká,
že se o vychování jeho nemanželských
dítek postarala. Nešťastná královna osvěd
čila se býti i pravou rekyní v utrpení,
když ji sám král ve věrnosti manželské
podezříval.

Jednou uvěřil král nařknutí Alžběty
z nedovoleného poměru s jejím služeb
níkem, velmi pobožným pážetem, který
byl jejím almužníkem. Slyšme však, jak
Bůh onoho křivého žalobníka, rovněž
pážete, potrestal! Kdysi byl král na
procházce na jednom místě, kdež byly
hutě. Přišed tam, zavolal si král mistra
hutí a poručil mu, aby toho, koho k němu
na druhý den ráno nejprve pošle. jakmile
se ho zeptá, zda-li rozkaz králův vyplnil,
ihned takového do ohnivé pece vhodil.
Na druhý den poslal tam k hutím král
onoho nařknutého pážete. Pobožný páže
šel však nejprve do kostela na mši sv.
a zdržel se ve chrámu Páně ina druhé
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mši svaté. Mezi tím, co byl pobožný páže
na mši svaté. šel druhý páže, jenž křivě
královnu u krále obžaloval, k hulím, aby
se přesvědčil, zda—líjeho soupeřjíž mrtev.
Než nastojte! Sotva onen páže k hutím
přišel, a se mistra tázal, zda-li rozkaz
králův již vykonal, uchopili ho hutnící a
vhodili ho do pece ohnivé. Když pak
nařknutý páže do hutí přišel, byl kjeho
podivení závistivý jeho soudruh již v peci
upálen! Zdaž neučinil dobře, že se před
tím stavil v kostele na mši svaté? Brzy
na to vrátil. se nevinný páže ku králi
se vzkázáním, že mistr rozkaz králův
vykonal. Král poznal v tom prst Boží,
zastyděl se a uznal, že jeho paní je ne—
vinná. Od té doby se král poznával a
činil pokání. Ještě jiného neštěstí dožila
se sv. Alžběta. Její vlastní syn Alfons.
kterému bylo tenkráte 30 let. vzbouřil
se proti vlastnímu otci, králi Dionysioví.
Měla vzplanouti hrozná válka mezi otcem
a synem. Alžběta seč byla, přičinila se,
aby takové neštěstí odvrátila. Modlila se,
kála se přísně a obětovala všecky své
kající skutk'y Bohu, aby si pokoje na
něm vyžádala. Na tom nepřestala. Před
kládala synu, jak velký to hřích, když
se nespravedlivě proti otci válku vésti
opovažuje. A čeho se jí za to dostalo?
Byla u manžela osočena, že syna proti
němu podporuje. Královský její manžel
zbavil jí všech jejich statkův a poslal
jí do vyhnanství do městečka Alangueru.
Mnozí páni jsouce přesvědčeni o její ne
vině, nabízeli jí peníze, vojsko a mnohá
místa k přebývání, ale královna nechtěla
o ničem slyšet, spíše měla všecky k tomu,
aby toho proti králi nečinili. Pravila mezi
jiným: »Vaše věrnost a ochotnosť mne
sice těší, ale nechci, aby k vůli mně
v říši vzpoura povstala. Kristus, náš vzor,
trpěl pro nás tolik pohanění a neprosil
Otce, aby ho pomstil nad nepřátely. Či
nemáme my lidé z lásky k němu daleko
menší protívenství snášeti? Král mi vzal,
co mi dal; radují se z toho, nebot ted'
nebude' mně třeba z toho klásti počet.
Poznav po krátkém čase král její nevinu,
povolal ji ke dvoru nazpět, odprosíl se
jí veřejně aprominul i pro ni synovi.

Královna'od toho času ničeho jiného
si tak nepřála, leč aby král spravedlivě
sloužil Bohu; král uznav ve všem její
snahu přívěstí ho a národ jeho k Bohu,

byl jejího napomenutí a rad i v řízení své
říše poslušen. Pamětihodno z jejího
života jest i to, že když jedenkrát ji
král viděl nésti v zástěře almužnu chudým,
všecko v krásné růže zázračně proměnila.
[ v tom byla své příbuzné, sv. Alžbětě
durynské, podobnou.

Když král před smrtí těžce onemocněl,
sama ho v nemocí ošetřovala, nikdy jeho
ložnice neopouštěla, leč když měla jíti
na mši svatou. Mnoho se Boha vše—
mohoucího o jeho uzdravení naprOsila.
mnoho i za tou příčinou chudým rozdala,
a za něho na přímluvy obětovala; než
vůle Boží se stala! Dne 6, ledna 1325
odvolal Pán jejího manžela po 451elém
panování, aby po kajícím životě v ne
beském králoVství s Ježíšem Kristem v nebi
panoval. Královna smrti jeho velice želela,
ale ne jako takoví, kteří naděje v život
šl'astný do smrti nemají. Doufala, že se
s ním shledá. Zármutek svůj obětovala
Bohu. Modlila se za spásu duše svého
drahého manžela a nechala za něj slou
žití mše svaté. Když pak její syn Alfons
nastoupil na trůn, odebrala se do města
Koimbry v Portugalsku, aby se tam dala
obléci do řeholního roucha panen Klarissek,
ženského to řádu sv. Františkem &svatou
Klárou založeného.

Poněvadž jí však mnozí pání její
úmysl zůstati trvale v klášteře, neboť'
její rad bylo jejímu synu potřebí, zradili,
upustila od svého úmyslu a dala si ke
klášteru přístaviti malou světničku, kdež
trávila větším dilem ve dne i v noci na
modlitbách. Od té doby jídávala jenom
chléb a zapíjela vodou. Starala se ještě
více o sirotky, o vdovy a všeho druhu
chudé. Platila za uvězněné dluhy, a
velikých zásluh si získala zvláště v době
velkého hladu v jednom'kraji portugalské
země. Dvakráte. vykonala v době svého
vdovství pouť do Kompostelly, kdež se
uctívají tělesné pozůstatky sv. Jakuba
většího. Na pouti mluvila jen o Bohu a
věcech svatých. Když se po druhé pouti
dověděla, že její syn Alfons, král portu
galský, se svým synovcem Alfonsem VII.,
králem kastilským, o jistě území se pře,
aby odvrátila svůj milý národ od krve
prolití, odebrala se k synovi do Estremozu
a spor urovnala. Než po namahavé cestě
uhnala si smrtelný neduh. V nemoci
častěji přijímala svaté svátosti & úplně
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jsouc odevzdána anávštěvou same Matky ' zázraky. Zvláště líbezná vůně vycházela
Boží potěšena, odebrala se na věčnost : skoro po 300 let z jejího svatého těla.
dne 4. července 1336 v 65. roce věku _ Milujme tedy pokoj; blahoslavení pokojní,
svého. Po smrti oslavil ji Bůh mnohými ! oni syny Božími slouti budou!

P. Cyr-ili Koudelka..

Svatý Petr Klaver, otrok černých otroků.
Podává Fr. Janovský.

'"H'Íynější společnost lidská jest ' nělích, za krále Filipa ll. & Sixta V.,
*!velmi zbědována a zubožena. ' z urozených, šlechtických, ctnostných ro
.; Hlavy států se svými ministry dičů Petra a Anny. Dítko zbožně jest

. , _ v“ a poslanci radí se ustavičně, vychováno; otec i matka toužili, aby se
__: „ kterak bídu tu odstraniti, neb z něho stal sluha Páně, a Petr jevil
alespoň umírniti. Co chvile vydávají se hned v útlém mládí zálibu ve službě
zákony, jež mají zacpati ústa rouhavých ? Boží. Poslan na studie do Barcelony.
sociálních demokratů, zakony, jež mají Prospíval zdárně nejen ve'vědách, ale
uchlácholiti ruce k revoluci, k pomstě : i ve ctnosti. Ve volných chvílích cho
už pozdvižené. Kéž by se však při zá- díval velmi rád do koleje jesuitské a
konech těchto nezapomínalo na Toho, bavíval se smoudrými otci z'l'ovaryšstva
jenž jediné může vpravdě pomoci. Kéž Ježíšova. Nabyv hodnosti akademické
by se nezapomínalo na božského Pána na vysokých školách barcelonských, přijal
a Spasitele našeho Ježíše Krista; kéž od biskupa postřižinyačtyři nižší svěcení.
by jeho svatým evangeliem provanuto Od té chvíle přál si z té duše státi se
bylo opět všecko státní zřízení, všecko Jesuitou. Prosil svých dobrých rodičů.
zákonodárství, společnost, škola i rodina! Svolíli. 7. srpna 1602 vstoupil do noví
Věčně pravdivajsou slova, jež řekl sv. ciatu v Tarragoně. Byl mile přijat a
Petr proradným židům: »Pán náš Ježíš srdce jeho rozplývalo se radostí, že se
Kristus, tot je ten kámen, který zavržen ve slavném řádě sv. lgnáce bude moci
jest od vás stavitelů, kterýž učiněn jest co nejužeji spojili s božským Spasitelem.
v hlavu ůhelní; a není v žádném jiném Vroucí modlitba, pilná práce, hluboka
spasení; neboť není jiného jména pod pokora, strohá přísnost k sobě, pře
nebem daného lidem,skrze kteréž bychom laskavá něžnost k bližnímu, svědomítá
měli spasení býtí.c (Skut. 4, 11. 12.) poslušnost k představeným ——tot' po
Kéž by dbali slov těchto. kdož v ny- vaha a život našeho milého novice.
nějších trudných dobách chtějí pomoci; Na památku pouti, kterou vykonal
kéž by se naučili z dějin, že sladké jho sv. Ignác k Panně Marii Montserratské
Kristovo jest nejlepším lékem proti vše- na počátku svého obrácení, putují někam
likým chorobám společnosti lidské. Na i novicové na konci svého noviciátu.
doklad toho vynímáme z dob minulých Svatý Petr Klaver, vypraven s dvěma
tuto stať, život a působení sv. Petra spolunovici, taktéž na Montserrat.. Byla
Klavera, otroka černých otroků, jejž to vzácná pouť. V každé osadě, v každém
právem možno nazvati Xaverem 17. sto- městě, kudy se ubírali, vešli do kostela,
letí; neboť čím byl sv. František Xaverský klaněli se Pánu Ježíši ve velebné Svá
Východní lndii, tím byl sv. Petr Klaver tosti, často jej též přijímali ve svatém
Západní lndii. Čerpáme z obšírného díla přijímání. Žívobyti si vyžebrali, nemajíce
P. Gabriela Fleuriaua, T. .I. podle ducha svaté chudoby žádných

_ zásob. Kde bylo možná, shromáždili
Sv. Petra Klavera mladí, studie a přátelství kolem sebe dílkY & CVIČ'h Je ve svatém
se sv. Alfonsem Rodriguezem. Příchod do náboženství. Slova Klaverova zvláště

Knrtngenyo byla vroucí & bohonadšena; i dospělí
Sv. Petr Klaver'narodil se r. 1581. ' lidé rádi mu naslouchali a divili se

v katalanském městysi Verdu ve Špa- ' moudrosti jeho. Na Montserratě pobyli
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si u Rodičky Boží tři dny. Těžko se
loučili.

Vrátiv se z pouti, vykonal Petr
osmidenní duchovní cvičení a zavázal
se řeholními sliby. Po té poslán do
Girony, aby se tam v latině a řečtině
zdokonalil, z*Girony pak do koleje na
ostrově Major-ce, kdež mu bylo stu
dovati filosofii. Jako jinde, tak i zde
zdárně prospíval u vědách, maje výtečně
professor-y; prospěl však zvláště u sva
tosti, ježto mu, dopřáno obcovati v ta
mější koleji s řeholním bratrem Alfonsem
Rodriguezem, mužem to svatým. Světec
tcnto byl jenom vratným; ale naplnilo
se na něm slovo Kristovo: »Kdožkoli
by mezi vámi chtěl býti přední, bude'
služebníkem všech.c (Mark. 10. 44.)
Porozuměli sobě Rodriguez i Klaver,
stařec i mladík; blyloť tenkrát Rodri
guezovi už 73 let, Klaverovi teprv 23 let
Divě se ctnostem starcovým následoval
věrně mladík vzoru tak vznešeného, a
stařec, poznav vzácné vlohy mladíkovy,
zjevoval mu vše, čím by křesťanské do
konalosti dosáhl. Sv. Petr Klaver si
pečlivě zaznamenával, oč se s nim sv.
Alfons Rodriguez sděloval; poslyšme
něco z těch svatých naučení:

»Řeholník, který chce pokračovati
u ctnostném životě, především znej sebe
sama; zná-li sebe, bude sebou pohrdati;
pakli sebe nezná, zhrdne a zpyšní. —
Mluvíž malo s lidmi, mnoho s Bohem.
_ Budiž jako Melchisedech, bez otce,
bez matky, bez příbuzných; jako by
jich nebylo; Bůh mu vše nahradí. —
Boha spatřuj ve všech lidech a cti je
jako obrazy Boží; modli se zvláště za
ty, kdož tě urazili, a čiň dobře těm,
kdož si k tobě zle vedli. ——Každé dilo
začínej, abys jím Bohu sloužil a čest“
Boží rozmnožil; pokračuje v díle, spojuj
je se skutky Ježíše Krista, a konče obětuj
je Bohu ku spasení svému a svého bliž
ního. ——Stále si představuj Boha při
tomna v srdci svém; utíkej se tam jako
do zátiší; pros za milost, velebnosti
božské hříchem neuraziti; nemluv a nečiň
ničeho, neporadě se napřed Boha. -—
Neodcházej z příbytku svého bez dobré
příčiny a nepoprose Pána za dovolení
a za milost, bys neučinil ničeho, co by
se mu nelibilo. Vrátiv se, zkoumej, zdaž
jsi přišel takým, jakým jsi byl odešel.

,
l

— 'Veď si ve všem jako člověk, jenž
světu odumřel a jen Bohu žije. _- Ne
libuj si, když tě chválí; považ, jak ne
patrný jsi před Bohem; Nermuf se, když
jsi nevinně poháněn; považ, co potup
se nasnášel pro tebe Ježíš Kristus. Pokoř
se úhanám, pomni, že jich pro své hříchy
daleko více zasluhuješ. -— Pomni často
svých posledních věcí, zejména smrti, a
dodávej si takto chuti ku práci a trpě
livosti; brzy pomine doba zásluh
Vzpomínej často utrpení Pána našeho,
nepřestávej mu za lasku tu neskonalou
děkovati, pros ho, by se s tebou rozdělil
o svůj kříž, a nes jej rád a ochotně. —
Bedlivě varuj se všech příležitosti, _vnichž
jsi už jednou do hříchu padl &ve kterých
bys opět padl. -— Něžně uctívej blaho
slavenou Pannu Marii, miluj ji z té duše,
navštěvuj denně její obraz, modlí se
denně růženec i hodinky Marianske, roz—
jímej její ctnosti a následuj jich. — Cti
obrazy svatých, jako bys světce samy
viděl před sebou; vzpomeň ctnosti, jimiž
se vyznamenávali, pomni, jak za krátkou
námahu pozemskou vzali věčnou odměnu
nebeskou. ——Mnoho bdí, málo spi; čas,
jejž prospiš, jest ztracen.:

Tyto a podobné zásady vštěpoval
Alfons Petrovi a plesal vida, jak učeň
zdárně prospívá. Když dokončil Klaver
svá studia filosofická a bylo mu z Majorky
odejiti. prosil ho Rodriguez, aby se
ustrnul nad ubožákyv Jižní Americe,
v Západní lndii, aby uctivě požádal
svých představených, aby ho tam jednou
vypravili na vinici Páně, kde žeň tak
hojná, ale dělníků žádných. Prosba ta
nebyla marna. Zatím však povolán jest
Petr Klaver do Barcelony na studia
hohoslovná. Bolestné se loučili naši dva
světci; několik vzácných spisů Rodrí
guezových dostal Klaver na památku;
slíbili si též, že se denně budou navzájem
za sebe modliti.

Jako ve filosofii, vynikl Petr Klaver
iv bohosloví nade všecky spolužáky.; bylť
nejschopnější a nejctnostnější ; kollega
jeho Kašpar Parrigas takto o něm po
letech napsal: »Kéž bych byl mohl všemu
světu oznámili divy, jež se daly v srdci
Klaverově! Vždy jsem jej pokládal za
světce. Byl skromný, upřímný, úslužný
ke každému; nikdy si do nikoho nestě
žoval; předmětem jeho řečí býval Bůh
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a věci, jimiž byli posluchači vždy vzdě
láni. Nelze si pomysliti hlubší pokory,
bedlivější poslušnOsti, svědomitejšího za
chovávaní řehole. než jaké jsme viděli
na Klaverovi. Pravím směle, že jsem
ho nikdy neviděl, an by byl sebe menší
pravidlo přestoupil. Ze všech sil násle- ?
doval bratra Alfonsa Rodrigueza, jehož
spisy stále se obíral. Když tak svaté
byl živ, nedivím se, že po smrti zázraky
působí

Za dvě léta znova prosil náš světec,
aby byl vypraven do Západní lndie.
Provincial l'. .l. Villegas svolil. Kdo vylíčí
radost: Klaverovu, když dostal kýžený
list! Četl jej několikráte a líbal radOstí;
klekl a děkoval Bohu co nejvroucněji.

Nedavno. před 7 roky, byli založili
Jesuitě v Jižní Americe v novém krá—
lovství Granadském provincii svého rádu; i
roku 1609. poručil jenerál 'l'ovaryšstva
Ježíšova Aquaviva, by každá španělská
provincie poslala po jednom pracovníku
na ono nové působiště; provincie Array
onská vypravila tedy našeho světce.
Vydal se do Sevilly, odkudž měl
s několika spolubratry za vůdcovství
p. Mexie vyplouti do Ameriky. Nyní mu
stále tanul na mysli svatý František
Xaverský, veliký apoštol Východní lndie.
V dubnu 1610 octl se na moři. Spolu
cestující pokládali ho za anděla stráž
ného. Plavba trvala několik měsíců.
Kdyžpřistáliv přístavě kartagen
ském, políbil vroucně zemi, svlažil ji

svými slzami & děkoval Bohu, že zde
bude moci pro čest' a slávu jeho praco—
vati a trpěli.

V Kartageuě pobyl si jen krátko;
zbývalat' mu ještě dvě léta studia boho
slovného; i byl vypraven do koleje
v Sante Fe. Dalekou tuto cestu bylo
mu se spoludruhy konali pěšky — 200
francouzských mil. Setkal se s ubohými
černochy a naplněn takovou soustrastí
k nim, že si je zamiloval na celý svůj
život. Studoval i v Santa Fe výtečně,

! konaje současně všecky možne služby
' vdomě; bylťobčas kostelníkem, vratným,

ošetřovatelem nemocných, kuchařem. Ve
své skromnosti neměl se hodným, pri
jati svěcení kněžské, byl by nejraději
zůstal prostým bratrem laikem. Avšak
Bůh jinak usoudil. Při poslední jeho
zkoušce z bohosloví užaslí všichni prí
tomní nad pokladem vědomostí jeho.

Třetí zkušební rok, po němž činí
Jesuitě poslední sliby, vybyl si Petr
Ktaver v Tonze. I zde byl vratným a
kostelníkem. Vyzkoušen a vytříben poslán
jest v listopadu 1615 opět do Karta
geny, a roku 1616. posvěcen jest na
kněze od biskupa Kartagenského. Pri
své první mši svaté stanul u oltáře jako
seratín láskou planoucí; onť byl první
Jesuita, který své prvotiny slavil v Karta
geně, a to v kapli nebes Královny, kteréž
potom celý život díky vzdával, že mu
svůj oltář propůjčila k první předrahé

(Příště dále.)oběti ,

Poutní místo Vršíček.
Podává Alois Dostál. (0.)

K Panně Mariina Vršíčku jest složena
i píseň, která se zpívá dle známé úchvatné
»Tisíckrát pozdravujeme Tebe; a kterou
zde podáváme:

Na Vršlčku, v stánku Bohu mílém,
kde duch vane předků nábožných,
v chrámu Páně klidném, roztomilém,

.jenž útulkem duší pobožných;
tu srdce po Bohu se roztouží,
zapomíná na. vše, co je souží;
vzhůru k Tvůrci svému se vznáší,
& modlitby své Mu donáší.

Otcové nám chrám zde vystavěli,
v mysli zbožné, k Bohu z vděčnosti,

by Rodiěku Boží oslavili
za seolané s nebes milosti;
také my zde chválu prozpóvujme,
Matku Spasitele oulavujme,
by i nám milost! svou seslala,
v nebi za nás orodovala..

Když mor krutý lid ve vlasti hubil,
válka. zemi naši plenila,'
nepřítel se na všech stranách srotil,
strach a hrůza. duše tísnila;
tu srdce všech k Matce Krist-a. lkála,
aby pomoc božskou vyžádala.,
a hle, Bůh se tehdáž smíloval:
lid se z lásky jeho zradoval.



I my vroucně dnes prosime Tebe,
Panno čistá, neposkvrněné.,
sešli nám též pomoci své s nebe,
vypros té milosti u Boha,
aby dal nám své mocné ochrany,
proti vší záhubě dal obrany;
s milostí svou k nám se obrátil,
mor, hlad, válku od nás odvrátil.

Bychom v pokoji Tě ctiti mohli,
Panno svatá, Matko milosti,
hlasy naše by chválu Ti pčly
pro všecky časy pro Tvé ctnosti,
a až přijde doba. rozloučení,
rač nam vyprositi odpuštění,
bychom přišli k Tobě do nebe,
a na věky chválili Tebe . . .1)

Na Vršíčku stál vedle kostela domek
pro strážníka této svatyně. Slul pou
stevnou, ale byl zničen is domkem pro
nemocné rukou paličovou. Zlosyn pak
jsa týrán zlým svědomím nad skutkem
tím si zoufal. Na těch místech stojí nyní
myslivna. _

Dobročinná ruka nadále bděla a posud
bdí nad kostelem.

Tak byly na Vršíček upraveny dláž
děné schody, vystavěn nový domek pro
strážníka, pořízeny zvony, postaven nad
schody krásný kříž, srovnány cesty, za
koupen nábytek, obrazy a čeho vůbec
pro tuto svatyni a služby Boží jest třeba.

Jako z darů chrám vznik vzal, tak
posud se dárci starají 0 kostel a zařízení
jeho. Mnozí došli zde vyslyšení svých
proseb, a ne nadarmo podává Jan Lodl
»modlitbu na Vršíčku po pře
stálé nemoci.: Kolikrátbyla asi před—
nášena v této svatyni Bohu, když křesťan
v nemoci a souženích k Marii Panně
na Vršíčku se utekl! K doplnění této
vzpomínky podáváme i modlitbu onu:

»Bože, Otče nejlaskavější! Po pře
stálé nemoci těžké přicházím opět poprvé
na toto naše zamilované místečko svaté,
abych Tobě povinnovaně poděkování zde
složil. Již opět daroval Jsi mi život, Otče
předobrý! Již jsem se takřka se světem
tímto loučil, a Ty's, Otče mocný, opět
navrátil sílu tělu mému; chtěl Jsi, abych
ještě déle konal pout: života vezdejšího.
Ačkoliv by má duše ovšem šťastnější

1) Tato píseň posud se zpívá, přichází-li
procesí do lesa na Vrříček. '

bývala, kdyby byla Tvou svatou božskou
tvář již spatřila, přece však jsem radostí
velikou naplněn, že v těle ještě déle se
mohu kořiti Tobě, Otče převelebný! Ra—
duji se, že ještě některé dobré zde na
zemi budu moci kon-ati, aby duše ma
jedenkráte tím radostnějí k Tobě, Otče.
chvátala. Jenom mi uděl ještě zdraví
úplného, Otče můj! At nepostonává tělo
mě, abych mohl řádně a se vší chutí
opět konati všecky patřičné povinnosti své.
Ostatně staň se vždy vůle Tvá. Otče
velemoudrý! Tvá vůle jest ta nejlepší;
já se v ní zcela odevzdávám, a chci až
do posledního dechnutí zůstati vždy po
slušným synem Tvým. Jak se také radují,
Ty blahoslavená Bodičko Boží, že patřím
opět tuto na Tvůj obraz milostný! Jak
jsem si, jsa nemocen, přál, kdybych jen
ještě jednou mohl spatřiti a navštíviti
tento kostelíček Tvůj. Rodíčko Boží, abych
tu ještě jednou potěšil duši svou! A hle,
má prosba byla vyslyšena! O vždyt
dobře víme, že Ty své věrně ctitele nikdy
neopoustíš. Matko laskavá! O z celého
srdce pozdravuji Tebe, a do Tvé ochrany
se po celý věk svůj poroučím. Oroduj
za mne, Matko Boží, at zde v Tvém
stanu svatém, kde jsem již tolikráte útěchy
nabyl, dnes opět té milosti obdržím, aby
předešlé své aještě dokonalejší síly nabylo
tělo mě. A nyní opět obracím duši svou
k Tobě, Otče můj! Tuto oběť mše sv.
obětují Ti, jakožto dárek své ponížené
vděčnosti. Jak rád bych Ti, Otče, podal i
nejdražšího, co mám! Avšak vše, co mám,
jest Tvé; ijá jsem Tvůj. Nic Tobě však
není milejšího, jako oběť těla a krve
Syna Tvého jednorozeněho. Přijmi tedy
skrze ruce duchovní dar tento, a buď
mně a všem, kteří tuto klečíme a Tebe
prosíme, milostiv! Popřej mi, ať dlouho
Ti mohu sloužiti, a řiď všechno mé
myšlení a činění tak. aby Tobě Se líbilo,
abych, až Opět mi jednou pokyneš, š ra
dosti spěchal k Tobě, Otče můj. Amen.c1)

Vršíček zůstane na dále středem
zbožných poutníkův a svátek Navštívení
Panny Marie na Rokycansku bude dlouhé
ještě věky svátkem národním.

1) Jan Lodl, r. 1862. str. GO.—62.
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Pozvání
Všem spoluúdům Apoštolátu sv. Cyrilla. a. Methoda.

pod ochraimu blahoslavené Panny Marie

a ctitelům Matky Boží Svatohostýnské!

Apoštolat sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny Marie
arcidiecése olomoucké zařizujese schválením nejdůst. arcipastýřeTheodora
i letOSihoroku v oktavě svych svatých patronův, a sice dne 7. a 8. července

společnou pouť na svatý Hostýn.
Hodláme putovali na památnou a nám všem drahou horu Svatohostynskou,

abychom na místě tom posvátném, v této trudné a stísněné době k přelaskavé
Matce Boží se utíkali, ji o pomoc a přispění vzývali, a potřeby svaté církve &národu
svého do mocné přímluvy a ochrany její odporučili.W—

Pořad poutní pobožnosti.
1. Dne '7. července.

1. Večer po 6. hodině: Uvítání poutníků.
2. Litanie Loretánská se svatým požehnáním.
3. Svata Zpověď.
4. O 9. hodině večerní modlitba.

II. Dne 8. července.
O 5. hodině ráno ranní modlitba.
Svatá Zpověď.
O 7. hodině mše svatá & při ní společné svaté přijímání.
O 1/29.hodině kazaní a slavná mšesvatá za údy Apoštolatu

& při ní bude též sloužena mše svatá za všechny zemřelé údy Apo
štolatu sv. Cyrilla a Methoda.

5. „Te Deum laudamus“ a slavné svaté požehnání.

PWNP

Apoštolat sv. Cyiilla a Methoda pod ochranou blahosl. Panny Marie zve
Vas, milí spoluúdové, abyste se v hojném počtu této společné pouti a poutní
pobožnosti, jížto nejdůst. arcipastýř milostivě žehná, k oživení svaté viry, k občerstvení
a k posvěcení svych duší súčastnili & na tu památnou horu priputovalí, kde ttůní
Matka Páně, kteíá dosud divy tvoří, pomahaiíc lidu a udělujíc mu hojných milosti.
Hostýn srostl s moravským lidem, jenž v něm vidí zaiuku pomoci Boží a ochiany
mocné Kiálovny nebes. Matka Boží dokud ji budeme hodně uctívati a v10ucně
vzývati, nědá zahynouti nám ni budoucím.

Prosím uctivě důstojné fainí úřady. aby pouť tuto svým farníkům a údům
Apoštolátu ve chrámu Páně laskavě oznámili.

V Kroměříži, v měsíci červnu 1896.
Josef Drobéna,

kanovník a starosta Apoštolátulsv. Cyrilla a Methoda.
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Milodary božského Srdce Páně.
Z KráIOVó Hradce. Byla jsem po

stižena dlouhotrvající chorobou. lutekla
jsem se v bídě svě k božskému Srdci
Páně a neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Modlitba má byla vyslyšena, a
proto vzdávám těmto přesvatým Srdcím.
veřejné díky. .). S.

Od Přibora. V jisté záležitosti utekl
jsem se s důvěrou k sv. Antonínu Pad.
a ke sv. Josefu. Byl jsem vyslyšen na
přímluvu jejich, a proto plním slib svůj
a vzdávám nejvroucnější díky. RŠ.

Od Přerova. Nejsi-deěnější diky
vzdávám Matičce Boží svatohostýnské,
sv. Josefu, sv. Anně, sv. Antonínu Pad.
& Františku Seraf. za vyslyšení prosby
a uzdravení dcery. J. F.

2 Králové Hradce. Jistý professor
skládá vroucí díky Panně Marii Lourdské
za vyslyšení v důležité své záležitosti.

V B.

2 Vodňan. Plníc slib svůj vzdávám
vroucný dík Panně Marii Lourdské za
zachránění dílka z nebezpečné nemoci.

' K. H.

b ib DE D+.! +
Í?

Z Hrabyně. Nejsrdečnější díky vzdávám
dle učiněného slibu božskému Srdci l'áně,
Panně Marii Tuřanskě, sv. Josefu a sv.
Felíxu z Kantalicio a sv. Aloisíovi za
vyslyšení proseb. A. K.

2 Přibora. V nemoci své prosil jsem
nejsv. Srdce Pána Ježíše za uzdravení
na přímluvu Matky Boží Marie a svatého
Antonína Pad. Prosba má byla vyslyšena
a předešlé zdraví mi navráceno, abych
dále mohl konali povinnosti své. '/.a to
budiž věčně chváleno, oslavováno a uctí
váno nejsv. Srdce Pána Ježíše a ne
poskvrněné Srdce Panny Marie. F. V.

Z Králova Pole. K. M. vzdává tímto
své "vroucně a neskonale díkůvzdání za
milostivě vyslyšení prosby ve své nemoci
Panně Marii Filipsdorfskě. S nevýslovnou
vděčností vyznávám, že i na mne osvěd—
čilo se pravdivé přísloví : Když jest nouze
nejvyšší, pomoc Boží nejbližší.

Z jižni Moravy. Nejvroucnější díky
božskému Srdci Páně, blahosl. Panně
Marii a sv. Josefu vzdává za šťastně vy—
řízení trapné záležitosti bratrovy J. 2.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává. Pl. Buchta.

Řím a Italie. Vládě italské a celé
veřejnosti působil velikou starost osud“
nešťastných vojínů, kteří upadli do zajetí
Habešanů. Nehledě k tomu, že Habešané
jsou na konec přece jenom ještě polo
divý národ, již samo obmezení volného
pohybu v zemi, kde panuje tak děsné
vedro, musí býti zlým osudem, a jistě
mnohý ze zajatých zaplatil to životem.
Nyní došla překvapující zpráva, že na
přímluvu sv. Otce odhodlal se Menelik
propustiti tyto zajaté domů. Krok ten
jest velevýznamný jak ve příčině poměru
Italie k papežské Stolicí, tak vzhledem
poměru této ke králi Menelikovi, který
jest sice nekatolíkem, ale nicméně s ve
likou ochotou vyplnil přání papežovo.
Rozumí se, že sv. Otec nezakročil u
Menelika, aby se zavděčil vládě italské,
nýbrž z křesťanské lásky. Jaký jest

dojem z tohoto činu papežova v Itálii?
Ovšem nejlepší a nejpožehnanější. Oby
vatelstvo jest si vědomo rozdílů, které
ostře nyní vystupují a nedají se pře—
hlédnoutí. Dřívější vláda italská vydala
zuřivému nepříteli tisíce synův Italie a
nehnula ani prstem k jejich osvobození.
Papež je opět vede do drahého domova
a vrací je zarmouceným otcům, plačícím
matkám. Nynější vláda nemohla se roz—
hodnouti k obětování několika set tisíc
lir výkupného. papež vymohl propuštění
zadarmo. — Římané zvykli si letos na
rozmanitá a neočekávaná překvapení,
ale největší a téměř překonávající údiv
vzbudilo poslední rozhodnutí kasačního
soudu, jež radostně bylo uvítáno od
každého katolíka a jež zajisté přinese
mnohé účinky blahodárné — že totiž
opět po dlouhé řadě let má nosen býti
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Spasitel v nejsvětější Svátosti k nemoc
ným veřejně a slavným způsobem, jak
tomu bývalo dříve, před zásvitem »svo
body.x Podiv ten pochopí jen ten, kdo
zná »přízeň & láskuc italských vládců
ke všemu, co jest katolíkům svato, a
kdo ví, s jakými obtížemi každé i sebe
menší dovolení k nějakému nábožen
skému výkonu jest tam spojeno. Po
svržení nadvlády Crispiovy přišli živlové
poněkud lidštější a tak stalo se skutkem
rozhodnutí, na které dříve nemohly po—
mýšleti ani naděje nejsmělejší. Důvod,
kterým odůvodňuje soud svolení svoje,
zní sice poněkud podivně, že se totiž
nesení velebné Svátosti k nemocnému, byl:
i dělo se veřejně & slavnostně, nepova
žuje za veřejně procesí náboženské —
to však na věci samé nemění ničeho.
Pozoruhodnějším jest, že tento příklad

íma nezůstal bez účinku i na jiná
města italská, která pokročila ještě dále
a povolila i jiné slavné průvody, čehož
také ihned katolíci v Turíně, Bologni,
Parmě a jiných velkých městech ital
ských použili, uspořádavše slavné prů
vody na svátek Božího Těla, což již od
třiceti i více let bylo zakázáno. Svatá
víra naše slavila tedy vítězství, tatáž
víra, která již po' mnoho let musila se
skrývati před zlobou zapřisáhlých svých
nepřátel jen v uzavřených prostorách
chrámových. a to v nejkatoličtějsím
městě, ve středu křestanstva. Kéž by ty
nynější vládnoucí kruhy nabyly úplného
poznání, že pošetilostí a opovážlivostí
politování hodnou jest boj člověka proti
Bohu a že dříve nebo později doznati
musí každý zahanben a přemožen:
»Zvítězil jsi, Nazaretskýlc

Rakousko. Jasným naším domem
panovnickým otřásl opět neočekávaný
bolestný případ, úmrtí totiž nejstaršího
bratra císaře pána, arciknížete Karla
Ludvíka (narozeného 30. července 1833)
Zvěčnělý těšil se všude lásce a přízni
a žil i zemřel jako věrný katolík, ob
držev krátce před smrtí ještě zvláštní
požehnání sv. Otce. Arcikníže Karel lnul
s upřímnou láskou také k národu če
skému a ještě loňského roku byl s na
dšením uvítán v Praze za příležitosti
národopisné výstavy českoslovanské, na
níž zastupoval bratra svého, císaře pána.
Mluvil plynně česky a také své syny

dal bedlivě vyučovati jazyku našemu.
Jako katolík vynikal vroucnou zbožnosti
a v duchu církve svaté sladce usnul
v Pánu. Bůh račiž duši jeho býti mi—
lostiv a čest nehynoucí budiž mezi námi
jeho památce! ——Poměry politické i
otázky, týkající se vniterněho, společen
ského života národního. vehnány byly
u nás podvratnými živly do takového
znamení, že nemohl na věci a vývoj
jejich klidně pohlížeti nikdo, komu ležely
na srdci náboženství a rozkvět i blaho
byt vlasti. Z té příčiny založena byla
v květnu v Olomouci samostatná
katolická strana národní, kterou
vystupuje takto na bojiště povšechných
zájmů vlasteneckých činitel nový, od—
hodlaný a nadějný. Jest jen přirozeným
úkazem, že vyplynuly celé řady článků
z per novinářských o nové straně této,
článků příznivých, upřímně bojovníka
nového vítajících, ale také nepřátelských,
odsuzujících a bouřících proti novému
útvaru všemi silami. Po nestranném
uvážení všeho, co se pro i proti nové
straně napsalo, musí uznati-každý bez
výminečnou platnost? slov, kterými krátce
a nejlépe je vznik její odůvodněn a po
souzen: »Tlak vyvolává protitlak a_
zmohutnění radikálních proudů
protikatolických musilokonečně
míti za následek tužší organi
saci katolickoux (»HlasNároda.a)
Kéž dá Bůh nové straně svého po
žehnání, aby svými snahami a půso
bením proměnila a urovnala ty jisté a
různé poměry u nás, které mají již
skoro vesměs tvářnost opravdu velmi
povážlivou.

Rusko. Papežský nuncius Agliardi,
jenž zastupoval sv. Otce při korunovač
ních slavnostech v Moskvě, byl po ko
runovaci hned první 'od cara přijat a
vyslovil mu jménem sv. Otce blahopřání.
>Voce della Veritac přináší za tou pří
činou vřele psaný článek, v němž po?
jednává o potřebě náboženské jednoty
mezi církví východní a západní a po
vzbuzuje katolíky, by v duchu katolickém
k uskutečnění této jednoty pracovali.
K vůli celkové úplnosti zaznamenáváme
tuto aspoň kratičce veliké neštěstí, které
událo se při slavnostech korunovačních.
Na Chodynském poli u Moskvy byly ve
slavný den korunovace vystaveny boudy



s potravinami a nápoji, jež měly býti
lidu rozdávány. V lidu, jenž se sešel“
v počtu bezmála půl milionu hlav, na—
stala však při rozdávání korunovačních
pohárů, jídel, piva a medoviny taková
tlačenice, že bylo rozmačkáno, pokud
se ví, jistě na 1300, možná však, že
dva až tři tisíce lidí. Jedna zpráva udává
dokonce počet 3600 osob. Na sta ra
něných bylo dopraveno do nemocnic.
Má tedy ruský lid na korunovaci svého
cara památku velice smutnou!

Island. Z osamotnělého tohoto ostrova
na zimavém severu Evropy dochází zpráva,
že se tam hrozná nemoc malomocenství
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šíří víc a více a že jest ol ava, by růz
nými obchodními agenty nebyla zavle
čena na pevninu. Dánská vláda odhodlala
se ku stavbě veliké nemocnice v okolí
Rajkaviku. Když však stavba byla ho
tova. ukázalo se, že protestantismus
nemá pro malomocné žádných ošetřo
vatelů. Nyní na radu lékaře Bjornsona
byly za ošetřovatelky povolány katolické
milosrdné sestry, jichž několik z kláštera
sv. Josefa z Kodaně na Island odjelo.
Neunavný jesuita Sveinsson, kazatel
v klášteře svatého Josefa v Ordrupu u
Kodaně, sebral ve Francii a v Dánsku
pro malomocné 15.000 franků.
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" Íč pravdy vlnou šumí v duši zhusta:

MMA/MMMWx MMWx„M„\ /v

Nevím.
„Nevíml“

„( přec v březích svých vždy tlumí hrndá ústa: „Nevíml“m?l,
() směšno, směšno lží ty břehy pevnit,
řvou, hráz až stihne pravdy bouře pustá.: „Nevíml“

Nač zadržovat proud ten _“stavem lživým,
až hřmotem vynutí pěn mlha hustá: „Nevíml'P“

Líp povolit v čas se Sokratem starým
„Vím, že nic ne'víml“ Vědou víc vždy vzrůstá: „Nevím !“

Toť naše věda! Hlasme se k ní směle!
Z ní pouze hrdým trnem v duši vzrůstá.: „Nevíml“

A. N. Sychrová-ý.WWWVWWVVV\/W\/\r\/ VW\/\/"-'\/\/\
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___Qbrj'tceniindických brahmínů na víru křesťanskou.
. 31:ndové jsou národ nad míru zajímavý. Hlavním jest úzkostlivé rozdělování

lndů na čtyři hlavní třídy nebo kasty: 1.
„pohanské, plávníky a státní úředníky),

na brahmíny (kněze
2. na kšatlyasy (vojíny),

_13. na vajsiasy (venkovské hospodáře, obchodníky) a 4. na sudrasy
(rolníky a řemeslníky). Každá z těchto kast jest pro sebe uzavřenou třídou, jež
jedna s druhou co nejméně se stýká. První místo mezi kastami zaujímají ovšem
brahmíni, kteří ovládají ostatní třídy lidu svou duševní převahou. Jim se v knihách
indických připisuje božská moc a božské vlastnosti. Kněžský úřad a zákonodárství
náleží jen jim. Jistý Angličan popisuje brahmína takto: »Stíhlé tělo bělavá pleť,
široké čelo, výrazné rysy obličeje, bystré, živé oči, ušlechtilá, úctu vzbuzující

'chůze, hrdé sebevědomí v každém pohybu se jevící, jsou význačné známky pravého,



vlivem evr0pským netknutěho brahmína.: O těchto brahmínech napsal již svatý
František Xaverský: »Máme v této zemi (indické) lidi jménem brahmíny. Oni
jsou strážci indického náboženství a modloslužby. Nebýti těchto brahmínů, celá
Indie by ihned přijala víru Ježíše Krista.- Jsou tedy brahmíni největšími nepřátely
nového náboženství. Začátek křesťanství učiněn u nižších tříd, které jsou cizincům
přístupnějšimi. Ale později ujali se misionáři také těžké úlohy obrátit také vyšší
třídy, zvláště brahmíny na víru křesťanskou. Takovým misionářem mezi brahmíny
byl jesuita P. Robert de Nobili. Přemýšlel, jak by tyto naduté brahmíny získal
Kristu. Láska křesťanská jest vynalézavá, a touto láskou veden, stal se P. Robert
též — lndem. Přijal jejich obyčeje, jejich způsob života, jejich oblek a prohlásil se
jako brahmín od severu. Takovým způsobem sblížil se s brahmíny indickými,
kteří jej jako vznešeného a učeného brahmína od severu navštěvovali, a P. Robert
jim vykládal učeným způsobem pravdy sv. náboženství-našeho. Musel mnohou
zkoušku podstoupili, mnohou učenou půtku s nimi míti, ale Pán žehnal pracím
jeho a vždy moudrostí křesťanskou zvítězil nad moudrostí pohanských brahmínů.
Až tilo budou obrácení na víru křesťanskou, pak odpadne největší překážka
obrácení celé Indie, pak snad přestane také krvavé pronásledování křesťanů. Začátek
již jest učiněn. Proto modleme se, aby Pán žehnal dělníkům svým na vinici indické
pracujícím. Prosme nejsv. Srdce Pána Ježíše, aby těmto napolo obráceným brahmínům
udělilo svatou horlivost, svatý zápal pro vznešené pravdy učení svého, aby slavše se
sami pevnými křesťany, stali se též horlivými apoštoly mezi národem indickým.

Obětování ilmy—sludenního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával a nyní v nejsv. Svatosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a 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
obracení brahmínův a vznešených Indů na víru křesťanskou, a
na všechny úmysly, jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům
apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlasť naši a národ naš česko—
slovanský! 0 sladké Srdce mého Ježíše, učin, 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. Josefé, vzore a patrone ctitelů božského Srdce', oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v srpnu: Katolické misie v severních zemích.

Tiskgm benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Ježíš Kristus obětoval na kříži své Srdce a svou lásku. Proč bychom i my srdce své
jemu neobětovali? (Sv.Františeksm.)

! .. ...
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Z mých písni.

I. Až navzájem se pozdraví

ně léta být se zdají muz, zena, otec, sestra, brat,
jak hřeben stejných hor pak v zastupech se pozvednou
se v jedné řadě pnoucích a k soudu budou pospíchat!
až v díli za obzor! \ , .

“ ' '10 bude slavy na zemi!

\

\

\. Vím, tak to bude, nejináč:
\ již v radosti a plesání

též srdcervoucí slyším pláč!

A přes ty hory jíti
mi přikázano jest,
v před, dál se bráti cestou
z těch nespočetných cest!

III.

Jak dojemné to okamžiky
. , ., , , ', " :, ", " , v“

eit posvatný mne jima — V? ('hjmnu'ý'yfget zvbOO/nlyypnl
vždy rozhlížím se kol. \ a zasuop ,“ :' muzu zoo/„ným

\ \ starou, junu, zen 1 dev.

Kdykoli vzhůru stoupám
i sestupují v dol,

() zaros se již oko
a skrop zem slzou, skrop!
Na. které asi hoře
tč časný čeká hrob?

Když varhan hlas se v zpěvy' mísí,
až chrtm se chvěje v zakladech,
vždy do nadhvězdny'ch výšin k Pánu
se nese vroucí dík i vzdech.

II. Na chvíli ztichnou zbožné zpěvy —-—
jen zvonek slabě zacinka,
pak zase ticho, že i slyšíš,
když muška letí malinka.

Až poslední den nastane, —
kdy? () to nezví nikdo z nás —
vezdejší život přestane

a VSIChIllz mrtvych vstanem zas. Však co to? Slyš! Ted' jak by z dali
sem zpěvy zněly veselé:
to nad oltářem poletují
a pějí svatí andělé!

A najednou se shromáždí
lid z palácův i chudých chat,
i ti, již věky dřímali,
se vespolek zas budou znát. K. E. Vojíř.

———+\>e<\+—w—
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Zaslibeni Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšiho Srdce.
Uvažuje .P. Em. Kovář, 0. 33. B. (Č. d.)

_ak křesťané následovali bož
' ského příkladu Pana .le

žíše, vidíme ze starších
i novějších dějin cirkve
svaté.

Za pronásledování císaře Diokle
tiána byli zajati sv. kněz Epiktet (již
GOletý stařec) a sv. Aktion, byli předve
deni k přednostovi Latroniánovi a uvr
ženi do vězení. l radili se, co odpovědí
soudci. Odpověď byla kratka, ale hodna
sv. mučeníků: »Jsme křesťany, klaníme
se Panu Ježíši, staň se na nás vůle
Rozm Soudce uslyšev tato slova, velice
se rozhněval i poručil sv. muže svléci
se šatův a ukrutně mrskati. l modlili se:
»Pane Ježíši, staň se na nás vůle 'l'vá.:
Rozpjati jsou na mučidlo, a maso z nich
trhano. ».lsme křesťany, vůle Boží se
staňm Znova uvrženi do vězení.

Vigilant, dosud pohan, slyše zvláštní
tato slova, zkusil i sám moc jejich.
».lsem křesťan,“ dí u sebe, »staň se
vůle 'Boží na mně.<< Po celé tři dny
opakoval ta slova. Třetího dne spěchal
k mučeníkům a dal se pokřtíti. —
Ukrutný soudce zvěděv všechno, co se
bylo stalo, kázal znovu světce vyvésti
z vězení, je mrskati, ústa jim kamenem
rozbíti a živé rány posypati solí. Oni
však stále: »Jsme křesťany, staň se
na nas vůle Boží.- Konečně poručil
Latronian je odpraviti. Ještě tu naposled
zapěli: »Chvalte Pana, neb vůle jeho se
na nás všech splnila,<< a vypustili ducha.

Sv. Gertruda, velika ctitelkyně nej
světějšího Srdce, upadla kdysi v těžkou
nemoc. ] zjevil se jí l'an Ježíš a tázal
se jí, co by si přála.. Světice objala
božské Srdce a pravila: »To je, co
volím, Pane, jen Tvé Srdce chci; ne
žadam ničeho, než abych splnila Tvou
nejsvětější vůli.:

Milý čtenáři! Nehrozí nyní vždy
ukrutník jako tehda, bychom se zřekli
víry a položili za ni život, ale přemnozí
snaží se deratíti od živé víry zvláště
ty, kdož se oddali zbožnému, horlivému
životu křesťanskému. »Nepraví: »Od
řekni se víry.- ale tvrdí zcela veřejně:
»Víra jako víra, v každé víře budeš
spasen, jen když pořadně žiješ.: Jak
takovi »pořadněc žijí, neudávají, ale
druzí dobře vědí; jak vypadá život na
př. ohledně 6. a 7. přikazaní těch, kteří
nevěří! Neudavají u soudce pohanského_
bys byl mučen, ale vtipkují: »Proč
chodíš na mši, co ti dají v kostele, co
ti daji kněží?c A kdojde ke sv. zpovědi,
snad i častěji, kdo svědomitě plní po
vinnosti křesťanské, na toho ukazují
prstem, vysmívají se: »Hle modlář, hle
růžtnečkař, hle modličkala Milý čtenáři
»Školy,c nového to není pranic, čeho
musíš snad zakoušeti, »nic nového pod
sluncem,: již dávno tak bývalo, ovšem
ne v takové míře jako nyní. Otevři
Písmo svaté Nového Zákona, najdi si
2. epištolu Pavla k Timotheovi
kap. 3., verš 12. Tam se dočteš: »A
(tak) všichni, kdo chtějí pobožně
živi býti v Kristu Ježíši, proti—
venství trpéti budou.a Sv.apoštol
právě před tím (verš ll.) píše svému
žáku. že on (sv. Pavel) mnoho vyslal
protivenství. A předpovídá — jak sám

SV.

'i jiní tehdáž zakusili ——že podobně
všichni zbožní křesťané snášeti budou
protivenství. Tedy nic nového se neděje
nyní, co by se nebylo dříve to stalo.
— Ovšem. tu třeba síly a zmužilosti,
abys neustal od svého zbožného života,
neklesl ve vlažnost', ale spíše pokračoval
od dokonalosti ku dokonalosti. Kde

najdeš sílu a zmužilost? Snad dosta
tečně, minim, jsi poznal již z dnešní
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úvahy, kde? V nejsvětějším Srdci Páně.
Jak ono ukázalo nám nejkrásnější pří—
klad oddanosti do vůle Boží, tak dává
i přehojně milost-, a s ní sílu, zmužilosf.
vytrvalost. Obého nám nezbytné třeba,
když doráží na horlivé posměch lidí a
zkaženého světa z jedné, nástrahy ďa
belské &pokušení vlastního těla z druhé
strany. Příkladu Srdce Páně a jeho mi
losti třeba, když jiné rány zastihly věrné
sluhy. jako jsou nenadálá smrť miláčků,
když Pán Bůh se skrývá se svou pří—
tomností a ponechává duše sobě oddanné
v opuštěnosti, malomyslnosti, v různých
zkouškách duchovního života. Tu třeba

mluviti s opuštěným Pánem Ježíšem:
»Staň se, Otče, vůle 'l'vala Aneb s těžce
zkoušeným Jobem: »Pán Bůh dal, Pán

Bůh vzal, buď jméno jeho pochváleno.<<
Tu třeba pamatovati na slova Pána:
»Já přemohl svět.: A miláček Páně,
sv. Jan, velikou útěchu a povzbuzení
k horlivosti vlévá v ztrápená srdce
svými slovy: nToť je to vítězství, které
přemáhá svět, víra naše. Kdo jest,
jenž přemáhá svět, leč kdo věří, že
Ježíš jest Syn Boží?<< (2. Jan 5, 4. F).)
Víra naše, víra, že Pán Ježíš je Synem
Božím a jako Bůh všemohoucím, by
pomohl k vítězství nade všemi nepřátely,
víra v jeho neskončenou lásku, víra
v jeho věrnost, že splní, co byl přislíbil,
víra, že dokáže i na nás, když ctíme
jeho božské Srdce: »Horlivé duše po
vznesou se brzy k velké dokonalosth

(Pi-ím dále.)

řÍSNĚ
Napsal J. St. Pavlík.

15.

Na Svátek Proměnění Páně.

»Bonum est nos hic esse; si vis,
faciamus liie.tria mbornneula.:

(Matth. 17.)

Tvář Pána stkvěla se jak slunko jasné
a šaty jeho jak sníh byly krásné;
Jan, Petr, Jakob Boha Spasitele
již tenkrát “zřeli v oslaveném těle.

Též zřeli oni Srdce láskou vzňaté,
jak plápolá teď v hrudi jeho svaté,
hlas slyšeti: Toť Syn můj milovaný ——.
a Petr nadšen budovat chtěl stany.

A k mojí duši pravil vlídně Pán:
Pojď, zbudujem si spolem jeden stan,
a dobře se nam dlíti bude v něm.

Tvé srdce od mého se jiskrou chytí
&.sluncem jasným též se bude stkvíti:
pojď na mé srdce, ať se milujem!

LÁSKY.

16.

Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.
»Ornatam monililms Íiliam

Jerusalem Dominus coneupivitx
(lic. in Testo Assumpt.)

ó vítej, Matko draha, v nebes říš
a v moje příbytky i moje sady;
pojď, na trůn hvězdnatý se posaď tady
a napij sc — toť lásky mojí číš!

Hle, jak teď padají si do náručí,
jak srdce Matky srdce dětské tiskne,
jak zřídlo blaha z obou srdcí tryskne,
a jaká píseň lásky nebem zvučí !

Voj duchů nebeských je obklopuje
a nad nimi se bílý prapor duje,
jejž svatý Michael v své ruce třímá.

A z milionů hrdel nebem hřímá:
O vítej, naše Kralovno a Paní,
a přijmi naše vroucí blahopřání.
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P is e ň p is n í;
Napsal Fr. Ohmmosta.

(Část další.)

všechny nebes povděky.

Budeš mi se v Srdce dívat,
poznáš nebes div a vzlet,
budem spolu píseň zpívat,
které nezná tento svět.

Pojď již ke mně, pl'ítelkyně ——
v Srdce mého přístav pojď!
Moji lásky po hladině
budeš vodit žití lod'!

Polet', dobrá holubičko,
dřív, než pozdě bude snad —
než ti supi zraní líčko,
neb tě chytí do tenat.

Pojď již, pojď jen, duše, ke mně,
ať mne touha nemučí,
hle, jak tebe milojemně
v svaté beru náručí!

Duše:
Neboj se o mne již, neboj jen,
svoji že čistotu vydáni v plen,
na Tebe vzpomínám každý den,
o Tobě zdá se mi každý sen.

Hledám Tě v soumraku, kde jsi as—
toužívám dívat se do Tvých krás,
očí Tvých sti—ebatimodrojas,
líbati ruce Tvě, hladit, vlas.

Rozhrň již vlasů svých oponu,
ať v studni oěí Tvých utonu,
láska má nezná než zakonu —
milovat Tebe až do skonu!

Kristus:
Věz, duše, že jen v setrvání
jest kouzlo všeho milování.
Kdo do konce až nesetrval,
ten sotva věrně miloval.

Duše:
ó jak tu krásně v Srdci Tvém,
můj Ježíši a Pane,
zde tajůplným ševelem
mír do srdce mi kane.

Tvé Srdce zlatou harfou zní,
tak zvučívou a jemnou,
že duše o tom štěstí sní,
až spojen budeš se mnou!

Tvé Srdce skvostný nebestan,
v něm pro mne dosti místa.
U stolu rudých jeho ran
hod Boží mně se chystá.

Zde tiše dřímám v pokoji,
jak dítě matky v klíně,
když Srdce Tvé mne opojí
ve lásky svojí víně.

ó pojďte, duše, pojďte sem,
v ta svatá. míru místa,
Pán ve svém Srdci zářivém
též pro vás nebe chystá!

Kristus:
Bud' u mně, krásná králko růží,
poskvrny není na tobě,
bud' dnů mých nerozlučnou druží,
v svých loktů nos mne v nádobě.

Buď se mnou, bílá holubička,
tvé oči, to dvě slunci jest —
rád patřím v tvoje jasné líčko,
jak letní růží začne kvést!

Mluv ke mně hudbou mluvy tichou,
jak sladký jižních větrů van,
vždyť často byl jsem řečí lichou
od jiných duší oklumán!

Má. láska velká. jako moře
a prudká. jako slunce pal,
tvá váhná bud' jak ranní zol'e,
již Tvůrce duhou_obetkal.

Pij, sladká duše, z Srdce hloubi,
ty jitrenko má spanilá,
mé Srdce s tvým se rádo snoubí,
ty' s vděkem svým mne ranila

Zde pokoj najdeš, duše, sobě,
jak ptáče v době večerní,
spat budeš v Srdce mého kohě,
jak v tiché kapli klášterní.

Jen v Srdci mém, hle, vidíš štěstí
a cestu květy posetou,
zde najdeš \'ččně květy kvésti
& dráhu k nebi ujetou.

Harf rajských koncert věčný šumí
ve Srdce mého edenu,
tvých písní jásot poutlumí
těch zvuků vírnou ozvěnu.

Až v Srdce mého čisté vnadno
se křídla tvoje ponoří,
() věř, že naši lásky chladno
se v požár mocný rozhoi'í.

Té lasky potom kouzlo žhoucí
tě v Serafina promění,
a mojí vůlí všemohoucí
svět celý láskou vzplamení.

Tak všechen vesmír ohněm vzplaríe —
to ohněm nebes tajemným —
mé přání pak se skutkem stane —
svět celý bude Srdcem mým!



Dúše:
Jezu! Jezu! Jezu!
Lásko! Lásko! Lásko!

Kristus:
Jsi jako jabloň košatů,

dusse má,
žádostí ke mně podt'ata,

choti má!
Plod libovonných koiení,

krásná ma,
na retech tvých se růmění,

' lásko má!
Jsi jako víno medové,

paní má,
jez sytí rety hladové,

králko má!

Jsi zlatoll'pytnomuhvězdicí,slávo
jez vodí chodce abloudící,

chloubu má!

Duše:

Padá. tise rosa v noci,
dýše mírem země —
0 má touhy. vzdechy vroucí,
můj milý jde ke mně!

Na okn'o mi tise klepe,
„Otevři mil“ volá.
Jak mi srdce blahem tepe,
hlasu neodolá!

Otevři mi, přítelkyně,
pusť mne, drahá, k sobě,
ve tvé lásky šťastném klíně
ujdu světa. zlobě.

Přistup rychle ku okénku,
utevř svou mí síni —
podívej se, kterak venku
noc se mračna stíní. _

Ale já jsem otálela,
tmavé noci, v šeře,
miláčku jsem opomnéla
otevříti dveře.

V temnave' mi kmitly dáli
jeho oči sdílné,
tichou nocí pronikaly
jeho nářky kvilné.

O, kterak jsem zakvílila
pro Ježíše mého,
hledat jsem ho popílila
města do tmavého!

Běžela jsem roztoužene
tiché na náměstí,
zavolala poděseně —
kde je moje štěstí?!

Pomozte mi, přítelkyně,
hledat mého Pána —
přiznávám se k těžké vině,
bolem rozervána!

Ale město tiše spalo,
pusto všude kolem,
moje srdce zaplakalo,
přemoženo bolem.

,* **

Odešel ode mne Ježíš můj _
do všech stran, větí-e, to zalně duj!

Po nebi, po zemi, větře, kvil,
kterak mi drahým a milým byl!

Nikdy mne láskou již nezraní,
neuzřím milačka usmání!

Nebudu líbati jeho vlas,
dívat se v studánku jeho krás!

Nebudu v pokorném rozpaku
' pohlížet jasných mu do zraků.

Nebude vítat svou nevěstu,
naproti chodit mi na cestu.

Nebude rukama hladit mne,
se mnou se modlívat dojemně!

Vrať se mi, Ježíši, trpím dosť —
mučivé touhy mě jen mne sprosť!

Bez Tebe smutno tu každý den,
radost' mi mění se v žal a sten!

Přijdi již, vrať se, můj ženichu,
skvím se, hle, milostná, bez hříchů!

Smyla jsem slzou je pokání,
nic Ti již pi'ijíti nebrání.

Váháš snad, řekni mi, at' to vím —
cestu Ti ]: návratu upravím!

Prosbami svými Té uprosím,
slzami cestu Ti porosím!

(Příště dále.)
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá Fr. Klíma. (Č. d.)

Mámet' vděčně pamatovati na utrpení
Páně.

o čiň'te na mou "pa
matku,c pravil Pán Ježíš
při poslední večeři. Proč,
Pane, napomínaš a poroučíš
nam, abychom na lásku
Tvou nezapomenuli? Abys,
křesí'ane, věděl a pečlivě

pamětliv byl, že oko Boží všude tě vidí
a provází. Vidí-li mne oko Hospodinovo
v mém příbytku, patří—lina mne v ústraní
(ač se domýšlím, že mne nikdo nepozo
ruje), nemohu-li očím l—lospodinovým,
pronikavějším nad paprsek sluneční, ujíti,
a mam-li tuto nezvratnou pravdu stále
na mysli, jakž mohu před Bohem nej—
čistším obírati se nečistými myšlenkami?
Jakž bych mohl hověti pýše, pozoruji-li
Ježíše Krista v jeho nestihlě pokoře?

Kdybychom živě si připomínali pravdu
neomylnou, že oko Boží všude nás pro
vází, že v přítomnosti Boží žijeme a se
hýbame, tuť bychom nikdy tolikých a
tak velikých hříchů se nedopoustěli. Líní
dělníci nicméně konají praci uloženou
věrně a svědomitě potud, dokud pán
jejich u nich stojí; avšak sotva se od
nich vzdali, již jsou nedbali a leniví.
Tak i křesťan, má—li na paměti, že Bůh
naň patří, jest zbožně a svaté živ, jde
cestou přikazaní Božích, kterou nám
Pan Ježíš vykázal.

>To čiňte na mou pamatkuc;
velikou útěchou duším strapeným a srdcí
stísněněmú jest myšlenka, že Pán Ježíš
jest jí přítomen, že útrapy a bolesti její
zna. Duše dea' a nestatečná nabývá síly,
vzpomíná—li utrpení Kristova. O bratří!
jaka útěcha, jaké občerstvení pro nás,
vzpomínáme—li na bolesti Kristovy! Pa
matuj, bratře, na Krista trpícího, abys
dokazal lásku a úctu svou k Panu. Viz

Ježíše Krista, v němž ukryty jsou po
kladové nepřeberní, v jeho veliké nouzi
a chudobě! Patř na Ježíše, před nímž
každé koleno klekati má, v potupě, kterou
trpí pro tebe! Pozoruj Ježíše, Syna Nej—
vyššího, an se pokořuje z lásky k tobě!
Hled' na Pana Ježíše, jenž jest život
věčný, an umíra potupnou smrti na
kříži! Jaka útěcha může býti, která by
nás v bolestech více sílila, nad pamatku
trpícího Ježíše! Zde v přehořkém utrpení
Páně nalezneš, bratře, lék a přehojnou
útěchu ve všeliké bolesti a ve všem

protivenství.
Kdo jest zbaven cti a dobrého jména,

přístup ke kříži Pána Ježíše, uzříš Pana
nebes zneuctěného, a nebudeš naříkati,
že ti neprokazují lidé povinné cti. Kdo
v srdci chová proti bližnímu takovou
zášť a nenávist, že se mu zdá býti věcí
zhola nemožnou, aby odpustil protivníku
svému, přístup ke kříži a spatříš, že Pan
naš, jenž byl na kříž přibit, prosí nebe
ského Otce a vymlouvá ty, kteří svaté
ruce a nohyiPaně na kříž přibili. Po
kouší-li tě smyslnost, jdi, bratře, ku kříži
Ježíše Krista, a uzříš Pana od hlavy až
do paty zraněného, uzříš krví předrahou
na celém těle zbarveného, a popatříš—li
na nejčistší tělo Ježíšovo zraněné a
zkrvavené a poznáš-li, že kataně ne
nechali místa zdravého, nebudeš nejčistší
tělo Ježíšovo trapiti nečistými myšlen
kami, žádostmi, slovy a skutky.

Pamatuj, bratře, na utrpení Paně,
& duše tva nalezne v něm lékařství

spasitelné. Cena, výkupné nesmírné,
kteréž Pan dal za nás, jest dle výroku
papeže Innocence větší, nežli všecky
hříchy, kterých se kdy lidé dopustili a
dopustiti mohou. Větší cenu ma předraha
krev Páně než hříchy a urážky, jimiž
spravedlnost Boží proti sobě vyzývame.



Vizmež a pozorujme podivné úkazy
a příčiny jejich, že v čas pronásledování
křesťanů slabé panny a nedospělé dítky
velikým mukam, ano i smrti se ochotně
podrobily, aby nemusily zapříti Pána
Ježíše. Čím to, že když sv. Anežce před
ložili v stáří 13 let drahé hedbávné šaty,
drahokamy a perle, a ji ujištovali, že se
stane císařovnou, zapře-li Ježíše, že bude
vládnouti všemi poklady v císařské po—
kladně, a když na druhé straně viděla
oheň, mučidla a bylo jí řečeno: »Ne—
zapře-li Ježíše, všecky tyto nástroje na
tvém těle zkoušeti budeme,< nicméně
hrozeb a muk se nebála. Jak bylo možno,
že 131etádívčina pohrdla vším bohatstvím,
řkouc: »Odklid'te to odtud, ne
mohu snésti nemilého zápachu,
který z těch věcí vychází. Mou
největší cti a slávou, mým ne
přeberným bohatstvím bude, až
tělo mé železnými hřebeny bude
rozedráno a rozčesáno, až bude
tělo měna kusy rozsekáno z lásky
k Pánu Ježíši ukřižovanému.<<.

Veleben budiž, Spasiteli můj, že slabá
panna mužně vším pohrdá, co život náš
zlahodňuje a oslazuje, že bohatství a
poklady vezdejší za nic považuje, aby
mohla v chudobě chudému Ježíši býti
podobna! Jak se mohlo cos podobného
díti? Křesťané mívali vždy v paměti
utrpení Páně, oni Krista ukřižovaného
v srdci nosili. Není tedy čemu se diviti,
že kdo zapomíná na utrpení Kristovo,
v bolesti a trápení útěchy nenalézá. O ta
ubohá duše, kteráž jest tak nešťastná,
že ani v utrpení Kristovu útěchy nehledá.
O ta ubohá & nešťastná duše, která, ač
Pán Ježíš krev svou pro ni prolil, život
svůj za ni obětoval, nicméně věčně bude
zatracená, jakoby Pán Ježíš pro ni byl
neumřel a netrpěl.

Mám za to, že není duše tak ne—
citelné, že není srdce tak ocelového, aby
nebylo obměkčeno a pohnuto k lítosti

:

]
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při vzpomínce na utrpení Ježíše Krista.
Nečetl-lis, že při utrpení Kristovu skály

' se pukaly & opona chrámová se roz
trhla? Zajisté, utrpení Ježíše Krista jest
utrpením a bolesti tak velikou, že není
toho člověka, kterýž by láskou neumdléval,
a jemuž by srdce se nechvělo, vzpomíná-li
na smrt“ Kristovu. Vždyt' umřel Pán pro
lidi a nikoliv pro skály. A nemůže-li skála
odolati, aby netruchlila nad smrti Kri
stovou, jakž může býti srdce lidské tak
tvrdé a nečitelné, že ani takové bolesti
a útrpnosti s Kristem nemá, jakou skála
dala na jevo'? Pojď tedy, bratře, půjdeme
na horu kalvarskou, budeme rozjímati o
bolestech a utrpení Ježíšova, a duše tvá
nalezne útěchu a občerstvení, nalezneš
lékařství účinné proti vší nemoci.

Bylať smrt Páně nastíněna hadem
měděným na poušti, kterehož Mojžíš
upevnil na kříž slovy: »Všickni, kteří
hady uštknutí jsou, necht: pozí—
rají na hada vyvýšeného, a budou
ihned uzdravení.: Tak, tak, bratře
milý, pozdvihni zraků, jsi zraněn hadem
nestřídmosti, k Ježíšovi, jenž trpí hlad
na kříži, a rána nestřídmosti bude ihned
uzdravena. Zranil-li tě had pýchy, pozírej
na Ježíše, jenž na křížijest haněn a tupen.
Jsi-li pomlouván, jsi-li pronásledován,
patř na Ježíše Krista, jenž jest proná—
sledován a haněn na kříži. Uštknul—li tě

had labužnictví, pozoruj nejsvětější tělo
Ježíšovo, kteréž jest mnohými ranami
poseto a na kříž připevněno, a budeš
vyhojen. Bylťhad měděný obrazem Ježíše
Krista; neboť ač se zdálo, že ten, jenž
na kříži umírá, jest hříšníkem, nicméně
byl Pán náš bez hříchu. Zdálťse hříšníkem
býti, byl ponížen a potupen, ale byl bez
hříchu, an byl Syn Boží: :'l'o čiňte
na mou památkulc '

Chceš-li s Kristem býti spojen, žá
dáš-li, abys užil Ježíše, který jest radostí
andělů, toužíš-li, aby duše tvá se veselila
a radovala, přistup ku kříži Ježíše Krista



232 ___

Pána našeho,arci sežaltnistou:»Vejdu ! svědkem přečetných zázraků,
k oltáři Božímu, k
obveselujc mladosti mou.c Pán
Bůh jest Bohem radosti a ne zármutku,
mámet' Boha, jenž jest útěchou naší, proto
přistupme k oltáři Božímu, ku kříži Ježíše
Krista. 'l'ak jest, bratře, sem k oltáři
musíš jíti. O kříží Ježíše Krista, () léku
a nástroji spásy naši! () svatý stromě,
jenž jsi hoden úcty a oslavy! O kříži
Kristův, nad nějž není nic slavnějšího!
Nenitt zajisté předmětu dražšího, jímž by
srdce tvrdé a od Boha odvrácené mohlo

býti zase k lásce pohnuto, jediné kříž
Ježíše Krista! Chceš-li, bratře, aby srdce
tvé živým ohněm božské lásky bylo
vzňato ? Ulom si tříštičku z kříže Kristova.

Někteří rozjimají o stvoření světa,
jíní o radostech nebeských, jiní zase o
jiných pravdách Božích, vše jest dobré
a chvalitebné, ale ledové, přirovná—lise
rozjímání () kříži Páně Kříž Ježíše Krista
působí, že srdce láskou vzplane, duše
zbožnosti se rozplývá. Je snad jiný pro
středek, který by člověka mohl tak po
hnouti a utvrditi v dobrém, jako pohled
na kříž?

Mohl-li Pán Ježíš zanechati nám

kromě kříže mocnější pohnutku k lásce,
abychom vždy Ježíše měli na mysli?.
O bratří, jakých různých pohnutek a
prostředkův užíval Pan Ježíš, aby stále
byl v mysli naší! Jaké hojné, neobyčejné
milostí zanechal nám Pán, kteréž rozum
lidský převyšují.

Budiž veleben, Ježíši Kriste, Vy—
kupíteli náš. Budiž velebena, ó Ježíši,
Tvá dobrota a Tvé milosrdenství! Kéž

oslavují a zvelebuji Tě, Pane Ježíši,
andělští sborové!

»Co uěiním (praví Hospodin) ná
rodu tomuto vrtkavému a nestá
lemu, jenž jenom toho dbá, co
před sebou vidí, a jenž darův a
milosti mých pamětliv není?
Učinil jsem, že lid ten byl

Bohu,jenž' posýlal jsem lidu tomumanu
s nebe, pro lid ten vytryskla voda
ze skály, proklestil jsem lidu
tomu průchod rudým mořem, že
mohl přejíti suchou nohou,
v moři rudém zahynuli nepřátelé
lidu toho. Jájsem tisícerým do
brodiním lid ten obmyslil, a
přece na mne zapomíná. Učiním,
aby na mne zapomenouti nemohl.

Aby zapomněnlivost' naše přestala,
stalo se ůradkem věčné moudrosti, že
Ježíš Kristus má přebývat skutečné a.
opravdově uprostřed nás, abychom ne
zapomínali na Krista, a by přítomnost“
jeho byla nám ustavičnou památkou lásky,
dobroty a milosrdenství Páně. Take matka
naše, svatá Církev katolická, vší snahou
o to dbá, osvícená Duchem svatým, aby
smrt Kristova a ustanovení nejsvětější
Svátosti stale nám bylo připomínáno. Na
bráně chrámové jest kříž, na stěnách
chrámových jsou přečetné kříže. Při křtu
svatém i při sv. biřmování bývá dítě i
biřmovanec často svatým křížem zna
menán. Slouží-li kněz mši sv., začíná
tuto oběť znamením sv. kříže. Vše to

děje se pouze z té příčiny, abychom
stále měli na myslí, že Ježíš Kristus za
nás umřel.

Církev svatá přikazuje také, že nesmíš
v pátek požívati masitých pokrmů? Pro
kterou příčinu, domníváš se, dala Církev
příkaz tento? Chce tím příkazem vzbuditi
v srdci tvem památku, že v tento den
tělo Ježíšovo bylo ukřižováno, abys z lásky
k nejsvětějšímu tělu Páně zdržel se masa.
abys tužší pokání v ten den činil, abys
v ten den více se chránil hříchu, nežli
v jiné dny.

A nicméně my přece hřešíme,
jakoby byl Pan Ježíš nezemřel, a do
pouštíme se i v tento den takých hříchů
jako v jiné dny. Ze však Pán Ježíš
znal nevděk náš, a předvídal zároveň,
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že veškery tyto důkazy nam nestačují,
učinil v dobroté a lasce své zazrak ne

pochopitelný, an mezi námi opravdové
a skutečné jest přítomen, a přikazuje,
aby tolik mší svatých bylo obétovžtno,
z nichž každá té, bratře, činí pozorna
na pravdu nezvratnou, že Ježíš Kristus
na svatém oltáři pod způsobami chleba
a vína uprostřed nas přebývá. Budiž
veleben Ježíš Kristus vždy a všude, že
ani na okamžik na nás nezapomíná. A
by nám dokázal, že v paměti věrné
nás chova, vzal v Zelený čtvrtek při
poslední večeři v předvečer svého
utrpení — chléb do svých přesvatých
rukou, pozdvihl oči k nebi a děkoval
svému Otci nebeskému. '

Chvalen a veleben budiž věčné!

Proč pak's, Pane, svému O'tci nebe
skému děkoval? Nam dostalo se daru

a milosti, a jako bys 'l'y byl obdařen
býval, vzdavaš Otci nebeskému povinný
dík. Proto dékoval's, Pane, že oči 'l'vé
patřily na milost' nepostihlou, kterou“s
nam dal, a že my nedékujeme za dar
Tvé přitomnosti, proto vzdaváš dik sam;
vždyť tato milost“ a láska přesahuje ve
škeren rozum lidský. Pan naš dékuje
Otci nebeskému, an dí: »Vezméte a
jezte; neboť toto jest Tělo mé.
To činte na mou pamatkum

»Co učiním (ptá se Spasitel la
skavý), aby ovečky rné požívaly
pokrmu, kterého já nyní poží
vam? Co učinim, aby všickni
meli účastenství v pokrmu tomto?
To číňte na mou pamatku. Ne
domnívejte a nedomýšlejte se,
dítky mé milé, že bych mohl na
vas zapomenouti. Dnes jim se
svými učeníky, zitra budu pro
vas ukřižován, a vy všickni bu—
dete účastni stolu mé'hoJ

Pane Ježíši, co's nam zůstavil?
Snad nechaPs nám účinky & zůstatky
tohoto přesvatého pokrmu? »Vizte,

křestané,- praví sv. Jan Zlatoústý,
».ležíš Kristus nezanechal nam
jenom drobtů, kteréž zbyly na
stole, když apoštolé se nasytili,
nenechal nám Pan zbytků, nýbrž
zanechal nam pokrm nebeský,
dokonalý, zanechal nam týž
oltář, zanechal týž pokrm.:

A týž Pan, který tehda ve veče
řadle pokrm připravil, připravuje pokrm
ten i nyní. Pan Ježiš byl pokrmem
tehda, Ont' jest pokrmem i nyní. 'l'am
podával telo své apoštolům za pokrm,
a tělo Ježíše Krista podává se i nyní
lidu véřícímu. Neboť ač knez pronáší
slova: »Totot' jest tělo mé,c nepro
naší téch slov mocí a jménem svým,
aní by slova ta nic nepůsobila, nýbrž
vyslovuje slova ta jménem Kristovým.
A v témž okamžiku, ve kterém slova
ta vysloví, jest telo Kristovo přítomno
pod způsobou sv. hostie. Pod tim ne
patrným chlebem jest Bůh celý přítomen,
tak slavný a vznešený, tak mocný, do—
brotivý a všemohoucí, jako přebýva v nebi.
a'l'o čiňte na mou pamatku.: To
mame činiti tak, jak Kristus činil, dle
rozkazu Pane, abychom. nejenom na
Ježíše vděčné vzpomínali, nýbrž i pře—
svaté télo Ježíšovo hodné přijímali.

O bratře, kdybys věděl, jakou mi
lostí té Pan obohatil, když stal se Syn
Boží pokrmem tvým a nad to s tebou
na zemi přebýval Jak často se ti
přihodí, že's tak smuten, tak slab a
ledov, tak vší nábožnosti zbaven, že bys
se rád sam neviděl. Ty's sám s sebou
nespokojen, modlitba jest ti odporná,
příkří se ti posty, nemáš chuti chudému
uštědřiti almužny a přistoupiti ku stolu
Páně. Přijmeš-li však tělo Páně, stává
se, aniž bys pozoroval a věděl odkud
to, že jsi horlivým ve službě Boží, že
řád v m--dlitbě s Bohem obcuješ, a že
rád davaš almužnu. A bys byl před
svatým přijímáním tak slabý a mdlý,
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že bys netroufal ani s komarem se po
tykali, budeš po svatém přijímaní tak
zmužilý a udatný. že ani lev tě nepo
straší. Není vhodnějšího prostředku,
kterýmž bys mohl v lásce k Bohu a
Ježíši Kristu prospívati nad přijímaní
těla Páně.

Mám za to, že jediné a pravé pří
činy všech bludných učení o nejsvě
tější Svatosti ollařní byla nedbalost,
s kterou lide odvraceli se od stolu Páně.
Proč stal se ten neb onen kacířem?

Protože nepřijímal těla Páně. Pyšní &
nadutí, slavomamem poražení považovali
velehnost a slávu Boží, a nemohli nikterak
si vysvětlili, jak by Bůh nejvyšší mohl
v nepatrné způsobě chleba přebývati.
Rozum jejich pravdy té nechapal, &
proto z cesty pravě se uchýlili.

[ nechtěli rozumu pravidlům viry
podrobili, a nepřijímali Svatosti oltářní.
Zanedbavaním sv. přijímání stalo se, že
upadli v bludná a kacířska učení. Ne
tak, křesťané! Rozjímej uctivě a ná
božně neslihlé milosrdenství Kristovo.

Rozjímej o slovech Kristových: »To
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čiňte na mou pamatkuc Pamatuj,
že čím méně rozum tvůj z tajemství
toho může pochopiti, tím větší jest
milosť, kterou Pán Bůh touto svatosti
nam uděluje.

»Kdyby skutky Páně byly takové,
že bychom rozumem svým je pochopily,
pak by dle výroku sv. Řehoře nebyly
slavné a podivuhodné. A vidíme-li, že
skutky Páně jsou velmi vznešené a slavné,
pak se domýšlíme, jak slavný musí býti
Bůh, který je kona.

Přistupuj často ke sv. přijímaní.
Pamatuj na utrpení Kristovo, vzpomínej,
že Pan ustanovil nejsv. Svatost“ oltářní.
Častým svatým přijímáním Ježíš Kristus
srdce tve osvítí, abys v blud neklesl.
Duši tvou naplní útěchou nebeskou. Pan
učiní, že budeš milosrdný, pokorný, čistý,
střídmý, laskavý ku každému. Pan Ježíš
tě obdaří milostí svou a obohatí tě rajskou
slasti.

Buď, duše má, vždy vděčná k ta
kému Pánu, který dal sebe samého, abys
naň nezapomínala.

(Příště dále.)
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší církve.

Píše Boh. Handl. (Č. d.)

„Vérim v odpuštění hříchů.“

„ řase sv. cííkevvěřilaa učila
sebe větší hříšník odpuštění

_ V ._ ; dojítimůže,vyzna—lise zkrou
šeně & s lítostí z hříchův a život svůj
polepší.

Krista Pana zapříti, od víry jeho
odpadnouti a zase modlam obétovati,
jest zajisté jeden z největších hřichův.
A tohoto hříchu dopouštěli se bohužel
za pronásledování císaře Decia (249 až

251) mnozí křesťané jak v Římě, tak
v provinciích. Buď z bázně před mu—
kami a smrtí, buď sliby a lichocením

; davali se sváděti k modloslužbě, opustili
Boha pravého a přidrželi se falešných.
Avšak svědomí nedalo jim pokoje; zrada,
kterouž na Spasiteli spáchali, těžce tížila
duši jejich; k tomu musili slýchati vý
čitky věrných křesťanů, svých dřívějších
souvěrců, -—sliby, jež jim dříve učiněny
byly, zřídka kdy se vyplnily, to vše pu
dilo je, k církvi se navrátití & za od
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puštění prositi. Aby- pak smíru s církví
tím spíše dosáhli, prosívali za přímluvu
mučeníky, kteří buď hrozná muka již
vytrpěli, anebo řetězy spoutání na smrt
mučenickou vedení byli. 'l'ito hrdinové
křesťanští smilovali se nad zbloudilýmí
bratřími a dávali jim listy na papeže a
jeho kněze, v nichž se za milost' pro.
odpadlíky přimlouvají. Papež Kornelius
neodepřel jim _sice odpuštění těžkého
provinění a byl ochoten je zase do
církve přijati, požadoval však od nich
mysl kající, & teprve po delším pokání,
a to přísném, a pozkroušeném vyznání
hříchů, měly hříchy jejich odpuštěny
býti a Odpadlíci zase smíření s církví
dosíci. Mnozí však z odpadlíků nechtěli
se„přísnému pokání, církví uloženému,
podrobiti, bez toho chtěli zase přijati
býti do počtu věřících. Tyto kára svatý
Cyprián mučeník (1- 258), slovy: »Od
oltářů ďáblových přicházejí sem; ještě
jsou ruce jejich poskvrněny obětí pohan
skou a již blíží se ku svatyni Páně.
Dříve nežli ještě zločin jejich smířen
jest. dříve nežli ze svého zločinu se
zpovídalí, dříve ncžli svědomí jejich obětí
a rukou kněze očistěno jest, dříve nežli
urážku rozhněvaněho a hrozícího Pána

usmířili: činí násilí Tělu a Krví jeho a
prohřešují se nyní ještě více rukama
i usty proti Pánu, nežli, když jej byli
zapřeli.a Proto nařídil papež Kornelius,
aby Odpadlíci teprve po vykonaném po
kání do církve zase přijati byli.

Tato mírnost a láska k zbloudilým
nelíbila se však několika přepřísným
kněžím, zejména jakémusi Novatianovi,
jenž tvrdil, že kdo od víry odpadl, kdo
vůbec těžkého hříchu se d0pustil, ne—
může církví rozhřešen býti, poněvadž
prý se moc církve na těžké hříchy ne
vztahuje. Tu však církev prohlásila učení
Novatianovo za blud a kacířství a slavně
prohlásila víru prvotnou, že Kristem
dána jest církvi moc, všecky, i sebe

větší, po křtu sv. spáchané hříchy, ovšem
těm, kdož pokání činí, odpouštéti.

Podobný boj za článek víry: od—
puštění hříchů — jako papež Kornelius
— musili podstoupiti i papežové Mar—
cellus a Eusebius v době pronásledo
vání církve za císaře Diokletiana (304
až 2309). Oba tito sv. papežové ujímali
se sláskou otcovskou zbloudilých od
padlíkův a hříšníkův a přijímali je po od—
bytěm pokání zase do církve. 'l'o vzbu
dilo jím hojně nepřátel, tak že oba do
vyhnanství posláni jsou a ve vyhnanství
také zemříti musili. Sv. papež Damasus
(367—385), jenž katakomby před zkázou
zachránil, zvěčnil památku těchto. sv. pa
pežů-bojovníků za článek víry, »věřím
v odpuštění hříchů,“ krásným nápisem
na mramorových deskách vrytým, jak
v katukombé sv. Kallista, tak u svaté
l-Tiscilly. Nápis sv Mai—cellazní takto:

»Byl papežem pravdy milovným,
poněvadž žádal od padlých upřímné po—
kání, byl všem bídníkům nepřítetem.
Proto ta zloba, to zášti, proto hádky,
vzpoura, proto vraždy a zničení jednoty
(církve)., Zkrze zločin jednoho, jenž
v čase pokoje Krista zapřel. byl-Mar
cellus od Pyrana ze Země vyobcován.:
Nápis na náhrobku sv. papeže Eusebia
zní podobně.

'l'ak bojovali, tak trpěli, tak umí
rali papežové za víru v »odpuštění
hřÍChÚA

„Těla : mrtvých vzkříšení.“

Zbožný biskup Thileas stojí před
soudcem Culcianem, jenž jej několikráte
napomíná, aby bohům obětoval. Ale
sv. biskup odpovídá: »Neposkvrním duši
svou.: Tu táže se soudce: »Či také na
duši škodu trpíme?c Světec odpovídá:
»1 na duši,ina tělela »Jak to, na těle?“
zní otázka soudcova. »Ano, ano, na
tomto těle, odpovídá biskupa Konečně
ptá se soudce: »A je to pravda, že



toto tělo zase vstane z mrtvých?- A
biskup doznává: »Ano, anole Ve víře
v Ježíše Krista a ve vzkříšení těla zemřel

biskup 'l'hileas, sťat jsa r. 306. Víra
ve vzkříšení těla má v katakombách

důkazů hojných. Staří křesťané nazý
vali hřbitovy své .coemeteríac, jakoby
»sparny,c kde těla mrtvá toliko na
čas odpočívají, jakoby spaly; ku po—
jmenování tomuto dal sam Kristus l'án
podnět, řka ku sestře Lazarově: »Ne
umřel. nýbrž spí.: Slova tohoto: spánek,
užíval i sv. Pavel 0 zemřelých; tak jako
my až posud říkáme zes-nul, usnul
v l'anu. Po spánku však nasleduje pro
citnutí, po smrti pak vzkříšení k životu
novému.

Rozdíl mezi hroby křesťanskými a
pohanskými jest právě v ohledu tomto
veliký. 'l'am zříme nápisy, které vyja
dřují naději ve vzkříšení, tuto naděje
takové neni

Na hrobě pohanského manžela lze
čísti »umbrac, t. j. »stínc a manželky:
»nihil,- !. j. Na hrobě křesťan

ském čteme: »Uložen jest. v pokoji,
anebo »spí v pokoji.: =

lzevnější podoba hrobů křesťan—
ských lišila se od pohanských, neboť
křesťané nápodobili hrob Kristův. Jako
byl Pán náš do nového hrobu ve skále
uložen, tak ukládali i staří křesťané své
mrtvé do ťuťu skále podobného a každá
mrtvola dostávala nový hrob. Hrob
Kristův byl uzavřen kamenem, křesťané
uzavírali hroby buď mramorem, anebo
zídkou. Tělo Páně zavinuto bylo pro
stěradly; i v katakombách nalézáme
zbytky plátna z těl křesťanských. Byly
tedy hroby křesťanské napodobením ve
likého pomníku vzkříšení, hrobu Kristova,
z něhož vítězně vyšel Pan, >prvotiny
zesnulých.: Na náhrobcích viděti také
rybu, znamení to Spasitele, jenž první
ze všech mocí svou z mrtvých vstal.
Na jednom napisu čteme: »Zde od

mic.:
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počívá v pokoji Laurentia, dcera Luciova,
která ve vzkříšení věřila.c

Často také shledáváme na náhrob—

cích ťí'mixa nebo páva. Oba tito ptáci
byli znamením vzkříšení k novému
životu.

l čtvero ročních počasí užívali
křesťané k vyjádření naděje své ve
z mrtvých vstání. 'l'akých obrazů je
v katakombách několik. A spisovatel
Tertulian vysvětluje význam jejich asi
takto: Zima jest, .jak se zdá, vražed
nicí života, ale to jest jen na pohled;
onu nevraždí, nýbrž'zachovavá, ona béře
sice, ale na jaře tím více rozdává. Tak
i smrť neničí tělo, nýbrž uchovává je
k budoucímu vzkříšení. Jak krásná je
to myšlenka.

Dalším důkazem víry ve vzkříšení
těla jest obraz vzkříšení Lazarová, jenž
se zhusta naskytuje. Čtyrý dny již od
počíval v hrobě, ale mocný hlas Spa
sitelův jej probudil k životu. 'l'ak odpo
čívá tělo naše v hrobě, až Bůh zvolá
a tělo spojí se s duší a vstane člověk
celý k životu novému. Právě tato na
děje ve vzkříšení těla dodávala kře
sťanům mysle v pronásledováních, sílila
je, že s radostí na smrť šli za Pana,
pamatovala je, aby i tělo své čisté za—
chovali. Tatáž naděje má i nás siliti,
abychom rádi pro Boha vše zde trpěli.
vědouce, že trpíme-li s ním, budeme
i s ním jednou oslaveni sice po ví
tězném vzkříšení v

„Životě věčném“

Věřím v život věčný, jest po
slední článek apošt. vyznání víry, jest
také cílem vší naší snahy, naší práce,
našeho života, jest konečnou blaženosti.
Sv. Pavel praví: »I budeme ustavičně
u Pána,: čímž vyjadřuje víru v život
věčný. Spasitel náš praví docela zřetelně:
»A jedni půjdou do věčných muk, spra
vedliví pak do života věčného.: Naděje



na život věčný jest ovocem křest'anství,
neboť pohanství této naděje nemělo.
Vira a naděje tato byla však také u kře
st'anů výjimkou ku ctnostem také vzne
šenosti, o nichž se pohanům, i sebe
lepším a vzdělanějším, ani nezdálo. „Na
děje tato sladila jim tento strastiplný
život, učila je pohrdati rozkošmi svět
skými, učila je střádati a shromažďovati
si poklady nehynoucí v dobrých skutcích,
sílila je v protivenstvích a utrpeních a
ulehčovala jim odchod z tohoto života
smrti; ba křesťané prosívali katany své,
aby .jen rychle je usmrtili, aby tím
dříve do nebe se dostali. A čemu učili,
co smrtí svou zpečetili, to je v kata
kombách v kámen vrylo. U sv. Anežky
čteme nápisy následovní: »Agapo, ty
žíti budeš na věky.: »Dioskure, žij na
věky.c »Maisio, ty žiješ v Bohu.: »Primo,
ty žiješ v slávě Boží a v pokoji u Pána
našeho Krista.:

Na jednom zlomku čteme: »Naděje
v Bohu.- Ú jak něžná, jak 'dětinná byla
naděje a důvěra starých našich praotců
v život posmrtný. C) jak potřebná jest
víra tato a naděje v době naší. Bohu
žel, u mnohých vyhynula, ne na nebe
čekají, ne o. nebe a život 11 Boha dou—
fají, nýbrž zde jen na světě všeho uží
vati chtěji. Svět není a nebude nikdy ,
rájem, jenž by duši naši ukojíl, jenž by '
nás v pravdě šťastnými učinil. Svět jest
a zůstane: údolím slzavým, a běda
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tomu, kdo jen pro tento svět pracuje a
se stará. Člověk musí svět Opustiti, ni
čeho s sebou nevezme a jestliže 0 svět

věčný se nestaral, kterak potom se „mu
povede? Jeť na věčnosti podle spra
vedlnosti Boží soud a odplata a trest, a
sice podle zásluh. Tím se vyrovná vse,
jakož krásně nám vylíčil Spasitel podo
benstvím 0 bohatci a Lazarovi. Víra

o život posmrtný vede člověka k boha
bojnosti, nevěra k životu hřišnému. Za
našich dob víry této se nedostává. proto
se tolik zločinů všech druhů páše Není
naděje. proto zoufalost, není víry v soud
a trest, proto prostopášnost, není naděje
v nebe, proto požitkářství, rozmařilost
na zemi. Kde není bohabojností, tam
panuje bezhožnosť, tato pak ničí dobré
mravy, ničí mír a svatou spokojenost'a
bídné činí lidstvo.

Prošli jsme celé ap. vyznání víry
a věděli. isme, kterak tatáž víra. kterou
my vyznáváme, byla vírou prvotných
křesťanů v oněch dobách, kdy se kata
komby otvíraly, aby v nich ukládána
byla těla těch, kteří ve víře této a za
ni umírali. Viděli jsme, že co tenkráte
učením církve bylo, až posud církev
naše učí, ani o píď od pravdy se ne
uchylujic, že to tedy onen poklad víry,
kterou Kristus přinesl a sv. apoštolové
hlásali & prvotní jejich učňově rozšiřo
vali. Že tento poklad naše sv. církev
neztenčený zachovala po celá dlouhá
století až na doby naše, že tedy ona
jediná jest pravou církvi Kristovou, která'
nás pravé víře učí, v křesťanské naději
utvrzuje a v lásce k Bohu vede.
V článcích dalších pojedname o svatých

(Příště dále.)svátostech.

Pán Bůh chce z nás světce učiniti
dle své vůle a ne dle naší.

S1).Josef a Kupert.

Srdce naše jest zahradou, v níž

vždycky jedovaté byliny rostou. Proto
máme míti v rukou kopáč sebemrtvení,
abychom je vyplenili a vyhodili, sic duše
bude brzy podobna poli plnému trní a
bOdláČÍ. Sv. Alfons Dig.
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Svatý Petr Klaver, otrok černých otroků.
Podává Fr. Janweky'.

Il.
Kartagenn. Sv. Petr Klavor ve škole P.
Alfonsa Sandovala. Otrok černých otroků.

Zázraky.

:""řes 100 km. západně od ústí

/ , “ ) řeky sv. Magdaleny do mořekaraibského, leží na břehu
„z,-5+mořském přepamátné při

Í stavníměstonovogranadskě.
Kar tageua. Nyní ovšem město ono ne
vyniká; jestif pristav opuštěn a zanesen,
nedobytné. kdysi opevnění sama se rozpa
dávají, obyvatelstva jen asi 9000. Avšak
jinak bývalo VHS.a 17. století. 'l'ehdy byla
Kartagena královnou Západní indie, nej
znamenitější pevností španělskou v jižní
Americe. prvním přístavem v království
novogranadském a nejdůležitějším skladi
štěm na obchodních cestách evropsko
amerických; celá loďstva houpala se
tenkrát na temnomodré hladině zalivu
kartagenského.

Podnebí tamnější není sice příznivo;
panujeť tam hrozné vedro, deště, lijáky,
bouře jsou přečasty, větry děsny, nemoci
a nákazy hojný. Než ejhle, chtívost
zlata a stříbra, lakota zalidnila i tento
nevlídný a nehostinný kraj._ Lakotní
Španělé zabrali všecku zemi, zotročili
ubohé Indiany, a že tito nestačili na
klopotné práce v dolech, pomáhali si
africkými černochy. Lodě španělské ob
jížděly západní pobřeží Afriky a dová
žely odtud tisice černochů do osad jiho
amerických; v Kaítageně přistály. Z po
čátku bývali zotročení jen váleční za—
jatci, kteréž vítězové Španělům prodá—
vali, obyčejně po čtyřech tolařich; po
zději kupování od afrických pohlavárů
jejich vlastní poddaní a konečně podni
kány na ubohé černochy honby; kde
kdo polapen a bez milosrdenství od
vlečen. Téměř celé západní pobřeží Afriky
bylo od 17. století až do začátku našeho
stoleti jevištěm tohoto do nebe volají
cího ukrutenství, zejména však Guinea,
Angola a Kongo.

Utrpení a strasti nešťastných čer
nochů za plavby z Afriky do Ameriky,
nelze věru ani vypsali. Bez oděvu, bez
lože, téměř i bez pokrmu, řetězy spou
tani, ve vlastním kalu se povalujíce,

muži i ženy, dívky i hoši pohromadě,
bývali natlačeni do nejspodnějších tma

; vých prostor lodních. Jaký bylo jim dý

!jako otrok černých otroků.

chati vzduch! Ký div. že jich tolik cestou
umřelo! Ti pak, kdož do Kartagen byli
přivezeni a tam na tržišti jako něma
tvář prodáni, přešli z bídy dosavadni
do bídy ještě horší. Musilit' o bídně
stravě, více o hladě a žízní, pracovati
svým nemilosrdným pánům na hrozném
vedru slunečním anebo ve hlubokých
dolech.

Těmto ubožákům zasvětil nyni sv.
Petr Klaver všecek svůj život. Téměř
čtyřicet let pracovalo jejich blahu v Kar
tageně a okoli jako pravý jejich apoštol,
anebo jak sám sebe nejraději nazýval,

Své
bohonadšeně dílo začal jako učeň slo
vutněho sluhy Páně, Patera Alfonsa San
dovala, o němž také dlužno zde se
zmíniti.

P. Alfons Sandoval narodilse
z urozených a ctnostných rodičů. ()tec
jeho byl v peruánském hlavním městě Limě
vznešeným úředníkem. Syna svěřil tam
něiší jesuitské kolejí a byl potěšen, že
i tento jeho milý syn stal se .lesuitou.
V Limě zpovídaval P. Alfons nejraději
chudý lid, zvláště černochy. Po čase
poslán do koleje kartagenskě. Dalekou
tuto cestu vykonal pěšky; nevzal.s sebou
ničeho, leč breviář a několik asketi
ckých knih.

Kolejkartagenska byla velice chuda;
kněží tam byli jen tři; své živobytí mu—
sili sobě po městě vyžebrati; také P.
Sandoval chodil tři léta den ze dne dům
od domu žebrotou, sám nose na zádech
pytel, do něhož vyproseně věci ukládal.

Pracovav nějaký čas jako missionař
v kraji Kazíků, vrátil se do Kartagen a
smrtelně onemocněl. Zázračné jest uzdra
ven přímluvou sv. Ignáce. Věnoval se
černochům. Poznat však, že nutno čer
nochů se ujati hned, jakmile jsou do
přístavu kartagenskěho přivezeni. Kdy
koliv tedy jaká loď připIOula, spěchal
na ni s tlumočnikem, ujal se především
nemocnýn'n, křtil je, a jestliže už byli
pokřtěni, zpovídal je a na blaženou ho—
dinu smrti připravoval. Skýtal však ne



jenom duševní útěchu. ale i útrapy tě
lesné mírnil pokrmem, nápojem, léky.
Za sedm let pokřtil přes 30.000 čer
nochů.

Tato blahodárná činnosť. Sandova
lova pochvalně uznána od předních stát
nikův i od církevních hodnostářů; blaho
přáli mu; několik missionářů nabídlo se
mu za pomocníky, zejména náš sv. Petr
Klaver; přilnul k Sandovalovi jako dítě
k svému otci. Vida P. Saudoval. že ho
Klaver dokonale zastane, vydal se na
apoštolské cesty po celé zemi; ušel
celkem čtyři sta mil. Vrátiv se do Kar
tageny, pracoval neunavně dále. až ko
nečně v 76. roce věku svého svatou
pouť pozemskou svaté dokonal 0 bodu
Božím vánočním.

Tot? tedy učitel sv. Petra Klavera.
Pobyl sice jenom rok ve škole tohoto
velikého mistra, ale prospěl velice.

* *

Jakmile se jaká loď sčernochy při
plavila do přístavu kartagenského, ozná
meno to sv. Petrovi; přečasto přinášeli
mu tu zprávu i v2nešení důstojníci, ba
i místodržitel; slíbilt pokaždé světec
těmto poslům, že za ně odslouží několik
mší svatých a věděli nad to, jakou radost“
mu způsobí. Ano, radoval se sluha Páně;
oči mu zasvitly, bledá tvář ožila; poklekl
a děkoval Bohu, že mázase nové ovečky.
Výzvídal, jakou řečí nově připluli čer
noši mluví, opatřil si vhodné tlumočníky,
nabral pečiva, ovoce, nápojů, tabáku a
spěchal do přístavu.

Ubozí černoši se nenadáli takového
přivítání; dary, laskavá slova a ještě
laskavější tvář světcova, okouzlily srdce
jejich. Dítka za plavby narozená ihned
jsou pokřtěna. Kdo z dospělých byl
smrtelně nemocen, také pokřtěn, anebo
byl-li už křesťanem, zaopatřen svatými
svátostmi. Často se událo, že takoví ne
mocní, přijavše svaté svátosti,. skonali
blažené; sv. Petr Klaver viděl v tom
prozřetelnost Boží, kteráž zachovala
ubožákům život, až se duše jejich mi
lostí obrodila, aby pozbyvše života po
zemského, vešli do slávy věčné. Umýval
nemocné, čistil jejich rány, líbal je, ob
jímal je. Když pak byli otroci z lodi
přepravováni na pevnou zemi, byl'světec
opět přítomen; nemocné sám nosil'a do
vozův ukládal, do příbytků provázel,
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přízni nových pánů všecky doporoučel.
Aby měl s dostatek schopných tlumoč
níků, žebral a sbíral almužny, by jim
mohl zaplatiti, svolával na ně v úpěn
livých modlitbách dary Ducha svatého,
aby mu jejich pomoc při vyučování čer—
nochů byla plátna.

Jako na lodi, do přístavu se při
plavivší, brával se sluha Páně i do po
zemských obydlí černochů, provázen tlu
močníky a sám nesa _vevaku na zádech
vše, čeho bylo potřeba; opíral se o hůl
nahoře křížem ozdobenou; druhý kříž,
kovový, měl na prsou zavěsený. Bídné
byly příbytky otroků, skladiště jakas, či
raději dlouhé, tmavé, vlhké, holé žaláře;
nářadí nebylo tam žádného, po loži,
stole, židli ani památky; země byla
vším; vzduch skoro ustavičně otráven a
zkažen.

Nejprve zašel si sv. Petr Klaver
k nemocným. Umýval je, napájel vínem,
občerstvoval chutným pečivem a cukro
vím, posiloval svatými svátostmi. Po té
shromáždil zdravé na prostranném dvoře,
kdež si byl postavil oltář a na něm ně
kolik obrazů, jež měly nedůvtipu čer
nochů napomáhati, aby snáze pochopili
velebná tajemství našeho svatého nábo
ženství. Prostřední obraz představoval
Krista ukřižovaného, jak se mu proudí
krev ze všech ran a stéká do draho
cenné nádoby, z níž nabírá kněz a vy
lévá na klečícího černocha, uděluje mu
takto svatý křest, po němž dychtivě
touží. Dále viděti na témž obraze pa
peže. kardinály, biskupy, knížata a krále,
ani obcuji křtu černochově, koříce se
milosrdenství Božímu, jenž chce spásu
celého světa. Druhý obraz představoval
několik černochů ve slávě nebeské, aby
se znázornila odměna těch, kdož svatý
křest přijali. Na třetím pak obraze bylo
zřítí černochy zohavené, hroznými oblu
dami obklopené; znázorňovalitf ony, kdož
křtem pohrdli a ve hříchu skonali. Tyto
obrazy blahodárně působily, naplňovaly
diváky úctou a láskou ke Kristu Ježíši,
ale též svatou bazni.

Když byl oltář upraven, přinesl
světec židle svým tlumočníkům, a by
se i otrokům snáze naslouchalo svaté
nauce, snesl jim prken, lavic, slámy. a
i pláště svého propůjčil nemocným, aby
se jim lépe sedělo. Pokříěné označil si
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olověnou medailkou se jmény Ježíš a
Maria, kterouž jím pověsil kolem krku
a-napomenul jich, by ji nosili až do
smrti; nekřtěné označil si jinak. Vyučo
vání začalo. Svou křížovou hůl pout—
nickou drže v ruce, padl na kolena před
oltářem a záře svatým zanícením, vzýval
Ducha svatého. Poté učil vyslovovali
a dělati svatý kříž; zašel si ke každému
katechumenovi zvlášt. Přednášel pak ta
jemství svaté víl-y_taknázorně, prakticky
& srozumitelně. připomínal svatá při
kázaní tak něžně a lahodně, vbuzoval
naději slávy věčné tak vroucně a nad
šeně, že k němu posluchači s tělem
i duší přilnuli a přeochotně po křtu
svatém a milosti Boží toužili.

Křest udělován slavně. Po desíti
v řadách stála dítka, jinoši, muži, dívky
a ženy. Pomodliv se vroucně, ukázal
vodu křestnou ve stříbrně nádobě &
volal: »Ejhle, voda spásonosná, která
silou zásluh Ježíše Krista duší umývá,
čistí a jasností slunečnou ozdobuje!
E|hle, pramen milosti, kterýž tvoří dítky
Boží a dává právo slávy věčné! Chcete-li
se státi hodní této přízně Boží, musíte
hříchů litovati, musíte se zříci ďábla a
hříšněho světa. Poslechnete? Věříte
v Ježíše Krista? Chcete vejíti do jeho
církve? Chcete býti pokřtěni?c Tato
slova opakoval světec dvakrát, ba třikrát.
Katechumenům, kteří přisvědčili, udělil
svatý křest, podělil je medailkami se
jmény Ježíš a Maria, promluvil pak
ještě srdečnou řeč závěreční. Radost! a
blaženost zářila na tvářích pokřtěných
otrokův a projevována mnohonásobným
způsobem.

Tato práce světcova opakovala se
každý týden, ba mnohdy několikráte za
týden s touže horlivostí, s týmž boho
nadšen'ím. S jakou láskou ujímal se
katechumenů, takovou věnoval též už
křesťanům černochům. Den ze dne je
navštěvoval, těšil, poučoval, pokrmem
a nápojem občerstvoval, k přijímání
svatých svátostí, k obcování službám
Božím povzbuzoval, sám je o nedělích
a svátcích do kostela vodil. Obyvatelé
kartagenští žasli, vidouce zástupy čer
nochů do kostela se ubirajích; někteří
Španělé, zvláště dámy, stěžovali si, že
prý jim nelze v kostele býti pro zápach
otrocký; sv. Petr Klaver však obhájil

svých miláčků; říkávalť: »Tito ubožáci
jsou křesťané jako vy, musejí plniti
přikázaní Boží i církevní jako vy; já
jsem jejich pastýř, oni jsou mé ovečky;
pastýř musí mši svatou sloužiti, ovečky
musejí mši obcovati.a Zvítězil.

*
*

l'lorlivý sluha Páně dbal z té duše
počestností mravů svých milých otroků.
Tito rádi si zahráli na hudební nástroje.
na flétny, bubny a jiné, a při tom druzi
tančili a radovali se. Světec jim dopřál
této radosti; soudilt', že lidem, až do
únavy pracujícím, potřeba ob čas obve
seliti se. Zpozoroval-li však jakou ne
slušnosf, přichvátal s křížem a metlou,
trestal a 'káral. Zvláště pečoval 0 ne—
vinnost? svobodné mládeže, a běda tomu,
kdo by byl v té příčině nedbal rozkazů
světcových. V advent a půst zavládlo
všude posvátné ticho z úcty a lásky
k božskému Spasiteli.

Aby ubohým otrokům jho zmírnil,
chodíval světec k pánům jejich, při—
mlouval se za ně, nabízel své vlastní
služby, nahrazoval vyžebranými penězi
škody, které byli jeho duchovní svěřenci
pánům svým způsobili. Přečasto navště
voval otroky v žaláři uvězněné, měl se
k nim laskavě, dobrotivěaněžně; napo
mínal jich, aby zasloužený trest trpělivě
nesli, s Bohem se smířili, by nemuseli
jednou daleko přísněji býti trestáni na
věčnosti. Věru, že se takoví podruhé do
žaláře nedostali; dali si na sobě záležeti.

Co díme o činnosti sv. Petra Kla—
vera ve zpovědnici! Zejména o svátcích
zpovídával už od třetí hodiny ranní a
byl kajicníky téměř obležen; věnoval se
především černochům; teprv po těchto
mohli jiní přistoupiti.

Roku 1622. bylo našemu hrdinovi
uchýliti se do zátiší klášterního, aby se
připravil na poslední sliby tak zvaných
professů. Ve své pokoře neměl se
hodným tohoto vyznamenání, namítaje,
že se nevyzná ani ve vědách, ani
ve ctnosti, kteréž dvě vlastnosti jsou
podmínkou, má—li komu býti dovo
leno sliby ony učiniti. Podrobit se
však. vyprosiv si, aby se směl nad to
zavázati také slibem, že až do smrti
věnuje se spáse černochů. Slibní formuli
podepsal slovy: »Petr, ustavičný otrok
černochůa Ký div, že vyšed ze zátiší
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klášterního, chopil se milého díla svého
s vroucností a horlivostí ještě větší.

V době velikonočního svatého při
jímání napjal všecky síly, aby jeho mi
láčci svatou povinnost naplnili. U zpověd
nice mělzásobu růženců, kajících nástrojů,
žíněných opáskův ajiných předmětů, jež
kajicníkům rozdával. Naproti zpovědnici
na stole byly obrazy trpícího a umuče—
ného Spasitele; nad zpovědnici znázor—
něna duše v mukách pekelných. Nemocné
sám si přiváděl, ba přinášel. S Bohem
smířené věřící k stolu Páně doprovázel
a potom po mši svaté na nádvoří častoval.
Pomněme přehojných exhord, kázaní,
promluv a řečí, jež v té době konal;
pomněme jeho cest s velebnou svátostí
do příbytků nemocných otrokův, aby
nebylo ani jediného, jenž by nebyl učinil
zadost' velikonoční povinnosti — a divme
se svaté horlivosti jeho.

Byl však nejenom duchovním léka
řem, nýbrž též tělesným; jeho cela byla
jako lékárna a nad to i spižírna; v tlu—
moku na zádech nosíval léky i pokrmy
svým nemocným svěřencům; zamilo
vaným místečkem byly mu nemocnice
a hospitaly, v nichž živořili slepí a
nezhojitelnými nemocemi stížení otroci
a otrokyně; opuštěnému jednomu sta
rému černochu, jenž bydlel v bídné
chatrči poblíž města, sloužil čtrnácté
let jako nejzdárnější syn svému otci;
dochoval ho až ke hrobu.

Pán Bůh odměňoval věrného slu
žebníka svého zvláštním způsobem; do
přaltě mu častokráte v pravou a svrcho
vanou chvíli přijíti tam, kde bylo jeho
přítomnosti na výsosť potřebí; poučiltě
ho častokráte o osudu zemřelých. Pří—
padů takových jest velmi mnoho, prů
vodci světcovi potvrdili je přísahou;
zmiňujeme jen některé.

Dva černoši sloužili u dvou špa
nělských důstojníkův; oba už pozbyli vě
domí a byli na úmor; nikdo jich nedbal.
Přišel sv. Petr; padl na kolena, modlil
se; ubožáci se vzpamatovali; jsou po
křtěni a skonali.

Opuštěná pohanská černoška právě
dokonala, ale právě též přišel náš světec.
Pán Bůh vyslyšel úpěnlivou prosbu jeho;
zesnulá ožila; jest pokřtěna a znova
skonala.

U španělské damy sloužil černoch;
Škola B. s. P. 1896.

mysleli, že jevkřest'an, ale nebyl. Smrtelně
onemocněl. Rízením. Božím přichvátal sv.
Petr, pokřtil ho a v milosti Boží pro
pustil ho na věčnost.

Jednou odpoledne vracel se od ne
mocných do koleje. Náhle stanul ujed
noho domu a vzdechnuv, pravil prů
vodci: »Vejděme, milý bratře, neomeš
káme se.: Vešli. V bídné jizbě dokoná
vala ubohá stařena. Vyzpovídala se a
zemřela.

Jindy spatřil otrokyní před domem
sedící a dobrého rozmaru. Zavolal ji,
vešel s ní do domu k domácí paní a
vyzval ji, aby se vyzpovídala. Divila se
paní, proč že tak náhle má se otrokyně
zpovídati. »Ničehož nenamítejte,c pravil
světec, »obě byste toho litovaly.: Po
slechly. Otrokyně vyznala hříchy své a
týž den zemřela.

Někdy předpověděl, kolik dní ne
mocný pobude si ještě na světě, kolik
dní zůstane zesnulý v očistci. ! za
zraky oslavil Bůh svatého kněze, také
těchto jest množství veliké. Na matku
smrtelně nemocnou položil svůj plášť,
a ihned uzdravena jest. Otroku zešíle
lému modlitbou vrátil zdravé smysly.
Služebné, kterou už obnášeli hromičkou,
nepatrným prostředkem dopomohl ke
zdraví. Otrokyně Antonia, kteráž byla
se sv. Petrem v nemocnici sv. Lazara
velehorlivě nemocným posluhovala, sama
na smrt onemocněla. Světec bděl u ní
tři noci. Byl právě předvečer svátku sv.
Lazara. Iřekl sluha Páně: »Antonie,
zítra oslavujeme vzkříšení Lazarovo;
děkuj Bohu, že i tebe uzdravili: A věru,
uzdravil. Druhý den zanesla Antonia do
nemocnice sv. Lazara všecko, co si za
rok byla uspořila.

Vznešenému důstojníků, Vincenci
Villalobesovi, zemřela otrokyně, nepři
javši svatých svátostí. Chystán pohřeb.
Přišel sv. Petr Klaver. Prosil, aby se
s pohřbem počkalo. Vešel k umrlé, volal
ji jménem; ale nadarmo. Padl na kolena,
vroucně se modlil. Mrtvola sebou hnula;
po chvíli vychrlila krev a zvolala: »Ach,
Ježíši, jak jsem unavenalc »Proč?c
zvolal světec. »Dalekou cestu jsem vá
žila, blížila jsem se krásně zahradě.
Avšak uloženo mi ještě vrátiti se na
světa Přítomní trnuli a žasli svatou
hrůzou. Sluha Páně kázal jim odejíti,

16
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aby mohl ožilou vyzpovídati; shledal
však, že nebyla ani pokřtěna. ] pokřtil
ji. Po té opět skonala. Zázrak tento
potvrdil Vincenc Villalobes slavnou pří
sahou a ctil světce našeho od té chvíle
tak, že kde ho potkal, ruce mu líbal a
věcí od něho obdržených jako svatých
ostatků si vážil.

Podobný zázrak vykonán v domě
Františka Silvy, jakož také jindy černoch
vzkříšen, jejž už pochovávali.

*
Miloval Pán Bůh sluhu svého a

osvědčoval lásku svou zázraky, ježto
i srdce sluhovo haralo vroucí láskou
křesťanskou, milujic Boha nade všecko
a bližního — zejména otroky — jako
sebe. Nemocní byli zvláštní miláčci svět
covi. Zapáchající kouty, díry & brlohy,
v nichž ubožáci leželi nemocní a bolesti
sevření, byly sv. Petrovi jako půvabně
zahrady; hrozné rámy a puch z nich
pochodíci, viděly se mu libovonnými kvě—
tinkami. Neunavně je navštěvoval, mnoho
hodin- u nich meškal, lože jim stlal, rány
vymýval, ba i ústy svými vyssával.

Mladý jeden Jesuita přišel ze Santa
Fe do Kartageny, aby tam přijal svatá
svěcení. Sv. Petr vzal ho jednou s sebou
na svou pochůzku nemocenskou. Novo—
svěcenec se zhrozil, co viděl, a vyznal,
že by si jaktěživ nepomyslil a nepřed
stavil, čeho byl svědkem. Jiný průvodce
světcův omdlel, a vzpamatovav se pravil,
že není lásky jako láska Petrova; přišed
potom do Ríma, zvěstoval i tam hrdinnou
obětavosti jeho.wmwe

Na neděli |O.

„Každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen, & kdo se ponižuje, bude
povýšen.“ (Luk. 18, 14.)

buduť

(dale) mluviti k Pánu svému,

\ ačkoliv jsem prach a popel.
Což, kdyby bylo bez pěti

padesáte spravedlivých? Zkaziš-li pro
pětačtyřicet všecko město ?

_?
d'e jsem jednou počal,[— , . __—

i'?

Neobyčejna moc byla prOpůjčena
plášti sv. Petra, který, ač na tolika na
kažlivé nemocných spočíval anebo jim
za podušku sloužil, nikterak nebyl na
kazou znečistěn, ale vždycky libé za
váněL

Roku 1633. řadily v Kartageně ne
štovice. Paní Marii Mazové onemocněla
otrokyně a zohavena jest tak, že se už
ani člověku nepodobala. Stítili se jí a
dali ji do bídné komůrky, aby nikomu
nebyla na očích. Přišel sv. Petr Klaver.
Ukazoval jí kříž a pravil laskavě:
»Doufej, dcero, Pan Ježíš tě uzdraví.<
Smiřila se s Bohem; nařikala si však,
jak tvrdé jest lože její. l rozprostřel
světec svůj plášt? na zemi a položil naň
nemocnou. Ozdravěla.

Otrok městského soudce, Františka
Cavaillera, umíral za děsných bólestí a
hrozného úpění. Náš sluha Páně do
pravil ho na zahradu, rozprostřel nad
ním plášť a uzdravil ho.

Několik otroků vážilo vodu ze studně.
Přihnala se bouře, zablesklo se, zahřmělo
a uhodilo do studně. Jeden otrok padl
do vody, ostatní omráčeni leželi na zemi.
Sběhl se kde kdo, aby pomohl. Ubožak
ze studně vytažen a křísen, jakož také
kříseni ostatní omráčení. Všecko marno.
Přišel sv. Petr Klaver. Padl na kolena,
pomodlil se vroucně, a po té kladl plášť
svůj s otroka na otroka, až všichni ožili.

Tot jenom několik ukázek zázračné
působnosti světcovy; všech nelze nám
napsati.

(Příště dále.)

ÉWQÉ
po sv. Duchu.

Tak čteme v 1. knize Mojžíšově
v 18. kapitole, že pravil Abraham
k Hospodina.

A Hospodin řekl: »Nezkazím, jestliže
tam najdu pětačtyřicet.:

»A jestliže pak čtyřicet tam nale
zeno bude, co učiníš'ň tázal se Abraham,
a Hospodin řekl: »Nebudu bíti pro čty
řicet.<

<%



»A což, bude-Ii tamnalezeno třicet?c spodina, a Hospodin řekl jemu: »Ne
tázal se opět Abraham, &Hospodin opět zhladím pro deset.<< Že pak ale ani těch
řekl: »Neučinim toho,<< t. j. nezkazim deset spravedlivých nebylo nalezeno, ba
města Sodomy a Gomorrhy, »naleznu-li ani ne pět, nýbrž jen Lot, jeho man
tam třicet.c | želka &jejich dvě dcery, proto Hospodin

Willlllllllllllllllllllllllll|

WŠMMWW“WW',.. _— _W

PomníkP.Damiána,apoštolamalomocných.

»A což, jestliže tam bude nalezeno dav dštíti oheň a síru s nebe, podvrátil
dvacet?: tázal se opět Abraham, a H0- a zahubil města Sodomu a Gomorrhu
spodin opět řekl: »Nezabiji pro dvacet.: i všecku krajinu vůkol, všecky obyvatele

»A což, jestliže tam nalezeno bude těch měst, i všecky věci zelenající se
deset“?c tázal se po páté Abraham Ho- ] na zemi.

16*
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Tak to bylo v Sodomě a Gomorrze
za času Abrahama, & jak to bylo v Je
rusalémě za za času Krista Pána?

Sv. evangelium na neděli předešlou
vypravuje, že Pán Ježíš, ubíraje se po
sledně do slavného města Jerusaléma,
nad městem tím plakal věda a předpo
vídaje, že město to obklíčí nepřátelská
vojska, porazí syny jeho na zem a zboří
cimbuří a hradby, ba i domy i sám
chrám jeho tak, že nezůstane kámen
na kameni, a přec žádný z těch, kteří
tehdáž Pána Ježíše zprovázeli, neozval
se, aby pros'il za zachránění & ušetření
města toho, jako druhdy prosil Abraham
za města neslavná, Sodomu a Gomorrhu.
A proč že nikdo neprosil za záchranu
města Jerusaléma a obyvatel jeho? Což
v zástupu tom, kterýž vyšel Pánu Ježíši
z města Jerusaléma vstříc, nebylo žádných '
spravedlivých? Vímeť, že v zastupu tom
byla nevinná pacholata, jež sám Pán
Ježíš dospělým za příklad postavil, když
pravil: »Amen, pravím vám, neobrá
títe-li se a nebudete-li jako maličká
pacholata, nevejdete do království ne
beského.: (Mat. 18, 3.) V zástupu tom
byla ovšem nevinná pacholata, ale ro—
dičové jejich sami těžce zavinili záhubu
jejich, proto že žádajíce smrt Páně, vo—
lali: »Krev jeho na nás a na naše syny !
(Mat. 27, 25.) Také v Jerusalěmě samém
nejedni mezi dospělými byli spravedliví,

města Jerusaléma, zavčas utekli'se do
hor judských a zachránili sebe i rodiny
svě. Ti však, kteří doufali v sebe, jako
by byli spravedliví, ale nebyli, zahynuli.
Nic jim neprospělo, že chodili do chrámu,
že se modlili, že se postili, že dávali
almužnu jako ten fariseus v dnešním
sv. evangelium, neboť to všecko, co
činili dobrého, činili. pro sebe na svou
vlastní oslavu, ale nikoliv pro Boha,
jemuž jedině všechna čest a sláva pří
sluší, také to dobré, jež činili, ani zda
leka nevyvážilo to zlé, jež páchali, obí
leným hrobům se podobajíce.

A proto pověděl jim Pán Ježíš po
dobenství dnešního sv. evangelia, než
oni měli uši, aby neslyšeli, oči, aby ne
viděli, a proto také neušetřil Bůh jich
a zkazil je i město jejich.

Ne tak my. Majíce uši, nebuďme
hluši; majíce oči, nebuďme slepí! Ne—
říkej nikdo: Já jsem člověk spravedlivý,
ale smýšlejmež jako Abraham a říkejmež :
Já jsem prach a popel, a prosmež s po
korou zkroušeného srdce publikána:
Bože, buď milostiv mně hříšnému a dej
mi tu milost, abych ve všem svém
chtění a dychtění, ve všech svých řečích
a jednáních řídil se Tvou nejsvětější
vůli a takto spravedlivým shledán byl
a nebylo zahanbeno slovo: »Oči Tvoje
na spravedlivé a uši Tvoje k prosbám
jejich, ale obličej Tvůj, (hněv svatý a

než ti na znamení, jež Pán Ježíš před- spravedlivý) na činicí zlé věci.<< (Petr
pověděl, že předcházeti budou zkázu 3, 12.) Amen. F. K.

Na nedeli I3. po sv. Duchu.

„Padl na tvář Před nohy jeho. | tlapu ustavičně nazdvihuje a brzy na
dlky cmě'“ (L“k' "* 16') ni, brzy na něho se ohlíží. porozuměl

* sv. Gerasimu, poustevníku, ihned, že zvíře to na tlapu musí nějak
i se vypravuje, že k němu na zraněno býti. A vskutku; tlapa byla
' poušti jednoho dne přiběhl všecka zakrvácena od trnu, kterýž v ní

_, llev a zastaviv se, bolestně
řval. Sv. Gerasim vida lva, kterak jednu

hluboce zaražen byl. A protože lev pořád
zraněnou tlapu nazdvihoval a brzy na



245

ni a brzy zas na sv. Gerasima hleděl, . poustevnou & nevzdálil se od ní, lečjakoby chtel říci; pomoz muži, pomoz! když měl hlad a vyšel něčeho ukořistit
přiblížil 'se tento ke lvu, kterýž ihned sobě. V noci spával před poustevnou &
krotce tlapu nazdvihl, vytáhl trn, kterýž ve dne zprovázival svého dobrodince,
v ní byl hluboce zabodnut, pak vymyl | kdykoliv a kamkoliv z poustevny vyšel.

KaplemalomocnýohnaMolokai.

ránu, přiložil na ni hojivé byliny a pak Když pak sv. Gerasim zemřel a poustev
ji zavázal. Lev se ani nehnul a netrvalo nici se dostavili, aby pochovali telo jeho,
to dlouho, rána byla zahojena. Nyní tu lev položil se na hrob dobrodince
mohl lev zase jako dříve pouští se pro- svého ,a nehnul se z místa, ani když
bihati, ale neprobíhal, nýbrž zůstal před | jej hlad trápil, tak že za nedlouho po
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pohřbu sv. Gerasima, nalezen byl mrtev
na hrobě, kterýž kryl tělesnou schranku
dobrodince jeho.

To se vypravuje o sv. Gerasimu a
ti, kteříž vědí, že Bůh nejedněm svatým
služebníkům svým zavdy propůjčil moc
nad zvířaty litými takovou, jakou měl
nad nimi první člověk, nežli zhřešil, ne—
budou se zajisté vypravování o sv. Gera
simu podivovati; avšak i ti, kteří to ne
vědí, musí to doznati, že zavdy to ho
vadko, ta něma tvář jest vděčnější
k dobrodinci svému, nežli bývají lidé a
zajisté oprávněně povstalo přísloví, že
nevděk světem vladne.

Nahlédněmež jen do dnešního sv.
evangelia. Zlou, velmi ošklivou, ponej—
více nezhojitelnou nemocí stíženo bylo
deset_mužův u jednoho městečka v Sa
mařsku, kamž největší dobrodinec lidstva
zavítati volil a kde ubožaky, když jej
snažně a důvěrně o smilování prosili,
slovem všemohoucnosti své uzdravil, řka:
»Jděte, ukažte se kněžím.c (Luk. 17, 14.)
Stalo se;

_že jich přišlo, aby díky vzdali Panu
Ježíši za uzdravení své? Lev, jemuž
sv. Gerasím zhojil ránu, od chvíle té
vděčně dobrodinci svému v službu se

propůjčil, střežil poustevny a posléze
isvate schránky do hrobu uloženého
těla jeho; z deseti mužů však, kteréž
sam Pán Ježíš uzdravil a vyléčil z malo
mocenství, přišel toliko jediný, aby vzdal
díky dobrodinci svému! A nyní obrat'mež
se sami k sobě. Kdože vytrhl ten nej—
ostřejší trn, kterýmž zraněny byly duše
lidské? Kdože zhojil malomocenství naše?
A zdaž přicházejí všickni, kteříž, jak dí
sv. Pavel, zsinalostí jeho, t.j. přehořkým
utrpením a smrtí Kristovou uzdravení jsou
od neduhů svých, aby padli na tváře své
pokorně a vzdali díky za milost tu jemu?
O chraňmež se ohavnosti té, jakou jest
každý nevděkk Bohu, k lidem, pamatu
jíce na napomenutí sv. Pavla, kterýž takto
napsal v 1. listu svém k Tesalonickým
(5, 18): »Ze všeho diky čiňte (Bohu), nebo
tot“jest vůle Boží v Kristu Ježíši o všech
vas.. Amen. F. K.

,“5 WWÉQÉQ
Čtv'ero motivů.

I.

Má dcero, vstaň, já pravím, chod'!“tak Kristus kdysi řekl ——
i stalo se —<——a v údivu

mu zástup k nohám klekl.
A do dnes Kristus v mrtvolu
tak mnohou vdechne duši;
však lidě nyní slepí jsou,
z nich mnozí slepohluší.

II.

Když Jidáš zradil Ježíše,
políbil svaté tělo —
a bezprostředně po činu
se zrádné srdce chvělol

A od té doby mnozí z nás
též Jidáši se stali:
však nelíbali Ježíše —
hned přímo křižovali!

llI.

„My píjem ,hořko“ z kalicha,“
tak mnozí lidé praví,
a myšlenky té po celý
se život nepozbaví.

(') Kriste! podej kalich svůj
těm, kteří vlas si rvali;
ten s Olivetské hory jen,
by „hořko“ rozpoznali!

IV.

Noc. Na _Golgotě trčel kříž,
a ticho bylo kolem —
jen duch kýs vzdychal bolestně
a bloudil horem, dolem.

1 dnes je vzdechy slyšetiz.
snad kolem kříže kluše,
když nenalézá pokoje
ta Jidášova duše.

K. E. Vojíř.
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Pozvání

Všem údům Apoštolátu sv. Cyrilla & Methoda
pod ochranou blahoslavené Panny Marie!

Apoštolát sv. Cyrilla a Methodav diecési brněnské bude míti

slavnostní schůzi,
& to se schválením Jeho Milosti nejdůst. pana biskupa brněnského Dra. Františka Sal. Bauera,

v Rajhradě,
v úterý“ dne 25. srpna. r. 1896.

“MŠ—_—

I. Pořad v předvečer slavnosti:

1. Uvítání poutníků.
2. Litanie loretánská se sv. požehnáním.
3._Svatá Zpověď.
4. Večerní pobožnost'.

II. Dne 25. srpna.

1. O 5. hod. ranní pobožnosť.
2. Svatá Zpověď.
3. O 8. hod. slavná mše sv., kterou sloužiti bude sám nejdůst.

pan biskup brněnský, při níž bude společné sv. přijímání.
4. 0 91/2hod. slavnostní schůze Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda

na nádvoří klášterním, při níž promluví vldp. Dr.Rob. Neuschl, P. Kristin
Lux a Frant. Spička z Nosislavi.

Po schůzi půjdou účastníci k polednímu občerstvení.
5. Odpoledne o 2. hod. ukončení slavnosti litanií loretánskou

a sv. požehnáním, po němž budou ostatky sv. Cyrilla podány k uctění.

Bude to pobožná a zároveň slavnostní schůze, kterou výbor Apoštolátu letos
zařizuje v staroslavném Rajhradě ku osvěžení horlivosti v úctě sv. apoštolů našich,
Cyrilla a Methoda, k upevnění svaté víry mezi Slovany vůbec a v našem lidu zvláště.

K hojnému účastenství zve

výbor Apoštolátu sv. Cyrilla & Methoda
v dieeési brněnské.

Na slavnost sv. Apoštolů našich Cyrilla a Methoda.



Zprávy z misií katolických.
Podává Al. Kotyza.

Čína. (Apoštolské vikář-ství
Kiangnan. — Misie na ostrově
Tsongmingu.) Před ústím Jangtse
kiangu, modré řeky, leží nepříliš úrodný,
ale přece přelidněný ostrov Tsongming,
více než 1 milion obyvatelů čítající.
Křesťanství bylo sem r. 1638. jesuity
uvedeno. R. 1696. čítal ostrov již devět
kostelův a přes 3000 křesťanů, jejichž
počet později na 5000 byl vzrostl. Dnes
čítá ostrov dle nejnovějšího udání fran—
couzských jesuitů 51 křesťanských osad,
8747 křesťanů, 1671 katechumenů, 21
chlapeckých & 31 dívčích škol s při
měřeným počtem učitelův a učitelek.

Dnes uvádíme z listu dp. Fr. Storra,
představeného středního okresu, násle—
dující zprávy:

Napřed slovo o ústředním ústavu.
Napravo a nalevo od kostela, nejsv. Srdci
Pána Ježíše zasvěceného a pro více než
1000 křesťanských osadníků sloužícího,
jsou dva ústavy, nalevo sirotčinec a ústav
dívčí, napravo obydlí misionáře a chla—
pecký pensionát. První dva ústavy jsou
čtyřmi čínskými sestrami jakož i několika
učitelkami řízeny. Celek jest zdí obehnán
a má slušný obvod. K farnímu kostelu
přistavené křídlo, neb jak Číňané říkají
»uchOa, slouží ústavu za kapli. Táž jest
jako v ženském klášteře zamřížována, a
sestry i dívky mohou zde zcela dobře
mši svaté obcovati, aniž jim bylo třeba

ústav opouštěli. Do sirotčince bývá každo
ročně přes 1000 dítek přinešeno. Po
něvadž jich bývá mnoho z nich ne—
mocných, tu jich většina umírá. Zdravé
svěřují se chůvám a za rok se—přijímají
do rodin křesťanských. Každá z těchto
rodin dostává ročně 2 dollary odškod
ného tak dlouho, až jest dívce 15 let.

Všechny ostatní výlohy hradí rodiny
samy, jež tyto sirotky jako vlastní děti
opati-ují & později vdají. Misionář vy
hražuje si však vždy právo, že smí vzíti
dítko zpět a dáti je do jiné rodiny. To
se stává, když rodina svých náboženských
závazků neplní. Bohu díky, “máme čím
dál tím více rodin, kam lze sirotky dáti,
tak že si můžeme vybrati. Více rodin
se na mne hněvá, že jsem jim dítek ne
svěřil, buďto že jsou příliš chudě nebo
své povinnosti náboženské vážně neberou.

Kromě pensionatu jest při ústavu
také farní škola. Nucené návštěvy školy
zde není, zrovna jako žádných státem
ustanovených učitelů. Soukromých škol
jest jako všude dosti. Několik rodin se
spojí, aby si mohly vydržovati učitele.
Za školní světnici slouží každá poněkud
slušná místnost. Vyučování počíná novým
rokem a trvá bez přerušení nebo pouze
s malou přestávkou celý rok. Tím ovšem
nechci říci, že jest škola pravidelně na
vštěvována. Naopak, děti přijdou, kdy se
jim zlíbí, a proto jest pravidelná ná—



vštěva školy pro misionáře největší pře
kážkou. Že děti nerady chodí do školy,
jest stará zkušenost, avšak zde se kladou
největší překážky se strany rodičů samých.
Poněvadž jsou zde naši křesťané většinou '
rolníci, potřebují dítek dílem k polní
práci, dílem též k tomu, aby dům hlí
daly, když oni jsou v poli.

Čemu se děti nejprv učí, jsou mo
dlitby. My zvláště naleháme, aby se na
učily následujícím modlitbám: ranní a j
večerní modlitbě, pobožnosti sváteční,š
růženci, mešním modlitbám sdíkůčiněnim
po sv. přijímání, křížové cestě a konečně
malému katechismu celkem 200—300
stránkám. Některé z děti učí se krom
toho ještě modlitbám na výroční svátky,
modlitbám díků, pobožnosti za mrtvé a
k nejsv. Panně, oběma v čínském pře
kladě. Většina zná všechny tyto modlitby
nazpaměť. Dříve zde byl pro misionáře
pravý kříž, naučiti křesťany nejnutnějším
pravdám sv. náboženství, protože byl
katechismus sepsán v řeči mandarinské,
již zde nikdo nerozumí. Reč mandarinská
liší se tak od nářečí tsong-mingského,
jako franština od latiny. Bohu díky, máme
nyní také katechismus v nářečí šanghai
ském. jemuž se zde ještě dosti rozumí.
Pak jsem poslední rok sám sepsal malý
katechismus v nářečí tsong—mingskěm a
tiskem vydal. Byla z toho ovšem hned
mezi čínskými liberály pravá revoluce,
poněvadž nedopouštějí toho, co není
v jejich učené spisovné řeči sepsáno.
Avšak našim chudým venkovanům jest
vítaným hostem. Až dosud nečetli knihy
ve svém nářečí vydané.

Dívky vlastního ústavu neb normální
školy vzdělávají se na učitelky. Učí se
také tak zvaným čtyřem klassickým
knihám & musí býti s to, aby četly ne
příliš těžké knihy poučné. Kromě toho
učí se také počítati a obyčejná psaní
sestavovati. Kromě modliteb musejí si
také znalost biblické dějepravy a obšír
ného katechismu osvojili. Obyčejnéženské
ruční práce: pletení, háčkování, zhotovo
vání umělých květin pro kostel dokončují
program. Když pak dívky již jako učitelky
působí, vybírá se z nich několik schop
nějších a povolává opět na rok do ústavu,
kdež studují některé lékařské knihy. Ta
kovýmto způsobem připravují se na své
důležité povolání. ——Kromě toho jest

| v ústavu 2o_3o dívek mezi 10—20 roky,
jež obstarávají polní práce. Jsou to takoví
sirotci, jimž adoptivní rodiče zemřeli aneb

5 z jiného důvodu do ústavu nazpět při
jaty byly. — Kromě toho vystavěl jsem
nedávno dům, do něhož se na ošetřování
přijímají staré a chudé ženy pohanské.

A nyní odbočme od kostela napravo
k ústavu chlapeckému. Zde jest předně
modlitebna pro hochy z farnosti a jiná
opět pro hochy z celého ostrova._ Mnozí
z nich musejí zde bydleti po mnoho
měsícův, a sice proto, poněvadž mají
daleko do školy. Pak přijde přípravka a
škola normální, třemi čínskými školními
bratry řízená. Program jest skoro týž
jako u děvčat, jen že se klassické
knihy obšírněji studují & vysvětlují.
S ústavem tímto sousedí nový, vlastně
ještě nedokončený utulek pro staré po
hany. Pováží-li se, že musím kromě
těchto ústavů křesťanskou obec s 1000
obyvateli spravovati a mimo to ještě o
2000 po různých malých obcích roztrou—
šené křesťany pečovati a celý ostrov na
starosti míti, tu uzná snadno každý, že
nadále sám nevystačím.

P. Storr vypravuje dále o rozpacích,
do jakých jej přivádí často podivná ostý
chavost' čínských nevěst, jež nelze skoro
ani k tomu přiměti, aby vyslovily nahlas
a srozumitelně slůvko »ano.: Tak poslal
nedávno jeden párek snoubenců s nepo
řízenou domů, poněvadž nebylo přese
všechno namáhání možno z nevěsty ono
slůvko dostati. A poněvadž pak se zde
často ženich s nevěstou ani neznají,
musí dáti misionář před uzavřením sňatku
více párů dobrý pozor, zdali skutečně tí
praví k sobě patří. Jedenkrát klečelo pět
párků před oltářem. Při dotazování přišlo
pak na jevo, že nevěsty na pravém
místě neklečely a málem by se byly do
staly za nepravé muže.

Jižní Afrika. (Apoštolská pre
fektura transvaalská.) Prefektura
transvaalská byla teprv r. 1886. od vi
kářství natalského oddělena a otcům
z tovaryšstva Neposkvrněného Početí
odevzdána. Apošt. prefektem jest nyní
P. Alois Schoch, jemuž asi 12 kněží
z jeho kongregace stojí po boku.

Podmínky pro příznivý vývoj katoli
cismu v jmenované republice nejsou
zrovna stkvělé. Země, čítající asi 610.000
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bělochův a černochů, jest řízena »buryc,
rolníky z Hollandska sem vystěhovanými.
Rolníci tito nezapomněli dosud na svůj
starý fanatický kalvinismus. Všichni
úřednici republiky musejí mu náleželi.
Všechna možna vyznání jsou trpěna,
jen náboženství katolické jest naprosto
zakonem vyloučeno. Žádný katolík ne
může býti volen do zákonodárného sboru.
Toto nepřátelské smýšlení těchto jinak
zcela rozumných burů .jest udržováno a
podněcováno jejich kazateli.

První katolický missionář, jenž se
na pravém břehu Vaalu objevil, byl
P. lloedervanger. Přišel sem v padesáti
letech navštívit a vyhledat několik kato

dostal se do tehdejšího hlavního města
Potcheel'stroomu, což staré bury nemálo
rozčililo, ač kmen hollandský jinak tak
právě příliš vznětlivý není. Brzy na to
byl missionář před shromážděné otce
města předveden. Tam mu přečetli vy
povídací zakony vůči katolíkům a dali
mu na srozumčnou, aby dle právě pře—
čtených paragrafů zemi opustil, jinak
že ho vyvedou ze země postrkem. P.
Hoedervanger prohlásil, že jest 5 po
strkem docela srozumněn, poněvadž tak
rychleji a laciněji pocestuje; jen at' jej
nechají katolíky navštívit a jim sv. svá—
tosti udělit. K postrku však nedošlo a
tak musil missionář dlouhou cestu ko—
nati pěšky. Až do r. 1869. nedožili se
burové více takového překvapení. V témž
roku přišel tam však P. Le Lihan z to
varyšstva Neposkvrněného Početí, a zůstal
k svému nemalému překvapení neobtě
žován.

To však mělo své příčiny. Od roku
1869. měli burové, když se v neděli ve
svých modrých sametových kalhotach,
úzkých kazajkách a lýkových střevících
z blízka i z dáli do kostela ubírali,
o něčem jiném mysliti a mluviti, nežli
o vpádu katolíků do zaslíbené země
kalvinistův.

V Kimberley se totiž našly diamanty,
a jistý van Niekerk koupil od jakéhosi
pohlavára za 500 ovec, 12 kusů hově
zího dobytka a dva koně, později tak
proslavený diamant »hvězdajižní Afriky,:
za nějž mu závod Lilienfeld a spol.
200.000 marků vyplatil. Počátkem let
sedmdesátých bylo na břehu řeky Oranje

a Vaalu 10, později 50 tisíc lidí, dia—
manty hledajících a až dosud jsou známa
jména těch, kteří obchodem s diamanty
více než 40 milionů za krátkou dobu
vyzískali. S nevyslovitelným vztekem
viděli burové po prvním rozčileni, že
Angličané diamantová pole lstivě a ná—
silně zabavili, a že jejich námitky a ná—
roky nic neplatí.

Týmž časem našlo se v republice
zlato. Kdo neměl štěstí při diamantech,
táhl na sever do země burů, kteříž se
byli ze svého oblíbeného klidu násilně
vyrušili. li. 1881. vypukla válka s Anglií
a po jejím dokončení začala hrozným
způsobem řádili horečka po zlatě.
V hloubce 100—200 metrů přišlo se
na ušlechtilý kov a nyní po něm nastal
pravý shon.

Jako ze země vydupáno povstalo
a vzrůstalo město Johannesburg. V roku
1886. založeno, čítá nyní 50, dle ně
kterých 100 tisíc obyvatel, a jest nej-
důležitějším místem mezi Kapem a
Kongem. Nově objevená zlatá pole při
lákala tisíce dobrodruhů také nyní na
sever republiky. Pro cizozemce byl pak
Transvaal otevřen hlavně dráhou roku
1893. z Natalu do Johannesbergu vy—
stavěnou. President Kruger bránil se
proti tomu, jak se říká, zuby, nehty,
ale konečně musil přece povolili. 'I'im
jest zřízeno lehčí spojení s ostatními
jihoafrickými státy, země, ušlechtilými
kovy přebohalá, jest cizinci takořka za
plavena a tak si zvykají časem v Trans
vaalu nejen hledatele diamantů, zlato—
kopy, lovce slonů, krotitele pštr05ů, kva
kaře, dissidenty, presbyteriany, hol
landsky reformované atd., nýbrž také
katolíky v zemi trpěti a tak stalo se toto
období plné shonu a nepokoje pro naše
missionáře prospěšným. l-Ined počátkem
osmdesátého roku povstaly katolické
osady v Johannesburgu, Potcheestroomu
a Pretorii. Překážky, jaké činili refor—
movaní kazatelé, byly mnohdy trapné:
avšak na štěstí zanikli jejich varovné
a výhrůžné hlasy v lomozu pohnutého
veřejného života. Na tři osady ve vy
nikajících městech následovaly rychle
stanice v Lydenburgu, Klerksdorfu, Krů
gersdorfu a jinde. Mezi nimi jest nej—
důležitější Lydenburg, poněvadž má po
vyslavění drahy budoucnost. Ovšem že



náležejí zdejší sedláci k nejsnášenlivějším
svého kmene. Ještě r. 1894. navrhovali
»radě lidua, aby všechny katolíky ze
země vyhnali. Bada Ovšem myslila jinak.
Nyní objevují se v listu »Pretoriac jakož
i v jiných různé návrhy, jak by bylo
lze katolíky ku přestoupení ku kalví
nismu přinutiti, na př.: pohrozili jim
pokutou 100 marek, jestliže se k refor
mované církvi nepřidají.

Jako všude, spočívá naděje celé
missie ve školách. Vyučování má v rukou
12 řádných bratří Maristů. Ženskou
mládež vyučují sestry. V celku působí

elebena a chválena buď do
;35 brota Boží, kteráž převyšuje

veškeren rozum lidský, anat
„;m—nám dává milosti, kterých

nezasluhujeme, ano dary Boží jsou hoj—
nější, než my prositi a žádati smíme,
ba jak apoštol národů velevhodně při—
pomíná, převyšují všeliky smysl. Pan
nezná a nečiní žádné obtíže, má-li na
plniti &uštědřiti, co nás oblažuje, a jakož
nebe vyvýšeno jest nad zemí, taki Pán
naš povyšuje nás nad malomyslnosť naši,
abychom žádali důvěrně a pevně o všecko,
čeho nám třeba. Vždyť není nikoho dle
slov prorokových: »Jenž by Ti roven
byl v myšlení.: Jistou věcí jest a
neklamnou, že božské a otcovské Srdce
Ježíšovo jediné k tomu směřuje, aby
lidem dobře bylo, aby lidé byli pokladem
Kristovým, ne snad z té příčiny, že by
Pán Ježíš chtěl se obohatiti, nýbrž aby
lidé, spojeni jsouce s Kristem, veškerým
bohatstvím oplývali.

Svazek, kterýmž protivy nejkrajnější
mají býti spojeny, jest nejsvětější Syn
Boží, Ježíš Kristus, náš Pán dle vlast—

»Ja jsem cesta, pravda
k Otci,

ního výroku:
a život. Nikdo nepřijde
jedině skrze Mne.:

Věztež tedy všickni, kteří chcete
k Otci nebeskému dojíti, že žebřem jest
vám Ježíš Kristus, Syn Boží. At?každý
ví, že není jiného prostředníka kromě
Pána Ježíše. Ačkoliv i svatí jsou pro
středníci naši, jsou nicméně jenom skrze
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zde asi 60—70 řeholnic, mezi nimi
mnoho německých dominikánek. Anglické
sestry ošetřují nemocné, a nyní jestjim
i veliká nemocnice v .lohannesbergu svě
řena. Ještě nedávno, před vypuknutím
posledních bojů pozdvihlo proti tomu
několik horlivců svých hlasův, avšak
byli od samých lěkařův umlčení. Nejvíc
obtíží a překážek nadělají missionářům
vždy ještě protestantští kazatelé, kteří
si nenechají k tomu žádné příležitosti
ujíti. Doufejme, že se bude 12 Maristů
a sestry lépe držeti, než kalvinističlí
lel'OVÉ. „ Katal. misie.“

“*=—%$?

Ježíše, protože Kristus sám jest Pro—
středník náš, skrze něhož i oni místa
nabyli u Otce, a že Pán Ježíš jest Pro
středníkem všech, kteří chtějí k Otci se
dostati. Ale co učiníme my, an Ježíš
Kristus jest nejvyšší, jak Církev, Choi?
jeho, slavně prozpěvuje? Avšak i této
výše můžeme dosíci, jakož jsme povolani,
bychom byli dokonalými, jako i Otec
náš dokonalý jest. protože Pan Ježíš
ělověčenství své, v němž nám jest roven,
5 Božstvím spojil.

Ptaš-li se mne, kde jest Kristus,
abych k němu mohlse přivinouti a skrze
Něho k Otci se povýšiti? Odpovím ti,
že na Pána ukážu prstem jako Jan
Křtitel naň ukázal. Ano i vznešenou
pravdu vám ohlásím, jako Jan Křtitel,
an pravil: »Ejhle, Beránek Boží,
jenž snímá hříchy světa.: A tuto
máte Beránka Krista, ukrytého způsobou
chleba, tuto pak jest přítomnost jeho
podivnější a zázračnější než byla u Jor—
danu, kde Jan na Ježíše prstem uka
zovaL

O božská lásko věčného Otce,
kteráž jsi ustanovila Ježíše branou, skrze

sám svědčí. A hle, brána tato tak jest
nám blízka, tak dokořán otevřena, že
se zdá, jakoby Pán všecky volal, aby
touto branou prošli. Srdcem Otce ne
beského jest jednorozený Syn jeho, proto
kdo má Syna Božího, vládne Srdcem
nebeského Otce.
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Pochválena budiž, Pane, dobrota
Tvá, kterýžto, ač velmi toužíš po tom,
abys nám se dal za pokrm, malé uznání,
věc snadnou předpisuješ: milovati jedno
rozeného Syna Tvého.

() křesťané, nevidíš-li přečetných
důvodů, kteréž tě vybízejí, abys Krista
miloval, že nemusíš se tázati: jak budu
milovati Krista, ale že bys měl se ptáti:
mohu-liž poleviti, abych Pána Ježíše
nemiloval? Kdyby láska neznala mezi,
pak by láska k Ježíši musila býti bez
mezná, a člověk by měl volati: Co
učiním, abych lásce své musil dáti uzdu,
aby z cesty nevybočila? Milovati Ježíše
Krista a toužiti po Ježíši Kristu, tat'
jest cesta, kterou od Otce budeš milován.
A chceš—li několika málo slovy pravdu
tuto projádřiti, povím ti ji: »Kdo hodně
Pána přijímá a chce .ležíšovým býti
úplně a dokonale, ten zvítězil, ten Srdce
všemohoucího Otce zranil.

Miluješ-li Krista a lituješ-li z lásky
ke Kristu hříchů svých, kterých jsi se
dopustil, pak odumřel jsi sobě a jsi
hodně připraven, abys chleba nebeského
užil. Když pak s upřímnou láskou a
pevnou vírou důvěřuje přehořkému
utrpení Páně, k oltáři se přibližuješ a
Pána svého přijímáš, který na oltáři

přebývá, pak Pán tebe živí, ty pak
v Krista proměněn býváš. Tímto svazkem
víry a lásky jsi s Kristem spojen. jsi
živým údem těla Kristova, paprsky laska
vého Otce nebeského tě zahřívají, při
jímá tě Otec nebeský za Syna svého, a
cti a obohacuje tě poklady nehynoucími.

».leden,c dle výroku sv. Augustina,
»umřel, aby nezůstal osamělým; Ty
nemáš zalíbení, abys sám pokladův
užíval, ale žádáš, aby i chudí přišli a
s Tebou jedli, abys tak lásky Otce ne
beského užil.:

Hlasem mocným a modlitbou vrouc
nou volal jsi k nebeskému Otci. Ve
svaté noci zeleného čtvrtku, dříve než
Pán náš ubíral se do zahrady a pro
nás byl zajat a svázán, pravil, zaujat
láskou k lidem, Otci nebeskému : »Láska,
kterou jsi, Mne miloval, přebývej
v nich.: 0 té události podivuhodné!
O toho podniku nepochopitelného, kterýž
hoden jest Syna Božího! O toho pra
vého Prostředníka a Smírce, toho svazku
lásky mezi Otcem a mezi námi! Já
jsem v nich, tak pravíš, Pane. Kdo jsou,
v nichž přebýváš, ti, kteří hodně Tebe
přijímají? Já jsem v nich, jako hlava
na těle, proto i láska, kterou jsi mne,
Otče, miloval, přebývej v nich.

Různé zprávy a drobnosti.
Ze Zolechovic u Zlína. (Sv. misie.

Svěcení oltářů) Dne 20. června
zavítali do Želechovic 3 misionáři, Re
demptoristé z Červenky, již po třetí a
sice dpp. P. Josef Tomášek, superior,
P. Ig. Bláha, P. Rud. Kameníček.
Druhého dne, v neděli, začali hned spa
sitelné dílo. Věru spasitelné! Ačkoli
byly práce'na lukách a polích, přivstali
sobě lidé, pospíšili sobě v práci, aby
mohli přijíti na kázaní ráno i večer i na
odpoledni cvičení jednotlivých stavů. S ká
zaním bývaly spojeny pobožnosti.
všem účastnili se farníci takou měrou,
že po 3 dnech již nestačil kostel, a tudíž
bývalo kázaní pod širým nebem. Také
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též neunavnými zpovědníky od rána do
večera a tak stalo se, že společného sv.
přijímání jednotlivých stavů sůčastňovalo
se na sta jednotlivců, na př. žen přes
500 dne 26. června. Ku společnému sv.
přijímání chodívalo se průvodem od kříže
uprostřed osady do chrámu Páně, prů
vodem urovnaným ve dvě řady. Zvláště
krásným a významným průvodem bylo.
když v neděli dne 28. června na 400
dospělých mužů bralo se od kříže
osadou za nábožného zpěvu ku společ
nému sv. přijímání. To byl slavný projev

ikatolického smýšlení před evangelíky!

z okolí přicházelo lidí, čím dále, tími
více. Neohrožení kazatelé výmluvní, byli _l!

Neméně slavným, krásným a významným
projevem bylo, když v úterý dne 30.
června misionární kříž byl nesen
od kříže před osadou celými Želechovi
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cemi v urovnaném, pestrém průvodu
všech stavů s celou řadou družiček za
zpěvu, hudby a střelby z hmoždířův až
ke kostelu, kdež byl od mládenců po
staven a P. superiorem Tomáškem
posvěcen.Přisvěcenízpívala Cyrillská
jednota. Velkolepá slavnost! Radost
z ní měli všichni. Podobně působil
průvod s Nejsvětější Svátosti
za přehojného účastenství všeho lidu ve
čtvrtek 2. července. 'l'ento průvod za
nechal hluboký pOsvátný dojem v srdcích
všech po předcházejícím důrazném a
přesvědčivém kázaní závěrečním P. To
máška »O nepřátelích zbožného života.c
Žádné oko nezůstalo bez slzí při tomto
kázaní. Zvláště pak slova na rozloučenou
jednotlivým stavům a vyslovené i udě
lené požehnání všem vyvolalo hlasitý
pláč na celém, rozsáhlém prostranství
u kostela, kdež stála kazatelna. Velebná
to byla chvíle, posvátné nadšení, když
i po osmáhlých tvářích otužilých mužů
hojné tekly slze již zcela volně a na
všech stranách! Bůh sám mluvil ústy
misionářův a milost Boží patrně půso
bila v srdcích všeho lidu! Na slavnost
apoštolských knížat, sv. Petra a Pavla,
patronů farního chrámu Páně našeho,
svěceny byly nové sochy a obrazy
na nových třech oltářích. Světil

je slavně odpoledne za četné přísluhy
kněžstva u přítomnosti velkého zástupu
lidstva vdp. msgr. Jan Berger, papežský
komoří, assessor, děkan a farář v Hno
jicích, milý stařeček 801etý,_ jenž před
50 lety byl v Želechovicích kaplanem
(1843—1847). Toho dne byla pout.“
v Želechovicích, lidu odevšad hojně, ano
i z města Zlína došel velký průvod
s knězem, vp. Fr. Ulehlou. Byla to
krásná pout. Radovali se z ní všichni.
Se zálibou prohlíželi sobě též oltáře
nové, jež líbí se velmi. SlavnOst' tato
získala zajisté misiemi, jež prodlouženy
byly'o dva dny. Ano i více. Neboť na
úpěnlivě prosby nemocného vdp. děkana
Vyzovského, assessóra Jana Bartoše,
odhodlali se dva misionáři, P. Tomášek
a P. Bláha, jíti na slavnost apoštolů
slovanských, sv. Cyrilla a Methoděje
do Bratřejova, kdež před hrubou kázal
misionář P. Tomášek velmi případně,
(P. Bláha kázal ráno ve Vyzovicích).
Z Bratřejova se vrátili zase do Želeé
chovic, odkudž odjeli 6. července domů.
Radosť, spasitelnou radost připravili nám,
ale také sami měli radost“, když bylo
komunikantů 1880 a když zástupcové
jednotlivých stavův i jednotlivci přichá
zeli z vlastního popudu řícijim upřímně:
»Pán Bůh zaplatil:

JA.

Milodary božského Srdce Páně.

Z Třeboně. Vzdáváme vroucné díky
nejsv. Srdci Pána Ježíše a neposkvrně
nému Srdci Panny Marie, sv. Josefu &
sv. Antonínu Pad., že syn náš, studující,
po vykonané 9denni pobožnosti zkoušku
maturitní se šťastným výsledkem odbyl.

Rodiče.

Z Břestu. Byl jsem volán k ne
mocné. Bylo se co báti, že v čas ne
dojdu. Obrátil jsem' se tedy s důvěrou
k Božskému Srdci Páně a umínil jsem
sobě, že vykonám devítidenní pobožnost
k Božskému Srdci Pána Ježíše a za
stanu-li nemocnou ještě na živu, že to
uveřejnim. Byl jsem vyslyšen a proto
vzdávám těmito řádky díky nejvroucnější„___—W

Božskému Srdci Páně, vzývaje spolu
všechny, by v potřebách svých k Bož
skému Srdci útočiště své brali. Rovněž
díky vzdávám Pánu Ježíši a Panně
Marii bez poskvrny Počaté za vyslyšení
v jistě velmi důležité záležitosti v dří
vějším čase. P. A. It.

Od Hustopeče. Byl jsem z těžké
nemoci vysvobozen po vykonané devíti
denní pobožností, tak že mohu nyní již
pomalu svoji práci konat. Plním tedy
slibsvůj, volaje z plna srdce: Budiž
ctěno a velebeno nejsv. Srdce Pána Ježíše
a přesvaté Srdce Panny Marie, jakož i
pochválen bud' sv. Josef a sv. Antonín
Paduanský, divotvorce této doby. F, U.
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Zájmy Krista Páná v různých zemích.
Podává. PZ. Buchta.

Řím a Italie. Nejnovější encyklika | jest, v zájmech strany této svědomitě
vydaná sv. Otcem, pojednává o jednotě ! pracoval a jim napomáhal. První avětší
církve a počíná slovy: »Satis cognittim.a

!

Obsahuje 112 citátů z Písma svatého a '
církevních ()tců, kterými se probírá cir—
kevní ústava a základní zásady jednoty
a které mají na zřeteli ne více roz
tříštěných společností, nýbrž jedinou
církev spojenou, kterou Kristus církví
svojí nazýval. Encyklika zve všechny,
kteří Ježíše Krista za Syna Božího a
Vykupitele uznávají, aby se k Církvi,
Jím založené, připojili.

Rakousko. Vídeňský nuncius Agli
ardi byl jmenován od sv. Otce kardi—
nálem. — Snahy veškerému náboženství
vůbec a jmenovitě ovšem katolickému
nepřátelské způsobily v posledních dobách
neblahým svým působením takový rozvrat
ve všech poměrech a životě národů, že
ukázalo se 'potřebou, postaviti mocnou
hráz proti takovému řádění &sdružením
horlivých zastánců víry Krista Ježíše
čeliti nepřátelům toho, co jediné spo—
lečnosti lidské může dodati ceny, bez
pečnosti, pořádku a blaha. Povstávaly
takto v různých zemích strany katolické.
Hnutí, která svými pracemi vyvolaly,
korunována byla výsledky požehnanými,
zvláště o německé straně katolíků
s chloubou se musí říci, že ona to
hlavně byla, na jejíž skálopevných
hradbách se roztříštíla moc pověstného
Bismarka. Že u 'nás, v našem životě
národním se zájmy náboženskými do
padá to velmi smutně, jest obecně známo
a denní téměř události vynášejí najevo
věci, které rozervanost' naši v této pří
čině ozařují světlem přímo příšerným.
Poměry těmito pobádáni a naposledy
hlavně kroky politických zástupců ná
roda donuceni, založili přátelé víry i ná
rodanovou stranu katolickou ná
rodní a již také uveřejněn byl mnoho
slibný její a důkladně sestavený program.
Poněvadž dějinami zřejmě jest dosvěd
čeno, žejen horlivé a všestranně hluboké
přilnutí k víře Kristově dodává národům
vnitřní zdravoty & zevnější síly, bude
nyní povinnOstí svatou každého jednot—
livce, jemuž blaho jeho národa a vlastí
upřímně na srdci leží, aby, co na něm

' díl práce zaujmou napřed ovšem kroky
a také boje politické, nesmí se však
zapomínatí, že ta druhá část? prací, byť
i v programu docela určitě se nevytý—
kala, jest neméně důležitou, ano zá—
kladnou pro působení politické. Jest to
obnovení a osvěžení náboženského ducha
ve všech částech naší české společnosti,
do které se velice již zahnízdil zloduch
lhostejnosti, nebo i veřejné nevraživosti
k náboženství. A na této práci může
podíl míti každý ve svém okruhu, jest
to práce vznešená, apoštolská, pokračo—
vání v díle sv. věrověstů moraVských,
Cyrilla a Methoda. Právem se náříká,
že v naší veřejnosti panují poměry na—
mnoze nesnesitelné, sama nevraživost,
malicherné zájmy osobní, podezíravosf.,
na venek nesjednocenosť, popudlivá ne
snášenlivost, ve všem všudy mělkostf a
neurovnanost' — nuže a tyto společenské
nectností zmizí rázem, jakmile ovládnou
mysle jednotlivcův i spolkův zásady pra—
vého náboženství, které všecky kroky
na roli národní posvěti a myšlenku ná
rodnostní, která okázale a s jistým
úmyslem všude do popředí se staví,
neskonale prohloubí a zušlechtí. Dej Bůh
k takové práci každému hojného po
žehnání. ——Nad pomyšlení rozrušené
poměry v zemích uherských přinutily
sv. Otce, že zaslal všem arcibiskupům,
biskupům a opatům království uherského
zvláštní důtklivou instrukci. Jednotlivá
její ustanovení a pokyny týkají se semi—
nářů, duchovenské kázně a duchovní
správy. Širší veřejnost asi budou nejvíce
z ní zajímati paragrafy, ve kterých mluví
papež na obranu řečí mateřských. Tak
% 9. praví: »Biskupové ať rozhodně
vyzvou faráře a katechety, kteří vyučují
věřící nemaďarské národnosti, aby_sice
poslechli státního zákona, podle kterého
děti ve školách mají se vyučovati ma
ďarsky, ale aby v této maďarské řeči
děti školní dříve nevyučovali, pokud se
nepřesvědčí, že jí dítky úplně rozumějí.
Tak toho žádá i věčná spása dětí
i blaho státu. Též mají biskupové farářům
a kaplanům přikázatí, aby na tak dlouho
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nekázali maďarsky, pokud 'se nepřesvědčí,
že obce řeči této zcela rozumějí. Jestliže
l'arnici mluví několika jazyky a ma—
ďarštině nerozumějí, at“ se iaiáři přičini,
aby i tito věřící slovo Boží ve své řeči
slyšeti mohli.<< A g 11. doporučuje, aby
byly zakládány katolické náboženské listy
pro lid, psané nejen maďarsky, nýbrž
i v jiných řečech. To platí ovšem jen
pro Uhry výslovně. nepanují však i u nás
takové poměry »maďarskéc na školách
pověstného Schulvereinu, kde se mají
děti vyučovali německy, neznajice ani
slova z řeči této, a kde se takovým
způsobem nejen nesmyslné ohlupuji, ale
ve příčině náboženské přímo vražedné
na nesmrtelných svých duších ničí?!

Francie. Ve větší části měst svo
bodomyslné Francie jest zapovězeno pro
cessí Božího Těla na veřejných ulicích
a náměstích, a sice, rozumíme—li dobře
poměrům, zápověď vychází od městských

rad. Z této příčiny musejí se katolíci
francouzští spokojili průvody uvnitř ko
stelů. Letos, nemohouce se domoci svého
práva po dobrém, sáhli konečně po své
pomocí a následkem toho došlo na ně
kolika místech k prudkým srážkám mezi
katolíky a republikány, kteří ve spolku
s policií chtěli průvody překaziti. Ná
padným jest, že processí v Brestu účastnil
se admirál Bari-era a v Cannesu generál
Charette. V kruzích radikálů panuje
proto nesmírné rozhořčení proti vládě,
o níž se domnívají, že hnutí katolické po
vzbuzuje, domnívají se ovšem neprávem,
nebot ministelstvo nařídilo přísné vy
šetřování a hodlá násilnickým zákonům
zjednati platnost. Člověk by myslil, že
žijeme v časech revoluce. Ostatně tato
nesnášenlivost nevěrců proti věřícím ne
znamená silu republikánského ducha,
nýbrž bezmocnou a dohasínající jeho
slabost.
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Katolické misie v severních zemích.

oslední dobou vyprávěl misionář z Dánska, P. Sveinsson T. J., toto:
Přijda na cestách svých do Reykiavik, hlavního města ostrova,
navštívil jsem též stoliční chrám, nyní luteránský. Vůdcem mym
byl sakristán, ukazoval kostel a památné věci. Najednou přišli jsme

do malého pokojíka; i otevřel schránku a vyndal velmi nádherný plášť. 'lo mne
zajímalo velmi. »To jest relikvie ze starých dob katolických,< pravím. Sakristán
na to: »Tento plášť poslán byl od papeže okolo roku 1550. poslednímu biskupovi
Jonu Arasonovi.c — »A k čemu jest nyní plášt: tento?<< ——»Nyní,<< dí sakristán,
»jej užívá náš biskup, když světí nové kněze. Obléká si jej při tom obřadu. Tak
je to obyčej od nepamětných dob.: Ano, tak jest! Papež Pavel 'lll. poslal tento
plášť Jonu Arasonovi, biskupu islandskému, odměnou za jeho horlivé působení pro
víru katolickou. Jest opravdu zajímavo, v jaké vážnosti protestanté tento pláš
maji. A nyní jeden z nástupců Pavla Ill., nynější svatý Otec Lev Xlll., daroval
ubohým pobloudilým seveřanům ještě více, poslal Msgra Van Eucha, apoštolského
vikáře, do Dánska, aby založil katolickou misií. Podivné to řízení Boží! Napřed
měli protestanté islandští jen biskupský plášt' jako relikvii, a nyní mají skutečného
biskupa katolického!

První stopy křesťanství v Dánsku nacházíme asi v 7. století; jisto jest, že
biskup Eligius poslal své kněze podél břehů severního moře, aby obrátili Dánsko
na víru křesťanskou. Po obrácení Erika r. 826. na víru křesťanskou dařilo se již
lépe církvi katolické. Hlavním apoštolem jest sv. Ansgar, jenž netoliko obrácené



ve víře upevňoval, ale i pohany mnohé obrátil na víru'Kristovu. Církev dánská
kvetla dosti utěšeně, ovšem ne stejnou měrou a vždycky; bylat' též jako v jiných
zemích postižena rozličnými osudy, až konečně r. 1530. za krále Kristierna lll.
bylo katolické učení odstraněno a nastoupilo luteránství. Památkou zůstal, jak
shora řečeno, jen ten nádherný plášt po posledním biskupu Jonu Arasonovi.

Jak dobré jest to, že nynější svatý Otec Lev Xlll. ve své otcovské péči
snaží se tyto dříve katolické země, později odtržené, zase vrátiti církvi Kristově.
Což přirozenějšího, než aby pobloudilí národové severní zase se vrátili do lůna
církve katolické. 'l'ím vzejde jim opět nový život, nová osvěta, blaho časné í věčné.
Pečlivoslí sv. Otce Lva Xlll. založena nyní katolická misie. a tím založeny opět
katolické chrámy, školy a lid jest velmi přístupný učení katolickému, an vidí, jak
dobročinné ústavy povstávají, jak katoličtí misionáři se obětují pro blaho a spásu
pobloudilých duší. Ochráncem této misie jest nejsv. Srdce Pána Ježíše. Prosme
tedy, aby toto nejsv. Srdce žehnalo této misii a apoštolským pracím obětavých
kněží misionářských.

Obětování úmyslu denního.

Pane Ježíši Kriste! Ve spojení s božským úmyslem, za kterým Ty sám na
zemi nejsv. Srdcem svým Bohu chvály jsi vzdával & nyní v nejsv. Svátosti oltářní
po vší zemi bez přestání vzdáváš až do skonání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a 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
rozkvět katolické církve v severních zemích, a na všechnyúmysly,
jež .odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlasť naši a národ náš česko—
slovenský! 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 plnomocué.
Pius IX. 26. listopadu 1876.) '

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. Josefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev xm. 1891.) '

Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Trpělivosť a soužení jest nejlepším prostředkem Srdci-Iežíšovému se zalíbití a s ním

se SPOJltl (Giuliani)'$—---—-—- _,____ ___—_ _ ___. __,_ _f__f „__—„ —-+

, Můj Bože!

pjak rád budu umírat„ dnes, zítra, v každé době;
mně teplem bude zemč chlad —
byt' ledem hrob byl pozavát,
mně teplo bude v hrobě,

kde klid a mír se uhostí
v tu svatou zemskou hroudu.
Já vypiv kalich hořkostí,
tam čekat budu s radostí,
až zavoláš mne k soudu.

í
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A každý, kdo Tě miloval,
to, co já, cítit musí!
Kdo v Tobě měl svůj ideál,
nechť byl to chudák, nebo král,
ten pravdu slov mých zkusí.

Ú jak rád budu umírat!
Mně nelze spoustu vznětů
jak cítím je, na. jevo dát —
však, až já, budu umírat,
tož s Tebou na svém retu

můj Bože!
K. E. Vojíř.

—————-—f+eea --—-—

Zaslibení Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšího Srdce.
Uvažuje 1). L'hn.Kovář, 0. SS. R. (Č. d.)

' ina zaslíbení jsou dana všem vše

Éobecně, jina zvláštnímu stavu
je nebozvláštní uctěnejsv Srdce.

Máme tudíž lll. řadu zaslíbení:

7. »Dům stavu jejich potřebně mi—
losti.c

8. »Budu jim v životě, ale zvláště
v smrti bezpečným útočištěm.<<

7. zaslíbení:

Stavu potřebné milosti.
a) Svobodným.

Abychom trochu alespoň poznali
hlavní povinnosti stavů, rozdělíme stavy

ve dva hlavní a sice: a) svobodné,
b) nesvobodné. V této úvaze při
hlédneme bedlivěji k povinnostem svo
bodného stavu, v budoucí úvaze ne
svobodného, t. j. osob ženatých nebo
vdaných.

V tyto dva stavy dají se vtěsnati,
ne-li úplně, tedy aspoň dosti přibližně
všechny ostatní stavy (kněžím dáno
zvláštní zaslíbení). Vdovci a vdovy mají,
zajisté každý připustí, některé povin
ností společně se svobodnými, některé
s nesvobodnýmí, pročež nebudeme se
více o nich zmiňovati.
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Pán Ježiš slíbil: »Dámstav u jejich
potřebně milosti,: z čehož následuje, že
dá ctitelům svého božského Srdce jak
svobodným, tak nesvobodným potřebné
míIOsli. Když Pán Ježíš slibuje mi
lostí potřebné jejich stavu, znamená to,
že dá svobodnýmzvláštní pomoc,
aby věrně zachovávali povin
nosti stavu panického nebo pa
nenského. Povinnosti mládencův a
panen valně se od sebe neliší, proto
promluvíme společně o obouda úvaha
týká se obou, jak jinochů, tak panen.
Všechny jejich hlavní ctností dají se
krátce vyjádřití těmito dvěma ctnostmi:

1. čistotou, 2. poslušnosti. Jiné
ctnosti, které se tu a tam uvádějí (na
př. známých 7, nebo kolik kdo chce
P, pannám) snadno se podřídí jedné
z uvedených dvou ctností. K oběma,
čistotě i poslušnosti, dopomáhá nejsv.
Srdce Páně sv-ým ctitelům. Vizme
nyní, jak!

1. Čistota. Všichni lidé mají na zemi
tentýž ukol bez rozdílu stavu nebo po
volání: Aby Pána Boha poznali, milovali,
jemu sloužili a'tim jednou byli spasení.
Že tomuto povolání snadněji lze dostati
ve svobodném stavu, sotva kdo upře.
Pán Bůh napomína také mládež důrazně,
by naň pamatovala od prvních dnů mla
dosti a nejen pamatovala, ale mu i slou
žila. »Pamatuj na Stvořitele svého ve
dnech mladosti své, prve než přijde
čas trápení a přiblíží se léta, o nichž
diš: Nelíbí mi sea (t. j. čas stáří a smrt
sama). (Kaz. 12, l.) Nejhlavnějši příčina
však u mládeže, že nepamatuje na svého
Stvořitele i Vykupítele, Ježíše Krista, a
lásku jeho božského Srdce k nim, je ta,
že povrhuje čistotou svého stavu a od
davají se nepravostem, které nejvíce
zarmucují jeho nejsv. Srdce. Jeho pře
draha krev to byla, která obmyla je,
on daroval jim roucho neposkvrněné,
čisté, bělostné nevinnosti na křtu svatém.

Jeho žsinalostí uzdravení a obmylí jsme
od všeliké poskvrny, jeho bolestmi &
hořkým utrpením čísti, ano svatí učinění
jsme v koupeli křestné vody. Čistota
panická a panenská čistota, nezbytně
má býti dobrovolna. Není čistota panická
ona, která je vynucena, že na př. pro
chudobu zůstává panicem a pannou, ne
nalézaje příležitosti ku sňatku; nebo že
není zdrav, nebo vůbec že mu nemožno
vejiti v stav manželský. Ani ten, který
se nežení aneb nevdává proto, že stav
manželský vyžaduje velkých oběti a sta—
rosti různých, že zůstáva »starým mlá—
dencem aneb »starou pannou,: by tím
volněji a svobodněji hověl chtíěům, ne
řestem a nepravostem všelikého druhu.
Ten není věru panicem, není pannou,
jenž hlásá »svobodnou lásku: aji též
v životě uskutečňuje, nedbaje kletby
Boží, předpisů své matky, církve svaté,
proseb nejvěrnějších přátel a rádcův. Ani
ten, jenž snad na venek před lidmi se
střeží, by nepřišel do zlé pověsti, ale
potajmu, kam nedohlédne oko lidské,
dopatří však vševidoucí oko Boží, od
dává se nečistotě beze studu a hanby.
Nikoli: Kdo takové věci činí, nebude
vládnouti královstvím Božím, takového
panictví a panenství je snad' na papíře,
ale vskutku, v pravdě, před Bohem více
ho 'není. A nic nezpomůže nejčerstvější
myrta a nejdražší věnec na hlavě ne
věstině a nejjemnější závoj: všechny ty
tretky nezakryjí černých skutkův a ohavné
nečistoty skrývající se v srdci a duši
tak řečených »panicůvc a »panen.c Pravá
čistota panická a panenská je ona, jež
byla dobrovolně vyvolena a uchována
buď dočasně — až k sňatku, dle vůle
Boží ——»buď navždy, až. do hrobu, až
na věčnost. Proto líčí sv. apoštol Pavel“
pannu — což pravil i panicům — tě
mito krátkými síce, ale jadrnými slovy:
»O pannách pak nemám přikázaní
Páně,: t. j. nedávám to jako přikázaní
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Boží zavazující pod hříchem těžkým,
»ale dávám radu.: (1. Kor. 7, 25.) A
co radí sv. apoštol, jenž sám radu úplně
zachoval, zůstav panicem po celý svůj
život? Žena nevdaná a panna myslí
na to, co jest Páně, aby byla
svatá tělem i duchem . . . _. (tamtéž
v. 34.) Svatá tělem i duchem je:
býti čistou, panenskou dle skutečnosti
(tělem), i dle myšlenek a žádostí (duchem).
A Bůh nejsvětější pravil podobně o mlá
denci: »Mládenec (kráčeje) dle cesty své,
také když se sestará, neuchýlí se od ní..
(Přísl. 22, 6.) To znamená: po které
cestě kráčíš z mládí, kráčíš po ní
i v stáří, vyvolil's cestu nepravostí,
neřestía ohavností do nebe volajících,
trváš na ní, i když jsi sešedivěl. Zku
šenost to dosvědčuje. Starci s bílými
vlasy jako sníh, jednou nohou takořka
v hrobě, zkaženi v mládí, mluví často
řeči slýchané pouze z úst nejzvrhlejších
mladikův. A stařeny necudné, zbavené
v mládí své počestnosti a nevinnosti,
bez zardění vypravují a vyučují ne
zkažené panny věcem, nad nimiž andělé
prolévají slzy, kdyby byly sto, a peklo
jásá celým sborem. Jaký tu rozdíl, co
mluví Bůh nejsvětější o panické čistotě
& panenské cudnosti, a jak hanobí lidé,
tvorové tohoto nejsv. Boha, tuto ctnost!
»O jak krásné je čistotné plémě ve stkvě—
lostix (t. j. neposkvrněné v ctnosti): »ne
smrtelná zajisté ie památka jeho: neboť
i u Boha známé (t. j. ve cti) je, iu lidí.
Když přítomno je, následují ho: a když
se vzdali, žádají ho (t.j. touží po něm)
a na věky korunované slaví vítězství,
dobyvši odplatu bojů neposkvrněných.<
(Kn. Moudr. 4, 12.) — Když čistota
panická je perlou drahou a vzácnou,
tu na snadě, že mnozí se snaží při
praviti o ni mládež. Zhýralí společníci
a nestoudné společnice vycházejí za sou
mraku a za noci jako lupiči, by oloupili
nevinné o nejdražší poklad. Proto, mlá

denče křesťanský a panno, chcete-li
uchovati ctnost“ a pokoj srdce, varujte
se špatných společností, varujte se ve
černích nebo nočních toulek, varujte se
i nebezpečných tanců, zábav, muzik. Při
tanci se kope nevinnosti hrob, při chůzi
domů — bez svědků 'když jdou ——ne
vinnost se pochovává. Má-li se uchovati
nevinnost, je třeba, aby žádosti smyslné
-a myšlenky špatné a řeči necudné se
potlačovaly. Aby zvláště křesťanská
panna zůstala čistou, musí bedlivě dbáti,
by se neoddala marnivosti v oděvu. Sv.
apoštol Pavel píše sv. Timotheovi (1.
Tím. 2, 8—10.): »Chci tedy, aby muži
se modlili na všelikém místě, pozdvihu
jíce čistých rukou bez hněvu a sváru.
Podobněí ženy v oděvu slušném, styd—

'livostí a střízlivostí se ozdobu—
jíce, ne kadeřavými vlasy, neb
zlatem, neb perlami, aneb drahým
rouchem: ale jakž sluší na ženy, kteréž
ukazujípobožnost' dobrými skutky.<
A sv. Petr napomíná (1. Petr. 3, 3. 4.):
»Jejichžto (žen totiž) ozdoba nebud'zevnitř
splétáni vlasův, aneb obkládání zlata, aneb
obláčení šatstva: nýbrž člověk srdce,
kterýž je skrytý (t. j. ozdoba jejich
budiž uvnitř, v srdci) . . . .: Slova ta
sv. Petra jak Pavla platí nejen ženám
vdaným, ale“ i svobodným; neb čemu
v mládí přivykly, to činí v stáří. —
Má-li jinoch či panna uchovati čistotu,
musí se varovatí zahálky. Všelíjaké lelko-
vání, besedování, chůze »na táčkya a
přástvy a pod. zavdalo příčinu nejedněch
nešťastných pádů. Pokouší-li ďábel pracu
jícího a pracovitého člověka, snaže se
ho přivésti do hříchu, usiluje desetkráte
tolik, přivésti lenivého k pádu. Chceš-li,
mládenče milý a křesťanská panno, ucho
vati čistotu, varuj se pýchy. Dábel byl
čistým, neb nemohl tělesně hřešiti, byltě
andělem z kůrů nejvyšších, a pýcha ho
přivedla do pekla. Mnohý a mnohá míní,
že není pyšným a přece je. Zkoumej
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jenom své svědomí: nejsi pyšný, že jsou
rodiče bohatí, snad vážení, dokonce je
otec p. starostou či představeným; že
máš pěkné šaty dle nejnovější »módyx
či střihu, ten a ta jich nemá; že každý
tebe zdraví z daleka; že jsi nejslíčnější
z celé dědiny: jak, když máš a třeba
všechny tyto věci a ještě více, kterých
jsem neuvedl, a povídáš sobě: hleď,
jsem více než onen a ona, všechno na
mne patří: pozor, dobrý pozor, ať tvá.
pýcha nepřivede tě k pádu. »Pýcha před
chází pád,: a která dívka jmenuje se
»padlá,a víme._ — Když nic neodstraší
tě, křesťanský mládenče a panno, bys se
varoval nečistoty a necudných skutkův,
odstraš tě alespoň hanba a bídy a ne—
štěstí, které přivádíš na sebe a na celou
rodinu, Vydav v šanc své panictví. V jisté
osadě B. na Moravě byla bohatá, selská
rodina. Asi před 3—4 lety přišel k nim
čeledín do služby. Věc ta je známa ve
řejně v celé osadě i blízkém okolí. Slovo
k slovu, skutek ke skutku, a nevinnost“
domácí dcery byla ta tam. Brzy plakálo
panenství na kolébce. Matka dceřina ze
zármutku se usoužíla: pochovali jí na vá
noce. Dítko následovalo babičku čili sta

řenku po 3 měsících. na onen svět, a
když žali v létě obilí, uložili na hřbitov
i matku —- nešťastnou dceru. V půl leté
3 lidské životy vyžádal jediný pád!
A podobných příkladů, milý mládence
a křesťanská panno, najdeš dost a dost.
Uvaž naše přísloví: »Padlá panna, padlý
panic ——nestojí za nic.“ Hanba a bída
zde, nepokojné, rozervané svědomí, hřích,
trest a těžký trest na onom světě! —
Chceš-li uchovati čistotu, cti, miluj božské
Srdce Páně. Máš-li alespoň trochu lásky
k němu, ještě je naděje, ještě spása
možna. Pravít sv. Bernard: »Sama čistota

bez lásky je podobna lampě bez oleje.c

Roznitiš-li a udržuješ—li lásku k Srdci
Páně ve svém srdci, zachováš jistě
čistotu svého stavu. Pán Ježíš je ne—
poskvrněným, odleskem Boha Otce, kolem
sebe shromáždil samé panice a panny.
Pomni na nejblahoslavenější jeho Malku,
Pannu Marii, jeho pěstouna sv. Josefa,
jeho předchůdce sv. Jana Křtitele, jeho mi
láčka sv. Jana, že andělé všude mu sloužili,
objevujíce se v bělostných šatech. Hrůza
před tresty a peklem někdy udrží před
hříchem, ale láska k Pánu Ježíši, je-lí
zakořeněna v srdci tvém, nezhřešíš. Ne
zhřešíš, když budeš ctití, milovati Srdce
Krista Ježíše, ale i když je přijmeš a
s ním veškeren souhrn milostí, pomoci,
darův a dobrodiní v nejsvětější Svatosti
oltářní. Chceš-li uchovati čistotu, při
stupuj ——ne pouze jednou v roce ——
ale více, častěji, dle možnosti ku stolu
Páně. Andělský chléb dodá tobě síly,
bys uchoval andělskou čistotu. Bez něho
to nemožno! Světáci a světačky se. ti
vysmějí, budou na té prstem ukazovali:
necht, budou-li se smátí tobě na smrtelném
lůžku, nebo ty jim, ukáže budoucnost.
Pravdivé však je přísloví: »Kdo se směje
naposled, ten se směje nejlépe.: —
Chceš-li uchovati čistotu, patř na nejsv.
Srdce Páně: veliká, trnová koruna ob
jímá, vine se kolem celého Srdce Ježíšova.
To znamená, že jenom utrpením a sebe
zapíráním a přemáháním udržíš se čistým,
jak praví se v písni Šalomounově : »Přítel—
kyně má je jako lilie mezi trním.< Když
je lilie v trní, mezi trním žádný se ji
nedotkne, ona uchová se bílou, čistou,
tak mládenec, jenž se i dobrovolných
radovánek zříká, sebe mrtví. Utíkej se
též ku královně panen, Matce nejčistší,
která svou mocnou přímluvou vyprosí
ti čistotu, lásku, pokoru a setrvání.

(Příště dále.)“GW
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Milostiv nám buď,

„Jestliže odpustíte lidem hříchy

jejich, odpustí i vám Otec váš
nebeský hříchy vaše.“ Mat. 6,14.

jistém muži se vypravuje,
%že prý po léta už nemodlil se

_ [„a]»Otčenáša; žehnával prý se
pás/Á? křížem a začal hned se
»Zdrávasemc; nemohl prý vysloviti páté
prosby: »Odpust nám naše viny, jakož
i my odpouštíme našim vinníkům.:
Ubožák! Nevěděl, nechápal, že jakmile
člověk zhřeší, stává se dlužníkem Božím,
vinníkem, a to tak velikým, že by ze
svých sil j-aktěživ nemohl dluhu onoho
splatiti. Ubožák! Nevěděl, nechápal pod
staty hříchu; nepomněl, že nejvýš svatý
a spravedlivý Bůh zjevil nám svou nej
světější vůli, dal nam svatý zákon, dal
námpřikázaní a stále nám volá hlasem
svědomí: »Konejte, co já poroučím; ne
čiňte, co já zakazují. Já vaším Stvo
řitelem, já vašim Pánem, já vaším Otcem,
já vaším Spasitelem, já vaší poslušnosti
žádám důkazem lásky. Odměnou vám
bude blaženost věčnálc A hříšník od

povídá svou nepoddajností na toto lásky
plné volání Páně: »Nebudu Tobě sloužitilx
Kdo pochopí bezbožnosť této vzpoury?
Jaké. to opovážlivost, bouřiti se hříchem
proti nesmírnému Bohu, proti němuž jest
všecek svět jenom zrnkem prachu, všichni
národové kapkou vody, pokolení lidské
nícotou! (ls. 40.) Jaká to nespravedlnost!

Veliký milovník Boží, sv. Bernard,
rozjímaje zlobu hříchu praví, že každý
hřích žene útokem na nějakou vlastnost
Boží: hněv na tichost Boží, lež na
pravdivost. nenávist na lásku, rozkoš
smyslná na čistotu Boží. A takovéto
bouřlivé počínání má přivoditi člověka
ke štěstí? 0 té zaslepenosti! Ale tím
není ještě podstata hříchu vyčerpána;
vždyt hříšník Boha i zavrhuje. »Ně
besa, slyštep praví Pán, »a ty země,

odpust“ náín, Pane!

znamenej slova má: Měl jsem dítky, jež
jsem něžně miloval; živil jsem je péči
největší, povznesl k důstojnosti nejvyšší,
aby byly účastny mé přirozenosti. Jaká
byla jejich láska? Zavrhly mne.c Jaká to
opět zaslepenost, jaká zloba. zavrhnouti
Boha, bytost nejdokonalejší, základ všeliké
dokonalosti a blaženosti naší!

Ale ani tím ještě není vyčerpána
podstata hříchu; mimo vzpouru proti
Bohu, mimo zavržení Beha skrývá se ve
hříchu i nejhorší nevděk k Dobro—
dínci nejšlechetnějšímu. Pán Ježíš pravil
Židům: »Mnohé dobré skutky ukázal
jsem vám z Otce svého. Pro který z těch
skutků mne kamenujete?c (Jan 10, 32.)
Touž otázku může Pán Bůh podatí
každému hříšníkovi: »Všecko, co máš,
ode mne jsi přijal: . rozum, vůli, srdce,
svobodu, mysl, život. Všecko jsem ti
dal, i Syna svého jednorozeněho. A přece
mě hříchem urážíš. Ublížil jsem ti?
Můžeš si do mne stěžovatí? Zasluhují
ma dobrodiní, abys mne hanobil? abys
dal tvoru přednost přede mnou? abys
se choval ke mně jako k nepříteli?c
Duše hříšná, co odpovíš?

Už tedy tato podstata hříchu hlásá
nám zjevně, že jest hřích největším ne
štěstím před Bohem; vysvitne pak pravda
tato ještě zjevnějí, povážíme-li, jak
Bůh, ač věčná jest “dobrota & laska,
přísně hřích trestá. Pomněme
andělů, pomněme prvních rodičů v ráji,
pomněme svatého kříže! Beránek Boží
obětovaný přejasně nám praví, jak hrozný
jest hřích, jak strašná urážka Boží,
kdyžtě nemohla jinak býti shlazena, leč
krví Pána Ježíše. Považme nad to, že
inyní mnozí lidé na věky hynou, do
pekla vcházejí, protože pohrdli milostí
Kristovou, a máme tuším s dostatek
dolíčeno, že jest hřích největším ne
štěstím před Bohem.
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Ubožák tedy onen člověk, o němž
jsme svrchu pravili, že se vzpíral názvu
»vinnikac a vynechával pátou prosbu?
Otčenáše, ba celý Otčenáš. My jinak si '
vedeme. Jsouce si vědomi hříchů, voláme
skroušeně: »Odpusť nám naše viny —
Milostiv nám buď — Odpusť nám, Pane!
Důvěřujíce v milosrdenství Boží, vyzná
váme hříchy své ve svaté zpovědi a
slyšíme ve jménu Páně slovo knězovo:
».lá tě rozhřešuji od hříchů tvých ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen.: Že pak srdce křesťanovo má
milovati i všecky své bližní, i ty, kteří
zapomínajíce na Boha spásy své nedbají,
prosíme i za ně, aby zatvrzelá srdce
jejich roztála pod paprsky milosti Boží,
aby i oni s Bohem se smířili.

Poblíž překrásného města Neapole
v Italii jest přepamátný klášter svatého
Romualda — Camaldoli. Mnichově
přísnou, snad nejpřísnější řeholí vazani,
za stálých modliteb, svatých zpěvův a
služeb Božích činí pokání za hříchy světa
vůkol sebe. Co dojemnějšího lze si po—
mysliti nad noční jejich modlitby kórové!
Slovutný spisovatel Pavel Stieyele praví 
o nich ve svých »Obrazech klášterníchc:
»Nahoře nebe, dole moře plno lodí, u ;
nohou světové město Neapol, po levici
sopka Vesuv, ohromná. to kadilelnice

& plameny ohně šlehají —jaké to okolí
pro noční pobožnosť. jaká to hudba
k žalmům Davidovýmla

Jako mniši kamaldolenští, tak i
každá hodná duše křesťanská pamětliva
jest ubohých hříšníkův, a volá i ve jménu
jejich: »Milostiv nám buď, odpusť nám,
Panel Odpust' nám naše vinylc Avšak
dokládá ihned: »Jakož i my od—
pouštíme našim vinníkům.a

. * , *
*

Neodpustí nám Bůh hříchů našich,
dokud ve hříchu svévolné trváme, dokud
zlobu, hněv, nepřátelství v srdci -proti

bližnímu chováme. Nám jest tak smýšleti
&mluviti, jak smýšlel a mluvil božský
Spasitel, jenž se na kříži modlil za
své vrahy: »Otče, odpust jim; nebot'
nevědí, co činí.a Nám jest tak si vésti,
jak si vedl šlechetný praesidentamerické
republiky Ecuador-u,Garcia Moreno.
Zemřel 6. srpna 1875, raněn 22 ranami.
Když se ho ptali, zdaž svému vrahovi
odpouští, pravil: »Už jsem mu odpustil.:
Nejinak si vedl nevinný, zbožný král
francouzský Ludvík XVI. Zemřel dne
21. ledna 1793 na popravišti. Poslední
slova jeho byla: »Francouzové! Umirám
nevinně. Odpouštím těm, kdož mi smrt?
připravili. Kéž nepřijde krev má na
Franciilc

Neříkej nikdo: »Nemohu odpu
stiti.: Mohlijiní, kteří byli více uraženi
a potupeni než ty. Proč bys nemohl ty?
Bůh nežádá'věcí nemožných.

Neříkej nikdo: »Stala se mi ve—
liká urážka.: Naplval ti nepříteldo
tváři? Zbičoval tě? Zranil tvou hlavu
trnovou korunou? Přibil tě na kříž? To

vše trpěl Kristus Pán, a přece odpustil.
Jsi větší než Krislus? Může tě kdo více

uraziti než Židé & katané Syna Božího?
Nerezhněval jsi kolikrát Boha měrou ne—
skončenou, a neodpustil tobě? Kam bys

: se byl poděl bez milosrdenství Božího?
ke cti Boží, odkudž za noční tmy dým _ Před lety žila ve španělském mě

stečku ubohá vdova; měla jediného syna.
Jednou večer přichvátala k ní sousedka
a vypravovala zděšeně: »Hle, Manuelo,
strhla se rvačka mezi mladíky; jeden
jest zabit — váš synlc Jaka to rána
mateřskému srdci! Hned chvátala spatřit
mrtvého miláčka; Ve dveřích setkala se

s mladým mužem. Byl na smrt bledý,
krví potřísněn. Volal zoufale: »Hle,
Manuelo, pronásledují mne, hledají mne,
já jsem vrah. Pro, Ježíše Krista spaste
mne, skryjte mne v domě; zde se mne
nenadajíh Jaká to hrozná prosba! Co
činila nešťastná matka? Kynula mu,
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zavedla ho do světnice a skryla pod po
stelí. Vte už přinesli jí mrtvolu synovu
a na touž postel položili.'Padla na lože
& plakala hořce nad synem. V noci
vraha propustila, řkouc: »Odpustiž tobě
Bůh-, jako ja ti Odpoustim. Jdi, čin po—
kání za svůj zločinlc

J a n Qu al b e r t, urozený Florenčan,
byl důstojníkem. Měl jediného bratra
Hugona. Tento usmrcen od příbuzného.
Jan přísahal mu krvavou pomstu. Setkal
se s ním na Veliký pátek. Jan byl
ozbrojen, vrah beze zbraně. l vrhl se
zločinec k nohám Qualbertovým a prosil
skroušeně: »Pro Ježíše Krista, jenž dnes
všem odpustiv na kříži zemřel, smiluj
se nade mnoulc Jan položil meč a pravil:
»Ano, pro Ježíše Krista ukřižovaného
odpouštím ti !. Ba přijal vraha za bratra,

!

l

p0věsil vojenskou zbroj v nejbližším ko
stele u ollaře, vstoupil do kláštera San
Miníceto a stal se velikým svétcem.

Nebuďtež nam nadarmo dány tak
velebné příklady smířlÍVOSLÍ. Otče náš,
odpust: nám naše viny, jakož i my od
pouštíme našim vinníkům!

Ty, Pane, duše pronikáš,
Ty slabosť síly naší znáš,
svůj s láskou na nás obrať hled,
an vracíme se k Tobě zpět.

Ach, zhřešili jsme zmámeně,
již vyznáváme skroušeně,
rač pro své jméno v nemoci
nám uděliti pomoci.

Dej tělo kázni potírat,
dej pochotím se zapírat,
nechť zdravý duch se všeho vzdá,
co v sobě podnět hříchu má. (gua—ii.)

Fr. Janovský.

ÍSNĚ ' LÁSKY.

Napsal J. St. Pavlík.

17.

Na den Povýšení sv. krlze.

:O magnum pietatis opus! Mors mortua
tune est, in lígno quando mortua Vita init.: *

(Oflic. in [esto Exalt. s. Crucis.)

Až na kříži já povýšený budu,
tu k sobě potáhnu vše zemské kraje —
děl laskavý náš Mistr, předvídaje
den smrti své, den největšího trudu.

Již teče svatá krev mu ze všech údů,
a jeho láska otvírá nám ráje . . .
Tou láskou zarputilé srdce taje
a pohan odříká se svého bludu.

ó jak je láska Boží přemocnou,
že táhne k sobě duši v lásce živou
i tu, jež bez ní byla nemocnou.

Když, Jesu Kriste, zřím tvář Tvoji tklivou,
tu líto mně, že dosud jen tak málo
mé vlažné srdce Tebe milovalo.

|

!

|

l
l, Co skrývá František tak úzkostlivý

18.

a svátek
Vtísknutl ran v těle sv. Františka.

»Sancta Mater, istud agua — Crucil'íxi
lige plages — cordi mco validc.:

(Sequenlim)

v šat svůj, proč vyhýbá se lidským zrakům?
Jenž lásku Boží kázal rybám, ptákům,
sám pod habitem tají její divy.

Pět zlatých šípů vekláno mu v údy,
z ran Křižovaného pět lásky střel;
tu František se svatou bázní chvěl,
když na svých rukou, nohou proud zřcl rudý.

()n trnul ještě více v svaté hrůze,
když zřel i bok svůj krví skoupaný,
ta rána v srdci pálila ho tuze.

Ten oheň v ranách Krista schovaný
kéž uvnitř aspoň moje srdce zraní

_ a rozedchne mne k Boha milování.W————



"'fe prava křesťanská láska
/ k bližnímu mohutným jest

'- stromem, jenz nové a nové
-- větve l'OZplOStÍlá a neustále

u—šlechtilé plody k užitku člověčenstva
típícího nese a že strom tento nejvíce
církev katolická pěstuje a ošetřuje, vidno
z následujícího příkladu.

V Tracadii, místě to okresu No
vého Brunšviku v Sev. Americe, jest
útulna pro nebohé malomocné pod
správou řeholnic z Domu Božíhoa &
.působic již přes půl století, poskytla
četným nebožakům těmto, při jejichž
pohledu člověk se hrůzou otřese, všeho
jen možného ulevení a ulehčení. Ústav
tento zaslouží, aby ve známost? všech
vešel, nebot“ náleží k nejušlechtilejším
plodům křesťanské lásky k bližnímu.

Založen byl roku 1844. původně
na ostrově Scheldrake; pro nepříznivou
polohu však přenesen jest do Tracadie.
Nynější představena. vel. sestra St.
Johnová, věnuje se již celých 26 let
těžkému, ale velezáslužnému povolaní,
péči o malomocné, jakož byl nezapo
menutelný P. Damian Deveuster na
ostrově Molokai byl činil. S ní nalézá
se 16 sester v ústavě; tyto řeholnice
zbudovaly ze svých skrovných prostředků
lazaret, zařídily pro nebohé malomocné
útulný a příjemný příbytek, v němž
v krutých zimách o stejnoměrné teplo
pečují, vytápěním 20 kamen.

Chtějíce líčiti hroznou nemoc malo
mocenství, nemáme dosti slov. Celé tělo
takého ubožáka jest oteklinami, boulemi,
vyrážkou ošklivou co nejhrozněji zne
tvořeno, a hrozný zármutek hledí
z'opuchlých očí ubohých obětí hrozné
této nemoci.

Obzvláště trudný pohled jest na čtyř
leté děvčátko, které nemoc tak znetvořila,
že obličej není k rozeznání, podobá se

spíše hlavě lv'a s bujnou hřívou. Jiným
vyteklo oko, jiným odpadly prsty anebo
jiný úd, a každé tělo musí pevně ob
vazky svázáno býti, aby hnijící a hnisající
údy se pospolu udržely. Nemocní necítí
vždy velikých bolestí; někdy propukne
nemoc rychle a skací nemocného do
hrobu, někdy trva více let, ba jsou pří
klady, že ubozí malomocní i vysokého
stáří se dočkali. Tak byla tam mezi ně
mocnými i stařena 82 leta mající, na
niž již před 50 lety známky malo
mocenství se objevily. Již při založení
ústavu r. 1844. na ostrově Scheldrake

byla mezi ošetřovance přijata, po ně—
jakém čase však zase, poněvadž se stav
její značně zlepšil, propuštěna. Toho
času—porodila manželi tři dítky, z nichž
jedno v lazaretě zemřelo, druhé úbytím
podlehlo, třetí však úplně zdrávo bylo.
Roku 1880. přišla ale žena ta zase do
ústavu zpět, nebot: hrozná nemoc zase
u ní propukla. Smutně jest na ní po
dívání. Stařím i nemocí sklíčena jsouc,
svíjí se v bolestech nemoci své, časem
však ztrácí cit tak úplně, že ani sebe
silnější proud elektrický nepociťuje.

Mezi členy ústavu patří i dva bratři
již přes 70 let staří, třelí bratrjiž tamtéž
zemřel. Byl otcem tří synův a dvou dcer,
kteřížto všichni na malomocenství ze

mřelí. l'potomci jejich propadli hrozné
nemoci malomocenství. Jinde vidime

zase matku s třemi dětmi, všichni stejně
nemocní.

Nyní jest v ústavu 22 nebohých
nemocných. Patří k nejnižší třídě lidské
společnosti a lze mezi nimi viděti
všecky stupně staří od dětí až ke
starcům. Minulá. zima byla poslední,
kterou ubozí v lazaretě ztrávili, nebot?
vlada okrsku tohoto vystavěla veřejným
nákladem novou prostornou budovu na
návrší s pohledem na velebné moře,
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docela z kamene, a zařídila vším možným
pohodlím pro nemocné. Uznavajíc za—
služnou činnost řeholnic, zřídila jim vláda
celé jedno křídlo budovy za obydlí úplně
dle jejich přání. Základní kámen k bu
dově této položen jest 15. května roku
předešlého. K útulně této přidala vláda
16 jiter dobré úrodné—půdy.

Ošetřovanci ústavu jsou od ostat
ního světa úplně odloučení. Přátelé jejich
smějí je sice naVštěvovati, s nimi mlu—
vití, jenom jich se dotýkati není dovo
leno, nebot“ se tím lehce zkáza přenáší.

Nemocní mají dobrou chut, dobře
zažívají, ba také v pokrmech si rádi
vybírají, vědouc-e, že vláda všecky vý
lohy sama platí. Jeptišky mají bohatou,
všemi možnými léky zásobenou lékárnu,
neboť malomocní velmi rádi lékův užívají.

Dohled na nemocné mají jeptišky
ve dne v noci, nebot ani minutu ne
smějí zůstati bez dohledu; vždyt? mnozí
z nich jsou úplně bez vlady, nemohouce
sebou ani pohnouti, a musejí jako děti
ošetřováni a'krmeni býti.

Že vzduch v ložnicích nemocných
v noci úplně otrávený jest a že zdravému
člověku jen s největším sebezapřením
tam dlíti možno '— rozumí se samo

sebou při povaze tak hrozné a zapácha
jící nemoci, a přece musejí ubohé řehol
nice noc co noc hrozný tento vzduch
vdýchati. Jak často asi upírají tyto re
kovně oběti lasky křesťanské zraky své
na kříž, jak často asi připomínají sobě
hrozných úzkostí Pana našeho v zahradě
Getsemanské. Vždyť jen kříž Páně sílí
je v tak těžkém jejich povolaní.

Ráno v 7 hodin jest ranní modlitba,
potom mše svatá v kapli, od oddělení
mužského skleněnou stěnou oddělené.

Po té se síně nemocných větrají a čistí
a nemocným snídaně dava.

Ve všech koutech ústavu panuje
čistota co největší, proto se všudy ne
ustale myje a drhne; neboť čistota jest

v takých nemocnicích první podmínkou
jak pro ulehčení nemocným, tak pro za
mezení nákazy zdravým.

Za posledních „dob nevyskytuje se
nákaza tato tak zhusta, jako bývalo
dříve. V posledních 26 letech ošetřovala
útulna dohromady 125 malomocných,

z nich V čase tom 24 zemřelo.
Ústav tento jest vladou úplně vy

držovan, tak že nepotřebuje podpory
dobrodincův. Tak ze semene milosrden

ství, zasetého řeholnicemi, vyrostl strom,
jenž pod ochranný svůj stín přijímá
všecky, hroznou nemocí malomocenstvím
stížené. & oslazuje jim, pokud možno,
tento bídný život. Že při tom jeptišky
i na srdce ubohých a mysl jejich blaho
darně působí, že je k trpělivosti a ode
vzdanosti do vůle Boží nabádají a k dobré
smrti připravují, rozumí se samo sebou,
tak spojují tyto andělské ošetřovatelky
dobrodiní tělesné s dobrodiním du
chovním.

Ejhle, jak se církev katolická. ujímá
malomocných, největších to ubožaků,
kteříjiným na obtíž jsou a vyvržení bývají
ze společnosti lidské. Ústav tento není
jediný svého druhu. Slavný P. Damian za—
ložil na ostrově Molokai celou osadu pro
malomocně a vytrval u nich až do své
smrti. Mnoho let obětoval se službě jejich,
byl jejich knězem, lékařem, ošetřovatelem,
sluhou, řemeslníkem, hrobařem, zkratka
byl všem vším učiněn. Konečně i jej
sklatila neúprosna nemoc do hrobu.
Místo po něm převzal ochotně neméně
hrdinný jeho bratr, rovněž kněz.

V Číně, kde se malomocenství co
nejčastěji vyskytuje, ujali se ubožakův
otcové Tovaryšstva Ježíšova, Jesuité,
založili útulnu pro ně a s pomocí Boží
podařilo se jim i mnohé uzdraviti. 'l'ak
pracuje církev katolická na umírnění
bídy lidské, tak kona poslaní své na
věčnou a časnou spásu člověčenstvai
A přece tak mnohý, jenž za celý život



skoro ničím neprospěl lidstvu-, jenž
mnohdy na obtíž, ba ku hanbě jiným
byl, rád se otírá o církev, kněžstvo,
řeholníky a jeptišky a slínou pokáleti
chce oděv jejich věda, že se mu za to
nic zlého nestane. To je podlost stupně
nejvyššího; na bezbranné se sápati do
vede každý zbabělec. Svět velebí tak
mnohého, jehož zásluhy jén pochybné
ceny jsou, o pravých přátelích a dobro
dincích lidstva, kteří po celém světě
chudých, nemocných a opuštěných se
ujímají, o těch neví se ničeho, ba věděti
nechce, to je ta spravedanst' našeho
osvíceného století.

Proto uveřejnili jsme řádky tyto,
abyste, křesťanští čtenářové, poznali ob
sáhlé a blahodárné působení katolických
řeholníkův a řeholnic, abyste si proto
svých řádův a kněžstva vážili, jich se
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zastávali a zejména modlitbou tyto andělé
lásky křesťanské podporovali.

Svět oslavuje a stkvěle odměňuje
slavné vojevůdce, kteří mnoho bitev vy
hráli, mnoho krve prolili, odměňujte
aspoň modlitbou i vy hrdinné vůdce
ubohých opuštěných malomocných, kteří
největšího vítězství dosáhli, vítězství nad
sebou, kteří sami na sebe zapomínajíce,
jen Krista vidí v trpících spolubratřích
a také jím jako Kristu slouží. Ne životy
ničítí jest jejich heslem, ale životy za
chovati; všem, kdož potřební toho jsou,
dobře činiti, tělesně je ošetřovati, duše
jejich k Bohu vésti, a to vše bez ohledu
a naděje na odměnu, jedině-z lásky
čisté, jen Boha si přejí míti jedinou 'od-v
měnou. Proto modlete se za tyto hrdiny
lásky křesťanské k bližnímu.

Boh. Handl.
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší církve.

Píše Boh. Handl. (Č. d.)

Svaté Svátosti.

osud probrali jsme apoštolské
vyznání víry & viděli, že dle
svědectví katakomb staří*?

' již křestané právě tak věřili
v jednotlivé články vyznání tohoto, jako
nás až posud věříti učí naše sv. cííkev
katolická. Mimo učení zanechal Kristus

Pán církvi své i prostředky posvěcení,
sv. svátostí, jimiž se naší duši té mí
lostí ospravedlnění a posvěcení dostává,
jíž nám byl utrpením a smrtí svou zjednal.
Jinými slovy: svatými svátostmi přivlast
ňujeme sobě ovoce vykupitelské oběti
Spasitelovy, milost Boží, očístění &ospra—
vedlnění duše naší, aby tak věčného spa
sení dojíti mohla.

Dříve však nežli rozebírati budeme

otázku, zdaž prvotní církev křesťanská
právě ty a 'právě tolik svátostí měla,
jako my, musíme ještě jednou poukázati
na přepečlivou snahu prvotních křesťanů,
učení o sv. svátostech co nejvíce v taj
nosti chovatí. Bylyt jim sv. svátosti i co
do obsahu, i co do formy jejich udílení,

—tuzeposvátnými, než aby o nich veřejně
ve shromážděnich před nezasvěcenými,
anebo docela před pohanskými soudci
rozmlouvali; i vyobrazeními & nápisy
chránili se přeposvátné tyto úkony ve
známost židův a pohanův uvésti, neboť se
musili obávati posměchu a zneuctění co
největšího. Proto rozmlouváno bývalo o
sv. svátostech zjevně jen před věřícími;
před katechumeny jenom v obrazecha
podobenstvích. ] malíři a sochaři musili
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se obyčeji tomuto podrobiti a směli
učení o sv. svátostech jenom obrazně
líčiti, bai v nápisech musilo se buď o nich
úplně mlčeti, unebojen způsobem, věřícím
toliko povědomým, o sv. svátostech jed
nati. Proto nenalezáme v katakombách
slova: křest, pokání, nejsvětější svátost
oltářní atd. nikde napsána ani vyryta;
buď jsou pojmy tyto zahaleny ve vý
razech, jichž význam toliko věřícím po
vědomý byl, anebo se o nich íiplně mlčí,
a na místo slov užívá se obrazův. 'l'akové

výrazy a obrazy bychom nyní velmi těžko
mohli rozluštiti, kdyby nám již sv. otcové
ve spisech svých obsah jejich nebyli
vyložili.

Jak nutně však bylo, aby učení o sv.
svátostech v tajnosti se chovalo, vidíme
z následujícího příběhu: Za císaře Dio
kleciána žil v Římě jakýsi (ienesius, mistr
umění divadelního. Jednoho dne chtěl

k obveselení císaře, jenž byl urputným
nepřítelem křesťanů, na jevišti nápodobiti
posvátné úkony křesťanů. Položil se totiž
uprostřed jeviště na zem a stavě se ne
mocným, žádal pokřtěnu býti slovy:
»O běda mně, cítím se nemocným a
přeji si ulehčení.: Ostatní herci odpoví
dali: »Jak pak ti máme ulehčiti, když
jsi tak těžký. Ci máme jako truhláři kus
těla tvého ohoblovati-?< To se rozumí,
povstal po slovech těchto náramný chechot
mezi lidem. Genesius odvětil: »O vy
bláhovci, chci jako křesťan umříti.c »A
proč?: tázali se druzía »Abych onoho
dne jako utečenec v Bohu nalezen bylux
(Zde vidíme, v jaké výrazy křesťané
halili učení o křtu svatém. Genesius byl
syn rodičů- křesťanských, a zajisté od
nich trochu známosti o sv. svátostech

měl.) Potom posadili se k němu dva herci,
jeden představoval kněze, druhý exor
cistu. Tu však (ienesius na vnuknutí

Ducha sv. opravdu uvěřil. Když pak se
ho oni dva tázali: »Proč pak jsi synu
pro nás poslal?: 'l'u odpověděl jim ne

již jako herec a komediant, nýbrž s celým
věřícímsrdcem: 'l'oněvadž toužím milost

Boží (tak jmenovali sv. křest) přijmouti,
zkrze níž budu znovu zrozen a od bíd

nosti mých hříchův očistěn.: Potom po
křtili jej na posměch křesťanů. Když
pak jej oblečeného v roucho bílé před
císaře vedli, tu (šenesius stoje uprostřed
silným hlasem zvolal: »Slyš císaři i celé
vojsko i vy mudrci i lide celého města!
Vždycky jsem se otřásl, když jsem jen
křesťanskéjméno jmenovati slyšel a všem
jsem se rouhal, kteří ve vyznání tomto
setrvávali. Já jsem i rodiče své i při
buzné pro toto jméno zavrhl. Avšak
nyní toho srdečně lituji, že jsem tak
bloudil a jméno svatých lidí tak nená
viděl; neboť hled'te, já zpupný vojín
přišel jsem dost pozdě k poznání a úctě
pravého králex

Když to Plautin, prefekt městský,
uslyšel, dal Genesia na místě popraviti.

Z tohoto příběhu zázračného obrá
cení a pokřtění vojaka (ženesia vidíme,
jak pohané křesťany opovrhovali a učení
.jejich a sv. svátosti v lehkost brali a jak
tedy křesťané co nejvíce na pozoru se
míti a sv. tajemství před očima pohanů
ukrývati musili.

Svatý křest.

Že Kristus Pán apoštolům přikázal
křtíti a že apoštolové vskutku křtili,
víme z Písma svatého. l v katakombách

nalézáme důkazy o křtu sv. a jeho
účincích v duši, jak tomu učí naše sv.
církev. Tak zní jeden nápis: >Zde jest.
odpočinek Fortunatiana, jenž znovu
zrozen jsa nebeskou vodou, žije
na věky.<

Jinde čteme: »Zde spí Achillia,
před krátkým teprv časem osvícená;
dosáhla věku 1 roku a 5 měsicův a ze—

mřela v pondělí 23. března.:
Jiný nápis zvěstuje: »Zde odpočívá

v pokoji,Konstantiaznovuzrozená.<
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Zase jinde: »Zde pohřbena jest
Cyriaceta. Žila 20 let a 1 den a ze
mřelajako znovuzrozená a panna.:

Z těchto nápisů vysvítá víra prvních
křesťanův zno vuzrození duše křtem
sv., jakož i my nyní vyznáváme.

Na místě slova křest užívali staří
křesťané slova »milosť.<<

Tak zní jeden nápis z r. 278.:
» . . . .jenž milost Pána našeho ob
držel.<<Jiný praví: »...jenž zaslouženě
milost Boží obdržel.<<

l slovo věřící přichází v nápisech
náhrobních.

Vidno z nápisu následujícího: »Flo
rentinus připravil tento hrob svému za
sloužilému synovi Apronianovi, jenž rok
a 9 měsíců žil; i viděl jej v den smrti
jeho a Opustil svět jako věřící.

“ Den sv. křtu jmenovali »den při
jetí,: t. j. 'do počtu věřících.

Tak čteme na jedné desce: »Eufro
sina svému drahěmu choti Kampanovi,
jenž s ní 12 let, 2 měsíce a 5 dní žil;
ode dne svého přijetí žil ještě 57 dní,<
t. j. po křtu sv.

V prvních dobách křesťanství za
vládl u obrácenců přes veškerý odpor
církve zlozvyk, že odkládali s křtem
až na smrtelnou postel. Vysvítá to
z mnohých nápisů, které nám praví, že
mnozí i dospělí za krátký čas anebo hned
po sv. křtu zemřeli. O mnohých se praví,
že ani posud bílé roucho křestní ne
cdložili, že tedy zemřeli v těmdni po
sv. křtu.

Tak na př. čteme: »Odešel na věčnost
ve svém bílém rouše..

() jiném se praví: »I odložil své
bílé roucho, které 8 dní nosil u svého
hrobu,c t. j. vzal si je do hrobu.

Netoliko nápisy, nýbrž i obrazy na
stěnách poukazují na křest sv. a jeho
blahodárné účinky.

V katakombě sv. Kallista viděti jest
tento obraz: »Děcko stojí ve vodě &

kněz klade mu ruku na hlavu,
křtí je.

Jinde viděti jest jako vzor křtu sv.
křest Kristův. Kristus Pán vystupuje
z vody, Jan podává mu ruku, a nad
Pánem poletuje holubice.

Jinde vidíme dva jeleny, ani dy
chtivé pijí vodu, vycházející ze skály,
na níž stojí beránek. Obraz tento značí
touhu katechumenů po spasitelné vodě
křtu sv.

Krásný a významný obraz křtu sv.
ze třetího století jest tento :. Uprostřed
stojí Kristus jako dobrý pastýř s ovečkou
na bedrách. Po obou stranách jsou skály,
z nichž se prýští voda. Vodou touto
křtí apoštolě, Pánem vyslaní, věřící v po
době oveček, kdežto nevěřící, rovněž
v podobě ovcí, se ode křtu odvracují.

V katakombě sv. Kallista vidíme

obraz, na němž muž u řeky sedí a udicí
rybu vytahuje. Kdo by nemyslil při po
hledu na obraz tento na slova Spasitelova
k Petrovi: »Od této doby budeš lidi
loviti.c

.Písmo sv. rozumí vodou rozličné
národy země. Křtem svatým mají se
z těchto národů přiváděti věřící ku bož—
skému Spasiteli a přijímati do jeho sv.
církve.

Obrazem křtu sv. bylo také starým
křesťanům zachránění Noema a rodiny
jeho v potopě. Sv. Petr poukazuje k tomu
ve svém listě (1, 3. 20), kde praví, že
»Ježíš vstoupiv po smrti do předpeklí:
kázal těm duchům, kteří byli někdy ne
věřící, když očekávali trpělivosti Boží,
za dnů Noe, kdy dělán byl koráb,
v kterémž málo, to jest osm duší za
chováno jest skrze vodu, jakož i Vás
nyní podobnéhozpůsobu křest spa
seny činía

V katakombách zřítí jest mnoho
obrazů s Noemem a archou.

l zázračný přechod lsraelitů přes
moře rudě byl prvním křesťanůmobrazem

t. j.
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posvěcení křtem sv. Pomýšleli při tom
na slova sv. Pavla, řkoucího: »Otcové
naši všickni pod oblakem byli a všickni
moře přešli a všickni od Mojžíše po
křtěni jsou v oblace a v moři.c Obraz
tento nalézáme zhusta na mramorových
sarkofágech.

l voda, již na rozkaz Boží Mojžíš
ze skály lidu na poušti vyvedl, značila
jim křest sv. l takové obrazy lze viděti.

Z toho všeho vychází na jevu, že
staří křesťané dle učení apoštolského
křest za 5vátosť uznávali a jemu tytéž
spásonosné účinky posvěcení a očistěni
duše připisovali jako my, že i u nich
jako u nás křest sv. byl branou, jíž se
do církve vchází, že byl u nich jako
u nás svátostí nejprvnčjší a nej
potřebnější, svátostíduchovníhoznovu
zrození v Kristu k životu věčnému.

Svaté biřmování.

Že by byl Kristus Pán apoštolům
přikázal biřmovati, toho se v Písmě sv.'
sice nedočítáme, za to však nám Písmo
sv. neklamný důkaz podává, že již sv.
apoštolé biřmovali, že tedy zajisté jak
rozkaz, tak moc k tomu od Pána ob—
drželi; neboť není všecko v Písmě psáno,
co Spasitel jim činiti přikázal. V knize
skutkův apoštolských (8, 14—17) čteme,
že apoštolé uslyševše, že Samaří přijalo
slovo Boží, vyslali tam Petra a Jana a
že tito přišedše, vzkládali ruce na po
křtěné, aby přijali Ducha sv., nebot
nebyl ještě na ně Duch sv. sestoupil,
nýbrž byli pokřtěni ve jménu Ježíše
Krista. I vzkládali na ně ruce a oni

přijali Ducha sv. Co sv. apoštolé konali,
to konali a konají až posud nástupcové
jejich, biskupové svaté církve katolické.

Tertullian mluví o třech svátostech,
které v církvi prvotní novokřtěncům se
po sobě najednou udělovaly, t, j. křest,
biřmování a nejsv. Svátost oltářní. Praví
totiž ve_ spisu svém »O křtuc násle

dovně: »Tělo se omývá, aby duše byla
očištěna (křest); tělo se maže (sv. olejem),
aby duše posvěcena byla; tělo se znamená
(sv. křížem), .aby duše utvržena byla;
tělo se vzkládaním rukou zastiňuje, aby
duše Duchem sv. osvícena byla (sv.
biřmování); tělo přijímá tělo a krev
Páně, aby duše Bohem nasycena byla
(sv. přijímání).

V církvi prvotní uděloval biskup
věřícím hned po sv. křtu í svátost biřmo—
vání, při němž "užívali slov: »Znamení
přijetí Ducha svatého.: O tom píše sv.
Cyrill Jerusalemský v listě svém k Juba—
ianovi, řka-: »Pokřtění předvedeni bývají
představeným církve (biskupům), aby
modlitbou a vzkládáním rukou
přijali Ducha sv. a pečetí Páně doko
náni byli.:

Proto také nazývali zprvu sv. biřmo—
vání »pečetí Páně; nebo »zpeče—
tění čela: i »vzkladání rukou,
anebo »tajemství pomazání,c také
»sakrament či svátost“ křižma,c
»znamení Kristovo,c kteréžto vý
razy se dobře k sv. biřmování odnášejí.

Avšak i náš výraz »biřmování,c
latinsky »Confirmatio,< tolik co »utvr—
zem,: býval v užívání. Nazývali svátost?
tu »utvrzení ve vyznávání víry,c kterou
na křtu Páně byli přijali. Takového
utvrzení potřebovali měrou svrchovanou,
aby pevně při křtu stáli ve všech proti
venstvích &mukách v okovech a poutech,
v životě i smrti.

[ v katakombách vidíme mnoho

nápisů, svědčících o sv. biřmování.
Tak čteme: »Znovuzrozené Picentii,

kterou papež Liberius zpečetil,< t. j.
biřmoval.

Poněvadž při sv. biřmování biskup
znamení sv. kříže na čelo biřmovance

vtiskl, užívalo se i tohoto výrazu k ozna—
čení svátosti samé.

Tak psáno jest: »Obdržel kříž,<<
t. j. byl biřmován.
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Ve starém vatikánském coemeteriu

čteme nápis: »'l'yto nebeským paprskem
očistěnéoveeznamená pravice vele
kn ěze. Sem pojď člověčeCzvody znovu—
zrozený, kam tě volá Duch svatý, abys
přijalnáplňjeho darů, abyvkřížem
p oz n a m e n á n, uč se, pamatuje na toto
místo, ještě více utíkati před bouřemi
tohoto světa.<

% tohoto památníku lze soudili, že
".uoiťoňdí-"óníro'v dílců.?

biskup hned po křtu sv. biřmoval
a že čelo sv. křížem znamenal
a při tom táže slova říkal, jako posud:
»Znamenám tě znamením kříže..
[ o darech Ducha sv., jež biřmovanec
ve svátosti biřmování dostává, je zde
řeč. Srovnává se tedy naše učení o svá—
tosti biřmování s učením a obyčejem
církve prvotní a proto jest jedině pravé,
jedině apoštolské. (Příštědále.)

Na slavnost“ Narození blahoslavené Marie Panny.
„Jakob pak zplodil Josefa, muže

Marie, z nížto se narodil Ježíš, jenž
slove Kristue.“ (Mat. ], 16.)

1. knize Mojžíšově v 5. ka
pitole čteme, že když se na
rodil Noe, otec jeho Lamech
z vnuknutí Ducha svatého
radostné věci prorokoval 0
synáčku svém a pravil:

»'l'ento nás potěší v pracích rukou našich
na zemi, kterou Hospodin zlořečením
stížih A proroctví to se uskutečnilo.
Neboť když Hospodin potopou veškerou
zemi zahubil, Noé jediný nalezen tak
spravedlivým a svatým, že hněv Boží
se ho nedotekl a že rodina jeho stala
se novým a požehnaným semeništěm
pokolení lidského. Nad to dáno Noémovi
také přislíbení, že nikdy již více ani
země ani rod lidský, ani zvířata po
dobným trestem nebudou zahlazena. A
na znamení a svědectví přislíbení toho
p0stavil Hospodin na obloze nebeské
sedmibarevnou duhu a pravil: »A bude
duha na oblacích a budou viděti ji, i
rozpomenu se na smlouvu věčnou, která
učiněna jest mezi Bohem a všelikou duší
živou všelikého těla, kteréž jest na zemi.:

A co pravil Lamech o synu svém
Noémovi, zdaž neplatí a nesplnilo se
mnohem více také () Marii Panně. jejížto
narození dnes sobě připomínáme? Ne
čteme sice nic ve sv. evangeliích, co by
byl pravil otec Joachim při narození
jejím, ale v tom téměř všichni církevní
učitelé za jedno jsou, že i rodičům blaho
slavené Marie Panny od Ducha svatého
zjeveno bylo, kterak dítko to, jímž je
Bůh obdařil, radostí naplní anděly i lidi,

tak že i oni právem říci mohli: »Tato
(dcera) nás poteší v pracích rukou našich
na zemi kletbou stížené.: A vskutku,
kde jest člověk ten, kterýž by nikdy
žádného zármutku nepocítil? Ať nedíme
nic o těch rozličných, mnohonásobných
trápeních, kterým následkem prvotního
hříchu podrobeno jest tělo naše, zdaž
nemuselo již první rodiče naše i všecky
potomky jejich nevýslovně trápiti, že
ztratili milost Boží? Zdaž i lidi nej
bohabojnější nemuselo nevýslovně trápili
pomyšlení- a pravda ta žalostná, že nebe,
jež mělo údělem jejich býti nekonečně
blaženějším nad ráj, pro ně se zavřelo?
A zdaž i dobří andělé Boží, kteří nás
lidi milují, nemuseli se rmoutiti nad 'pro
vinou a pádem prvních rodičů našich
pro smutné následky hříchu jejich? O
zajisté! Avšak v zármutku tom zdaž
nám není narození blahosl. Marie Panny
jako duha nebeská, kteráž potěšilaNoéma?
»A bude duha na nebesích,c pravil Ho
spodin Noémovi, »a budu viděti ji a
rozpomenu se na úmluvu věčnou, která
učiněna jest mezi Bohem a všelikou duší
živou všelikého těla, kteréž jest na zemi.:

Ale 'což, když se narodila Maria
Panna? O to z narození jejího radovali
se nejen rodiče její, tu z narození jejího
radovali se také praotec a pramáti naše,
nebot“ Hospodin se rozpomenul na při
slíbení své a dal se naroditi dítěti tomu,
jež mělo potříti hlavu svůdce pekelného
ne sice samo, ale tím, jehož bude matkou,
a jenž zlořečení obrátí v požehnání.

Či kdo že jest to dítko, jehož na
rození dnes slavíme? Jest to dítko boha
bojného Simeona a sv. Anny, ale jest
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to dítko nejšťastnější a nejpožehnanější,
kteréž mezi všemi lidmi jediné vyvolil
Bůh Otec za matku věčného Syna sveho

blah. Panny Marie, posléze pravi: »Jakob
pak zplodil Josefa, muže Marie, z nižto
se narodil Ježíš, jenž slove Kristus.: A
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&Spasitele světa! A to jest to požehnání,
kteréž nám přineslo a kteréž nám krátce
sice, ale významně připomíná svatý
evangelista Matouš, an vypisuje rod

e."z Joachim &Anna obětují své dítko ve chrámě.
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protož: Zdráva buď, Maria, milosti plna,
požehnana Ty mezi ženami pro nejpo
žehnanější plod životaTvého, zdráva nyní
a vždycky po věky věkův! Amen. . F. K.

M
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Svatý Petr Klaver, otrok černých otroků.
Podává. Fr. Janovský. (C. d.)

lll.
Sv. l'ctr Klaver v nemocnicích. Ministrem '

Obrací &a nmiunistrem v koleji kurtugcuské.
kacíře, molmmcdáuy. (jímá se odsouzencůi.

ŠZsv. Petr Klaver svým milým
il'čemochum; ostatní volné

ll chvíle strávil většinou v ne
' * “' mocnicích sv. Sebastiana (u

milosrdných blatří) a sv. Lazara.
Nemocnice milosrdných bratří bý

vala zejména za dob válečných plna a
plná; bratří sotva stačili; náš světec
pomáhal jim, seč byl. Chodil od nemoc
ného k nemocnému, žehnal je svatým
křížem, těšil, připravoval ku přijetí sv.
svátostí, zaopatřoval je, sloužil jim mši
svatou, stlal jim lože, oblékal je, umýval,
krmil. Milosrdní vyznali upřímně, že by
čtyřicet ošetřovatelů sotva tolik vyko—
nalo, co sv. Petr sám; býval uvítán
jako anděl Boží. Jako svým nemocným
černochům, líbal i zde rány ubožáků;
prokázal tuto přepokornou službu hrdinské
lásky zejména jednomu, jemuž údy již
uhnívaly; předpověděl mu, že neumře,
napomínál ho, aby už nehřešil, prosil
ho, až jednou vejde do radosti nebeské,
aby za něho u Boha orodoval. Člověk
ten skutečně ozdravěl, ale oslepl, aby
mu byla vzata příležitost k novým
hříchům. Kdykoliv se s ním sv. Petr
setkal, upomínal ho: »Až budeš v nebi,
oroduj za mne!<

Nemocným, kteří onemocněli pro
svůj pustý, nestoudný, nemravný život,
věnoval zvláštní péči a pozornost, aby
alespoň duše jejich zachránil. Ríkával:
»Léčeni vaše působí vám bolesti; než
co jsou tyto bolesti časné proti věčnému
trestu! Ejhle, jak klamna a ošemetna
byla vaše chvilková rozkoš! Ovšem
i ctnostný život jest spojen s utrpením;
avšak utrpení toto jest šlechetno pro
pramen, z něhož vyplývá, pro lásku
Boží; jest sladko pro útěchu, kteráž je
doprovází; jest drahocenno pro odměnu,
kteráž následuje; kdežto zdánlivá pří
jemnost nepravosti zůstavujé jen hanbu
a trpkosh

Nemluvil nadarmo. Sebe horší hříš
níci ozdravivše, žili život bohumilý.

co času věnoval ';

Přes všecko své zaměstnání dbal
sv. Petr své řehole tak věrně, že pater
rektor neměl nad něho spůsobilcjšího

, kněze. jejž by ustanovil svým ministrem
v koleji kartagenské. Stal se tedy nás
světec" ministiem. Uřad ten jest v '10
varyšstvu Ježíšovu nad míru důležitý,
jestiť ministrovi s rektorem bdíti nad
kázni domácí a nade vším pořádkem.
Sv. Petr, který se pokládal za otroka
otrokův. neměl se ovšem hodným tako
vého vyznamenání; ale v duchu svaté
p0slušnosti podrobil se; vidělt, že se
mu naskytá nová příležitost ke skutkům
lásky. Jsa ministrem, učinil ze sebe po
kornélio sluhu všeho' domu.

Po čase svěřen mu nový úřad —
stal se novicmistrem bratří laiků.

Jak často se stávalo, že lidé, kteří
se vypravili do Ameriky za zlatem &
bohatstvím, oznali. že se zklamali!
Mnozí z nich vrátili se do Evropy, jiní
však rozhodli se, že jinde budou štěstí
svého hledati, pravého štěstí, duševního
štěstí — v klášteře. Takovíto hlásívali
se též do Tovaryšstva Ježíšova, a bylo
jich tolik, že mimo noviciátu v městě
Thonze zřízen též noviciát v Kai-tágeně;
zde stal se sv. Petr Klaver jejich před
staveným, novicmistrem.

_ Přičinil se ze všech sil, aby těmto
nastávajícím spolubratřím vštípil ducha
řeholního, ducha zbožnosti, pokory sebe
zapření, poslušnosti. Svá slova, své na—
učení potvrzoval jim svým svatým při
kladem a získal takto Tovaryšstvu Ježí
šovu mnoho zdárn'ých bratří laiků. Byli
mu z té duše oddáni a přeochotně pro
vázeli ho na pochůzkách do nemocnic
a k otrokům

Když byl úřad novicmistrúv později
svěřen jinému knězi, věnoval se sv. Petr
z té duše opět lásce k bližnímu.

* * *

V nemocnici sv. Lazara leželo mnoho
malomocných. Hrozná nemoc strávila
maso jejich, že bylo holé kosti viděti;
málokterý měl uši, nos; tvář z polovice
shnila, prsty opadaly; všecko ostatní
tělo hnisající vřed. Hrozná to podívaná,
hrozný zápach. Zhrozil-li se však každý,
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nezhrozíl se sv. Petr Klaver; pobyt u
malomocných býval mu potěšením &
rozkoší. Ovšem i zde první péči věnoval
nesmrtelné duši, aby s Bohem smířena
a děsným malomocenstvím jako ohněm
očistcovým očistěna, vznesla se v hodinu ,
smrti bezprostředně & přímo do rajské
radosti. Než i tělu posloužil, seč byl.
Bany jim umýval, lože jim stlal, záclony
proti palčivým paprskům slunečním po
řídil, krmil je, () svátcích chutnějšího
jídla jim_ dopřál, ba i hudebníky k nim
vypravil, aby jim zahráli a je obveselili.

Špitální koštelík byl zbořeništěm;
nikdo se oň nestat-al, až se ho ujal náš
světec. Spoléhaje na prozřeteansť Boží,
sbíral příspěvky, svážel stavivo, shro
máždil dělníky, sám jim pomáhal. takřka
nádeničil — a kostelík jest zbudován.
Přeěasto sloužíVal tam sv. Petr mši
svatou. zvláště za zesnulé malomocné;
že nebylo příkrovu, přikrýval umrlce
svým pláštěm. Svou mírností a láskou
smířil s Bohem duše, které se už drahně
let. vzpíraly milosrdenství Božímu; lože
nemocných býví'alo mu výbornou ka
zatelnou. Přečetné duše bloudící uvedl
do lůna svaté církve naší.

V nemocnici milosrdných bratří ležel
nemocný kalvinista.. Marně se pokoušel
náš sluha Páně vyprostiti duši nemoc
ného z bludů kalvínských; i nechal ho
a zaměřil o něco dále k jinému nemoc
nému; srdce tohoto shledal naplněno
nesmiřitelným hněvem a hrozným před
sevzetím, že prý musí zabiti svého ne
přítele, jen až ozdraví. Sv. Petr do
mlouval mu přelaskavě, ale zatvrzelec
neslyšel slov jeho, nýbrž odbýval ho
pravě: »Ažobrátiš tamhle toho kalvinistu,
smířím se ijáa Pán Bůh přijal tuto
podmínku ; vroucím prosbám a modlitbám
Petrovým podařilo se konečně bludaře
obrátiti a po té i onoho zlostníka láskou
naplniti.

Neunavnosti světcově podařilo se
obrátiti též anglikánskěho preláta z Lon
dýna, jenž s několika sty Angličanů byl
zajatcem na jedné lodi v přístavě kar
tagenskěm. Příklad prelátův působil
blahodárně; 600 bludařů smířilo se
s církví svatou. Mimo Angličany obrátil
též mnoho Holanďanů, taktéž zajatců.
Jeden z nich dlouho se zpěčoval, hrubě
se choval, ba sprostě nadával světci
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drahý otče.

f)
")

našemu, chlubil se. že prý se nenechá
omámiti & oklamati jako druzí; když
však skonal jeho krajan. smiřiv se
napřed přičiněním Petrovým s Bohem
&církví, když byl slavně pochován. prosil
urputník snažně. aby mu zavolali otce
Klavera, a všecek změněn, mluvil po
korně přišlému sluhu Páně: »Ach, po
važte, drahý o'tče, krajan včera pocho
vaný, zjevil se mně dnes v noci & uji
št'oval mě svatosvatě. že není jiné cesty
do nebe, leč kterou Vy nám ukazujete.
Pokáral mne, že jsem se dosud k Vám
tak hrubě choval; poručil mně, abych
prosil za odpuštění & slovům Vašim
uvěřil. l vrhám se k nohám Vašim.

a všecek se Vám ode
vzdávám, učiňte se mnou, co se Vám
líbí; zbývají mně ještě dva dni života.

Kdo vylíčí radosť světcovu, když
viděl tak0véto vítězství milosti Boží!
Blažena smrt obrácencova dojala všecky '
přítomné. Neméně žehnal Pán Bůh práci,
kterou věnoval sv. Petr mohamedánům;
podařilotť se mu i mnoho těchto nešťast—
níků svatým evangeliem oblažili, ač se
mu dlouho vzpírali, jsouce sevření
ohavnou nemravností a zuřiví stoupenci
falešného proroka. Tak na př. 22 let.
dobýval srdce tureckého otroka, až ho
dobyl; obrácení jiného sluhy mohame
dán'skěho \'ěnoval 30 let.

Odsouzenci neměli lepšího přítele
nad sv. Petra. Přichvittav do žaláře
k člověku takovému, objal ho přelaskavě,
podal mu kříž & pravil: »Ejhle, milý
bratře, tot ochranná deska, na níž se
při ztroskotání tvého života můžeš za
chrániti. Jak šťasten byl bych, kdybych
věděl hodinu své smrti, jako ty ji víš!
Všichni musíme umříti, jeden dříve,
druhý později. Po té pomohl mu uči—
niti životní zpověď. V den popravy
sloužil světec v žaláři mši svatou, podal
odsouzenci tělo Páně, modlil se litanii
k Panně Marii, a na konec drže kříž
v ruce, učinil tak dojemnou řeč, že
všichni přítomní plakali. Na popravišti
bylo odsouzenci políbíti stupně, po nichž
stoupal, aby v nich takto viděl a ucítil
stupně do království nebeského; světec
pokropíl ho ještě svěcenou vodou, po
kropil i popravčí sekeru. Po popravě
zahrála kapela biskupského chrámu ve
lebnou píseň za spásu duše nebožtíkovy.

18
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IV.

Tlumočníci. Misie na venkově. Zázračné pů
sobení v Kartug'eně. Dar proroctví.

Přes všechna svá četná zaměstnaní
byl sv. Petr Klaver ustavičně přehorlivým
apoštolem černochů. Naučil se řeči an
golské, kterou mluví většina lidu toho;
pro jina nářečí najímal si tlumočníky;
že však pani neradi otroků svých pou
štěli na tuto tlumočnickou službu, po
staral se otec Klaver jinak; zjednalt' si
sám sedm černochů z různých končin
afrických; byli služebníky v jesuitskě

kolejí a nad to tlumočníky Petrovými
při apoštolských pracích jeho. Světec
miloval je velice & byl jím povděčen.
Když se mu jeden rozstonal a pro ne
snesitelný zápach všemu domu stal se
obtížným, uložil ho sv. Petr ve své celi
na své vlastní lože a staral se oň čtyři
měsíce tak, že se nejlepší matka nemůže
lépe starati o své nejmilejší dítě.

Později tlumočníků přibylo. Jak je
miloval světec za živa. takovou lasku
věnoval jim též, když se který odehrál
na věčnost; slouženyt' slavné zádušní
služby Boží, sezván kde který kněz a
řeholník, aby bylo mší svatých co možná
nejvíce.

Pomocí těchto milých tlumočníkův
obrátil sv. Petr skoro 400.000 černochů.
Jaké to vítězství!

* *
*

Po klopotné práci za doby veliko
noční v Kartageně vybíral se náš světec
rok co rok na misie na venkov. Neznal
a nedbal pražádných překážek; at? si
pršelo jen lilo, at' si sebe děsnějši bouře
bouřily. at' panovalo sebe palčivější horko
— sv. Petr provázen tlmnočníkem a sám
si nesa náčiní mešní a jiné potřebnOsti,
bral se trpělivě & nadšeně za svými
milými ovečkami, za černochy, otroky.

Došel. Byla-li tam kaplička, po
modlil se v ní za zdar díla svého; ne
bylo-li kaple, pořídil prostý kříž a vy
konal u něho svou pobožnosti Shromáždil
se kde kdo. Sluha Páně je upřímně a
laskavě pozdravil a vyzvídal především,
je-li kdo ze spolubratří jejich či spolu
sester nemocen; těmto věnoval první
svou péči, všecky navštívil, všem po
sloužil službou duchovníi tělesnou. Na
této ohchůzce zapamatovat si chatrči
nejbídnější; v té si zvolil svůj příbytek.

!

l

l

Když si otroci večer po práci po—
někud odpočinuli, spěchali za svým milým
otcem, modlili se s ním a naslouchali
po té svatým slovům jeho, jež rozněco
vala lásku k Bohu, lítost.“ nad hříchy
spáchanými, a připravovala k důstoj
nému přijetí svatých svatosti. Rano už

před svítáním zpovídal a končil dopolednemši svatou.
Urození Španělé byli by velice rádi

častovali sv. Petra ve svých nádherných
domech a villách; ale světec děkoval se
z takovýchto pozvaní, a přijal-Ii je kdy,
jedl pramálo, zbytky schovávaje svým.
nemocným. Byl tak zdrženliv a krotil
své tělo takovou přísnosti, že hladem
kolikrate omdlel. .leho misie přinesly
vzácné ovoce. Lidé si vážili svatého
apoštola, ježto viděli, kterak Bůh činnost,
jeho zazraky oslavuje a duše nepodajné
zřejmě trestá. Tak se událo, že svévolný
jeden a pohoršlivý černoch, jemuž marně
byl světec přimlouval, zmizel nenadále.
Hledali ho, ale nenalezli živého; zabilif
hroznou obludu, krokodila, rozsekli ho.
a v břiše jeho shledány zbytky zmize
lého černocha. Hrůzou se otřásli a po
té všude vypravovali. jak Bůh potrestal
nenapravitelného hříšníka.

Jiný vzpíral se také dlouho milosti
Boží, ale ještě zavčas se vzpamatoval
a napravil. Sel kukuřici. Sv. Petr vida
ho, pravil: »Seješ ale nebudeš žití.
Rozsévač brzy ulehl & přijav svaté Stá—
tosti,odeb1al se na věčnost.

Jedna osada byla téměř osiřela;
zuřilat poblíž děsná sopka. Světec shro
máždil zbylé obyvatelstvo, poručil jím
sdělati velký kříž a ohětovav mši svatou,
vyšel s nimi na onu sopku, postavil tam
kříž, pokropil zemi svěcenou vodou, a
od té chvíle stala se sopka osadě ne
škodnou.

Osadě Toln vyprosil na Bohu davno,
dávno kýžený dešti; pršelo tři dní a tři
noci. Obyvatele jiné osady vyzval, aby
s ním na jednu noc všichni z domů
vyšli. Zdrahali se, ale poslechli. Jak si
libovali! Bylit' by v noci doma padli do
rukou loupeživých Angličanů, kteří osadu
přepadli.

Sv. Petr byl hostem vznešeného
španělského hodnostáře. Pojednou zmizel.
Vybral se s chvatem do hor nepřístupných.
Když se vrátil, vyčítat mu hostitel, proč



že sám-a sám odešel na místa tak ne—
schůdná. »Běželo o spásu tří duší,<< od—
pověděl světec mírně. Ano, z vnuknutí
Božího zvěděl. že tři ubožácí opuštění
čekají tam na horách svatých svátostí;
měliť se už bržy odebrati na věčnost.

* +:
*

Když se náš sluha Páně vrátil
z misií, měl opět plno práce v Karta
geně. Nebylo místa. jehož by nebyl na—

. vštívil. Stany vojenské, sklady kupecké,
dílny řemeslné, ulice, náměstí — toť
samé kazatelny sv. Petra. Bylo mu vší
silou a horlivostí opříti se rozmařilosti
v oděvu, v jakéž si lehkomyslné dámy
tehda velice libovaly; svá apoštolská
slova v té příčině promluvená doprovázel
ukazováním děsného obrazu, na němž
bylo vymalováno několik ďáblův, ani
derou ženštinu nestydatě oděnou.

Mnoho velevážených a vznešených
rodin zvolilo si sv. Petra zpovědníkem,
zvláště urozený vojenský hodnostář, Petr
Calderon, dosvědčoval veřejně, že nebyl
nikdy tak šťasten jako nyní, co se
u světce s Bohem smířil; jen po tom
ještě toužil, aby sv. Petr do jeho domu
zavítal; bylo mu dlouho čekati, přes rok.
Konečně přišel sluha Páně. Aby užil
přítomnosti vzácného hostě, vodil ho
Calderon ze světnice do světnice, prose,

' aby všude žehnal; na konec poklekla
paní Calderonová před sv. Petrem a
prosila za požehnání, aby šťastně po
rodila. Pán Bůh požehnání sluhy svého
naplnil.

Jindy pokládal si Calderon opět za
veliké štěstí, že mohl za lijáku a bouře
ve svém kočáře zavésti sv. Petra do
koleje;

Světec volán k nejzatvrzelejším
hříšníkům; nebylo srdce tak zatvrzelého,
jež by nebylo rozstalo pod paprsky lásky
a dobroty Petrovy.

Mladá černoška se upřímně a ka
jicně vyzpovídala; bylo jí uloženo, aby
vstoupila do stavu manželského s mladým
Spanělem, s nímž až dosud hříšně byla
žila. Bála se a namítala, že se Španě
loví nebude chtíti; i prosila, aby svatý
Petr sám s ním promluvil. Světec přijal
tento úřad prostředníka; svůdce však
smál se slovům jeho, vyčítal dívce sprostý
rod a chudobu, co že prý bylřekli jeho
přátelé, že by mu nadali bláznů, že by

nikdo nepřišel na jeho svatbu! ] zvolal
rozhorleně náš hrdina: »Nešt'astníku.
lidí bys se styděl, maje napraviti svou
nepravosti, a Boha se nestydíš, trvaje ve
své nemravnosti? Rozumný člověk za
jisté hy se nesmál tvému sňatku, a bo
jíš-lí se, že bys neměl hostí na své
svatbě, budu já tvým hostem & tvé ne—
věstě slušné věno opatřímlc Španěl po
slechl. Byla svatba.

Dohlížitel veslařů španělské lodi vo—
jenské ležel na smrt nemocen; o smí
ření s Bohem nechtěl ani slyšeti; už
kolik kněží odbyl; zuřil jako šílenec.
Konečně zaVUlánsv. Petr Klaver; laska
vostí jeho a vroucím modlitbám podařilo
se nešťastníka obrátiti; zejména dojemná
byla podívaná, když světec vytáhl ze
záňadří kříž a poručil nemocnému
Spasitele políbiti; v tu chvíli roztálo
srdce zatvrzelcovo; dal se do pláče &
prosil za svaté svátosti.

Podobnou rázností spasil dámu,
kteráž byla život v nemravnosti pro
hýřila. Jiné nenapravitelně řekl přísně:
»Jen si zavírej ucho hlasu Božímu;
brzy doznáš následků své zatvrzelostilc
Hrozba se vyplnila; sklíčenať hroznou
nemocí a zoufale skonala.

Na podzim míval světec plno práce
v přístavě kartagenském, do něhož v tu
dobu připlulo na sta španělských ol)—
chodních lodí. Lid přibylý vyznamenával
se hroznou lakotou, nemravností,dráždi—
vostí; co den strhly se děsné hádky,
pranice, souboje; přimísily se davy ne
stydatých ženštin, které hledaly nestoud
ného zisku. Pěkný to lid! Aj, co se tu
napracoval sv. Petr, aby zkazil žeň ďá—
blovu! Práce jeho nebyla marna; zpo
vědnice obléhány tenkrát kajicníky více
než v dobu vehkonoční

Také tato veškerá činnost Petrova
v Kartageně odůstojněna od Boha mnoha
zázraky. Tak na př. Františka Lopeza.
člena bratrstva nejsvětější svátosti oltářní.
už umírajícího uzdravil, řka: »Ten, vjehož
službě zdraví pozbyl, božský Spasitel vrátí
mu je.:

Bernímu, Ondřeji Castrovi, narodilo
se dítko, ale bylo tak slabo, že už umí
ralo. Rychle je doma pokřtít! Zavolali
sv. Petra. Voda zdála se jim příliš stu
denou; na rozdělání ohně nebylo kdy.
I požehnal světec vodu, ponořil do ní
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svou ruku. a zahřála se voda tak. že
to bylo cíliti i na stěnách stříbrné ná
doby. Po té dítě pokřtěno.

Chot' místodržitele kartagenského zá
zračně uzdravena. l
mocněl. Zavolali světce. Přišel. Přinesl
obraz ctihodného bratra Alfonsa Rodrí
gueza; ukázal jej nemOcnému; tento se
zaradoval nemálo a slíbil, že přispěje
značnou částkou peněz k jeho svato-*
řeč-ení,ozdraví-li. Než neozdravěl. Skonal.
Vsecko město bylo naplněno zármutkem
a soustrastí. l naříkala si vdova svatému
Petrovi. že se snad dosti nemodlil za ne
božtíka, Sit: že by se byl jistě uzdravil.
»Mýlítese, paní,: namítal světec; »vzýval
jsem dosti Bohu. ba i bratr Alfons vroucně
orodoval za nemocného; avšak božský
Spasitel odpověděl, že jest choti vašemu
lépe a spasitelněji, nyní umřílí, proto že
by příště nikdy nebyl tak svatě na smrt
připravenu

.Vincenc Vallalobes uzdraven. otro
kyně donny Marie Vellidovy vzkřísena,
jiný umírající křížem světcovým na živu
zachován. z posedlých ďábelství vyhnána.
Bylo by věru dlouho, velmi dlouho psali,
kdyby měli býti zaznamenáni všichni za
zraění skutkové, jimiž Bůh sveho svaleho
sluhu oslavoval. ?, vnuknutí Božího při
cházíval, když byla nouze největší, ne
bezpeěenství svrchované, & vysvobodil
takto mnohou duší ze zoufalství.

Ubíral se s průvodcem k nemoc
nému, kamž byl volán. Pojednou stanul
a pravil: »Vral'me se; jinde jest. nás více
potřebí.< Chvatně došli domku. v němž
se zoufalý Španěl oběsil. Ještě dýchal.
Sv. Petr vyprostil nešl'astníka z provazu.
vzkřísil ho, naplnil srdce jeho skroušenou
lítostí, vyzpovídal ho a smířil s Bohem.

Matka zarmoucena neštěstím sy
novým, chtěla se otrávili; už byla při
chystána. Než ejhle, právě přisel nás
světec; z tváří zírala mu soustrast a
láska. Paní padla mu k nohám a zvo—
lala: »Otče, Vy jste mým andělem
strážnýmla Poučena laskavými slovy
sluhy Páně, podrobila se vů'i Boží a
nesla trpělivé svůj kříž.

.lindy potkal ženu, jež chválala za
město skončit svého života. »Kam pak ?c
ptal se a zachránil i tuto nešt'astnici.

Ze zmíněných už událostí vysvítá,
že byl sv. Petr obdařen darem proroctví,

místodržitel one- ,

Boží.

l

ale vysvitne to ještě jasněji'z toho, co
nyní povíme.

Don Diego Villegas byl trápen po
delší dobu velikou starostí; nikomu se
nesvěřil; neměl klidu, neměl pokoje.
Zašel si do jesuitského kostela. Stanul
u pilíře, u něhož byla světcova zpověd
nice. Světec povstal a pravil: ».len po
ruěte všecko Pánu Bohu!: Villegas se
ulekl. »Co mám Pánu Bohu poruěiti?<
Sv. Petr pověděl vmu všechno. jakoby
v srdci jeho četl. Spaněl poslechl, dosel
pokoje a pokládal od té chvíle světce za
proroka.

'l“omáš Lopez hořel nezkrotitelným
hněvem proti vrahu bratra svého a roz—
něcoval podobný hněv v srdci své matky ;
marně domlouval sv. Petr. Matka Lope
zova onemocněla. Sv. Petr ji'navšlívíl,
těšil, a že byla chuda. hojně ji po
daroval. Syn však si myslíl, že onou
almužnou míní sv. Petr dosíci odklízení
onoho hněvu; í pohrdl darem tím, vzal
jej a šel ho vratit sluhovi Páně. Stannl
v celi. Ještě ani slova nepronesl, ale
světec už mu pravil: »Mýlíšse, milý synu;
nechtěl jsem vašeho odpuštění koupili,
nýbrž jenom almužnu jsem dala l,.opez
žasl, kterak myšlenky jeho jsou knězi
známy. Nyní už se nevzpíral; odpustil.

l.ehkovažný mladík přišel ke zpo
vědi. »Nejsi ještě dobře připraven,<< na
mítal sv. Petr; »poklekni na stupních
hlavního oltáře a lépe se tam připrav.
Klekl tam. Po chvíli přišel opět ke zpo
vědi. »Milý synu. nažertuj s Bohenm
pravil světec; ajsít nyní ještě méně při
praven než prvec Vzal ho zaruku, za—
vedl k oltáři, klekl s ním a modlil se
pětkrát Otče nás a Zdrávas 'l'ato mo
dlitba pomohla.

Místodržitel ze. Sv. Marty, (iabriel
Mendez, vracel se s chotí do Španěl;
paní zašla se rozloučit. se sv. Petrem a
vypmsit si požehnání na onu cestu.
»Pan Bůh Vas šťastně doprovodí; ale
po této cestě čeká na Vás hned jiná.
daleko delší.“ Divila se paní, jaká by
to cesta byla. [ řekl sv. Petr: g(Iesta
na věčnost; připlujete šťastné do Spaněl
& za několik dní zemřete. Svěřte se vůli

Stalo se. Svatou smrtí skon'alu
brzy ve své otčině.

Kapitán, Petr Dariola, vypraviv syna
svého do Španěl do Salamanky na studie,
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zašel si jednoho dne k otci Klaverovi a
prosil ho, aby plavíciho se syna dopo
ručil ochraně Boží. »Právě jsem se za _
nčho modlil,c vece světec; »jestit' loď,
zachvácena bouří; ale vyváznou.c Ka
pitán si pamatoval den a hodinu této
řeči sv. Petra; první list synův ze Sala—
manky slova ta potvrdil.

Don Jan Uvriarte Araoz byl všecek
sklíčen, že mu zemře jediná dcera. [ zašel
si do koleje k našemu světci, svému zpo
vědníku, aby nemocnou jeho modlitbám
doporučil. Sotva že ho P. Klaver spatřil,
volal: »Nikoliv, nikoliv!c Divil se Uvri
arte; nebylť ještě ani slova promluvil,
a světec dříve od nikoho nebyl slyšel,
že by dcera Uvriartova byla nemocna.
»Aeh. co znamenají vaše slova, můj
otče? Myslíte snad, že přicházím se
zpovídat?c »Vím,proč přicházíte; chcete,
abych se Pánu Bohu za Vaši dceru modlil,- !
pravil světec; »raději se radujte, že vejde _l
do nebe; jestit' všecka čista a nevinna.c :
Týž den skonala; rodičům bylo proroctví ;
našeho sluhy Páně velikou útěchou.

Don Augustin Baraona byl nemocen
ubytěmi; P. Klaverho navštívil a s Bohem
smířil. Že světec dlouho ze světnice ne
odcházel, příplížili se syn a chot' nemoc
ného“ k záclonám u vchodu, a co spa
třili? Ctihodný kněz klečel u lože a se
sepjatýma rukama prosil nemocného, aby
zaří orodoval, až zítra stane v nebesíeh
před tváří Boží. Syn i matka plakali nad '
tímto divadlem; bylo jim k utěše, když
druhý den drahý nemocný na věčn0st'
se odebral.

Zvláště donna Isabela Urbinova ča

E!EGÍwgwšžnggsgšěgáš

Na neděli I7.

„Milovati budeš Pána Boha svého |z celého srdce svého, z celé duše
své, a ze všílmysli své. Toť jest :
to největší a. první přikázaní.“ |

_ (Mat. 22, 37.) '

_yla to zajisté podivná otazka, l
kterouž dle dnešního svatého .'

_ <, evangelia předložil jeden

= * »Mistře, které jest největší
přikázání v Zákoně?< (Mat. 22, BB.)
Podivná proto, že tazatel byl sám učitelem

%WĚWŠĚWŠĚ-Wšřsu „%

stokrate doznala prorockého daru svět
cova; byltč jejím zpovědníkem. .lednou
dostala za pokání, pomodliti se za své
otroky, kteří daleko od Kartageny pol
nosti její obdělávali; zejména. aby prý
se modlila za jednoho otroka mučeníka.
Pošleehla. Za týden zvěděla. kterak do
zorce jednoho černocha nevinně ztrestal,
do žaláře uvrhl, železy a pouty sevřel,
až ubožák bolestí skonal.

Několik dní před začátkem postu
navštívil Klaver zmíněnou donnu Isabelu
Urbinovu; zastal u ní i sestru její. Rekl
jim: »Letoší půst nebudete se mnoho
strojiti.: A věru nestrojily se. Roz
nemohlt'se jim otec;jeho obsluha zabrala
jim všeeek čas. Nemoc byla smrtelná.
Světec prorokoval: 'Stkvoueí korunu
chysta mu Pán v nebesíeh; ale před
pašijovým týdnem se mu jí nedostane..
A ejhle! .lan Urbina zemřel na květnou
neděH.

Emanuela Alvareza, mladého Špa
něla, napomínal často P. Petr. aby

l vstoupil do kláštera a tam si pojistil
své spasení, ježto brzy zemře, ba označil
mu i rok a den smrti. Alvarez ne
poslechl hned, ale pokračoval ve svých
studiích v Santa Fe. Za několik let
vrátil se do Kartageny; naš světec byl
zatím už zemřel. Alvarez stal se Františ
kánem. Uprostřed noviciátu onemocněl;
i posýlali ho představení na zotavenou
k rodičům; namítal však nemocný : »Cesta
byla by marná; začátkem příštího mě
síce zde v klášteře skonám; už dávno
mi to prorokoval můj svatý otec Klavem
Stalo se. (Příštědále.)

???—=“

po sv. Duchu.
Zákona, a tudíž věděti mohl a musel,

, že mezi desíti přikázaní'ni, jež Bůh dal
' lidu israelskému na hoře Sinai, a jež
- i do kamenných desek vepsal, na prvním

stojí: >Já jsem Hospodin, Bůh tvůj.
Nebudeš míti jiných bohů mimo mne.a
Podivná byla otázka ta také proto, že
tazatel Pana Ježíše se tak tázal, an
přec věděti mohl a očekávati musel, že
se nedostane jiné odpovědi jemu leč té,
kterou dává Písmo svaté již ve Starém
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Zákoně. Než nedivme se. Sam svatý
evangelista zaznamenal, že tazatel ne
tázal se tak proto, že by chtěl poučen
býti, nýbrž proto, aby Pána Ježíše po—
koušel, zda-li jinak odpoví, nežli stojí
v Zákoně psáno. A Pán Ježíš ve své
nestihlé lásce strpěl pokrytectví zákona
učitele a řekl vlídně a rozhodně jemu:
»Milovati budeš Pána Boha sveho z celého
srdce svého. z celé duše své, a ze vší
mysli své. Toť jest to největší a první
přikázaní.: (Mat. 22, 37.) A tu tázati
se můžeme my, nikoliv na pokušení,
ale abychom poučeni byli, proč máme
Pána Boha milovali z celého srdce svého,
z celé duše své, a ze vší mysli své, 1.
proto, že Bůh jest nejvyšší dobro, 2. že
nám to sám přikazuje a 3. že nás prve
miloval a nám nesčíslná dobrodiní na
těle i na duši prokázal. — Ku Pánu
Ježíši přistoupil kdys mládenec jeden &
pravil k němu: »Mistře dobrý, co budu
dobrého činiti, abych měl život věčný?
A Pán Ježíš pravil: »Co se mne ptáš
o dobrém? (t. j. proč mne nazýváš
dobrým ?) Jediný dobrý jest Bůh. Chceš-li
pak vjíti do života, ostříhejž přikázaní.:
(Mat. 19, 16—17.) Anot jediný dobrý
jest Bůh nejen sám v sobě, ale on jest
zároveň původce a pramen všeho dobrého
a proto ho máme milovati. Sv. Augustin,
když obrátil převrácené srdce své na
pravé místo, t. j. k Bohu, často zvolal:
O Pane Bože můj! Co miluji, když tebe
miluji? Ne krásu pozemskou, ne jasnost
světla, kteréž se oku líbí, ne lék sladký,
ne rozkošnou vůni libodechých květin,
ne mannu a med, — to všecko není to,
co miluji, nýbrž miluji tebe, když kráse
všelikou krásu, vůni všelikou vůni, roz
koši všelikou rozkoš jsi propůjčil, tebe
jediné nejvyšší dobré, své jediné všeckolc

Druhá příčina či důvod, proč Boha
milovatí máme, jest,_že nám to Bůh
sz'tm přikazuje. A proč nám to Bůh při
kazuje? Což pak jej nemusíme milovati
již proto, že nejen sám v sobě jest
nejvyšší, milování nejhodnější dobro, ale
že i k nám jest nejvýš dobrotivý a prve,
nežli my jej milovati mohli, miloval nás,
a že nám nesčíslná dobrodiní na těle
i na duši prokázal, a že za lásku v od
platu příslibuje život věčný? 0 sv. Egidiu
se dočítáme, že chtěje kdys člověka svě
táckého k lásce Boží pohnouti, přivedl

jej k ubožáku bezrukému a 'slepému.
Když uboža'íka toho spatřil, pravilsvatý
Egid k chudákovi: :Kdyby byl na světě
člověk nějaký, kterýž by tobě opět zrak
a ruce dáti mohl, miloval bys jej?<<
»O více než to,cx odvětil ubožák, »nej—
těžší práce otrockě za něho bych s radostí
konal.: A tu se obrátil sv. Egid k svě
tákovi a pravil: »Tobě dal Bůh všecky
údy a mimo to nesčíslně mnoho jiného
dobrého, a ty bys za to neměl milovati
Boha?: Tak jest. Ale lidé na tu lásku
Boží tak rádi a často zapomínají a
ustydají v lásce k Bohu, až ho nejen
nemiluji, ale i vnenávist' berou, a přece
jim vlastní srdce praví: Nemiluješ—li
Boha, nejsi lásky jeho hoden! A proto
také, kteří nenávidějí Boha, různí ne
věrci a světáci nedodělají se nižádným
způsobem ani časné, tím méně věčné
blaženosti & hrozné křivdy a nespravedl—
nosti se dopouštějí proti bližním svým,
když těm, kteří Boha milují a víc a
více milovati se snaží, v snaze jejich
překážejí a v nenávist je berou. Jest to
Bůh sám, kterýž nezrušitelným písmem
vepsal nejen na kamenné desky, ale
i do srdce našeho: »Já jsem Hospodin
Bůh tvůj, nebudeš míti jiných bohů
přede mnouíc A což, když člověk za
boha svého zvolí sobě ošklivý, pohrdání
a zavrhnutí hodný hřích! Než odvrat'mež
se od těch, kteří rOZUmem svým vlastní
srdce v sobě zapírají a jiným by je rádi
vyrvali, kdy možna bylo, jen aby Boha
nemilovalo, a uvažmež ještě, proč Pán
Ježíš přikázaní lásky k Bohu za nej
větší a nejpřednější prohlásil? Příčina
je na snadě. Zajisté proto, že všecka
ostatní přikázaní v přikázaní tom jsou
zahrnuta. A v pravdě: kdo miluje Boha,
bude zajisté činiti, co Bohu milého jest.
Ten nebude Bohu zlořečiti, Bohu se
rouhati, jméno Boží potupovati, dny
sváteční zneuctívati; ten nebude rodiče
zarmucovati, bližnímu bezpráví činiti,
zdraví a věk mu ukraeovati, ten ne
bude zalíbení míti v nezřízených, mrzkých
rozkošíeh, ten varovati se bude všelikého
hříchu, jejž i šesté, sedmé, osmé, deváté
& desáté přikázaní Boží zapovídá, ten
v Bohu a v ochotném plnění jeho svatých
přikazaní hledati bude a jediné nalezne
pravou časnou a vždy trvající blaženost:
nebeskou. Amen. F. K.

_..——./( :) V')45">“—=»_—._....
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Chléb nebeský.
Dle Jana. z Avílly předkládá. Fr. Klíma,. (Č. d.)

Po ovoci jejich poznáte je.- -—Několik
pokynu pro sv. zpověď a sv. přijímáni.

)valé evangelium nás uči, že
třeba nám patřiti na ovoce
neboli skutky těch, které

/.\ " chceme znáti, neboť skutky
jsou plodem srdce lidského. »Po ovoci
iejich poznate je.<< Jazyk často
klame; byť jsi slyšel, že o tom neb
onom člověku jde (:hvalná pověst, přece
může býti v srdci jiným, než se o něm
mluví. Patříš-li však na skutky jeho,
nemůžeš býti oklamán, tehdy teprve
poznáš, jakým kdo jest. Není zajisté
nikoho mezi námi, kdo by si nepřál,
aby byl znal blah. Pannu Marii a by jí
mohl sloužiti aji clíti. Není nikoho, kdo
by si nepřál věděti, jaká byla, aby ji
mohl milovati a oslavovati. Jakým způ—
sobem můžeme Matku Páně nejlépe po-'
znáti? Pozorujme skutky Matky Páně.
Pozorujme ovoce, které Srdce její vy—
dalo, a tu nejlépe poznáme, jaká jest
Matka Páně, poznáme její pokoru, čistotu,
nevinnost, její ctnosti a jeji dokonalou
oddanost do vůle Boží. Počátek učiňme

tím, že budeme rozjímati o vznešenosti
Matky Boží, kteráž jest věru veliká a
neobsáhlá. »Avšak dím-li,c připomíná
svatý Bernard, »že Matka Boží jest
milosrdná, že Srdce její tam se
kloní, kde nejvíce „milosrdenství
třeba, tím nejenom sebe, nýbrž
iMatku Páně obveseluji.<

Pravíte-li o někom: Ten neb onen

jest v nouzi postaven, anebo: Ten neb
onen jest ušlechtilých mravů, jest bohatý,
umí krásně mluviti, jest sdílný, v ničem
nema nedostatku, řekne vám posluchač:
Jaký mam z toho užitek a prospěch?
Ale řeknete-li: Ten neb onen jest milo
srdný, jest k lidem laskavý a sdílný,
nikoho nepropouští bez útěchy a pomoci,

každého potěší, každému v nouzi po
máhá, tu vám řekne každý: Takový
člověk se mi líbí, tyto vlastnosti mne
nutkaji, abych jej miloval. Praví-li nám
někdo o Matce Boží, že jest krásnější
nad anděly, že jest nepil-ušená na těle
ina duši, radujeme se ztoho, chválíme
a velebíme Pána. Ale řeknu-li: Matka

Boží jest k nám lidem laskavá a dobro
tivú, prosí za nás ustavičně u svého
milého Syna, chrání nás a opatruje,
obrací k nám ustavičně své milosrdné

oči, tato slova a tyto vlastnosti Matky
Páně nás těší.

Ale kdo by chtěl býti tak ne
vděčným, aby za toto veliké milo
srdenství neděkoval? Kdo by se ne
radoval, pozoruje—li toto veliké a ne
stihlé milosrdenství Matky Páně? Ale
dej nám také, Matko požehnaná, důkazy
lásky své! Pochybujete snad, lidé, o lásce
mé, pozorujte ovoce její, pozorujte skutky,
které jsem pro vás vykonala. Panno nej
světější, smíme-li se Opovážiti, abychom
svěřili Tobě péči o blaho své časné i
věčné? Smíme-li se spolehnoutí na Tebe,
že budeš se stal-ati o spásu duše naší?
Jak a čím můžeme poznati, že na nás
nezapomeneš? Ať skutky mé jsou od
povědí na dotazy a pochybnosti vaše.
At místo slovo mluví to, co- jsem pro
vás vykonala. Považujte a pozorujte pře
požehnaný plod života pannenského,
vizte nejsv. Svátost oltářní, která ze
Srdce Matky Páně vyrostla. Nepraví-li
sama Moudrostvěčná: »Pojďte, okuste
chleba, a pijte víno, kteréž jsem
vám připravila.: Ano, pojďte, po
žívejte požehnaný chléb, požívejte tělo,
které ze Srdce mého vykvetlo, &k jehož
požívání vás zvu. Poživejte požehnaný
plod života mého.

Nuže tedy, z ovoce neboli plodu



poznáme strom požehnaný. na kterém
vyrostl. Ty pak, Panno přesvaíá, která
nejlépe znáš toto přepožehnané ovoce,
dej nám z ovoce toho, abychom ho
užili, a bychom, požívajíce ovoce takové,
také hojného užitku z něho nabyli.

Že pak jsme-již ()duchovním svatém
přijímání se zmínili, chceme nyní 0 sku
tečném svatém přijímání promluviti. Jaké
milosti, jaké milosrdenství, jakou lásku
prokazuje nám Pán, když s námi pře
bývati ráčí! Jaká byla pohnutka, která
přiměla Pána, že volil s “námi na zemi
přebývati? Zajisté byly milosti pohnutkou,
které přiměly Pana Ježíše, že. uprostřed
nás bytuje. Tyto milosti jsou tak ne
smírné, že ani jazyk andělský, tím méně
pak jazyk lidský vyjádřiti jich nemůže.
Rcetež, máte-li nějaký statek, při němž
nádenníci na poli pracují, nenavštěvujete-li
jich & nedoháníte-li, aby pilněji a bedli
věji práce své konali? Nepracuje-li dělník
pilněji, pozoruje—li práci jeho pán, u
něhož jest?

Takhle i sám Pán Ježiš Kristus volil

zde na'zemi s námi dělníky přebývati,
abychom chutě pracovali, abychom v práci
neoblevovalí, aby nás spánek nepřemohl,
abychom při myšlence: »I'án náš jest
s námi: volali: »Můj Pán mne vidí, chci
pilně práci svou konatí, chci mu věrně
sloužiti, chci věrně úkol svěřený pro
vésti, chci se všeho bedlivě chrániti, co
by se Pánu memu nelíbilo.: Mám za to,
že pouhá myšlenka: »Pán můj jest se
mnou- by doslačila, aby- člověk Boha
neurážel. Avšak víra naše namnoze jest
tak slabá a mdlá, ženemnozí jenom
jsou, kteří by byli pamětlivi pravdy, že
oko Boží nás všude vidí.

abys i ve příbytku svém pokaždé, kdy
koliv zlá myšlenka na tebe doráží, tak

'se jí bránil, jako se bráníš smrti, a bys
ustavičně volal: »Pryč, vari ode mne!
Nechci a .nepřivolím tomu, k čemu mne
svádíš, vždyt Pan můj jest se mnou a

Pán chce, _

| oči jeho patří na mne.“ A bys skutečně

%tak se choval v čas pokušení, přebývá
s námi ve Svátosti oltářní.

Svatá zpověď jest z té příčiny usta
novena, aby přátelství, které hřích mezi
Bohem a člověkem porušil, bylo obno
veno. Pán Bůh se na tebe hněval, byls
často pro hříchy své vinen pekelněho
ohně. Ty*s se vyzpovídal, jsi po zpovědi
přítelem Božím. Smrtelné hříchy jsou
vymazány, nebudou na tebe na soudě
Božím žalovati, nebudeš pro ně odsouzen
k věčnému trápení. Proto se zpovídáš,
aby hříchy tvé byly shlazeny, aby Bůh

na hříchy_tvé zapomněl, byť i nějaké
tresty očistcové pro ně po smrti musil
jsi trpěti.

Snad tí mimoděk napadá myšlenka:
Není—ližzpověď dostatečná, abych pekla
se zhostil? Čeho mi ještě třeba, abych
učinil zadost spravedlnosti Páně? Tuto
dávám na otázky tvé odpověď: Ano,
kromě zpovědi ještě více třeba; nebot
jsi-li svatou zpovědí i hříchů prost, přece
nejsi dokonale vyléčen. Sv. Job, trpítel
nepřemožený, volá k Bohu: »Ty's, Pane,
šetřil mne jistý čas, proč mne
dokonale neočišťuješ od nepra—
vosti mých?c Proč. Pane, neočíšt'uješ
mne úplně a dokonale, když jsi vše
učinil, čeho mi třeba k odpuštění hříchů?
Nemáš—lina tom dosti, že jsi viny hříchu
zbaven? Chceš-li, abys spolu byl okamžitě
úplně zdráv? Milý bratře, hněv Boží tě
tížil, ty*s se zpovídal; činils pokání, na-_
hradils statek nepravně nabytý, máš
opravdové předsevzetí, že nebudeš Boha
hříchem hněvati. Toto všecko, jest dobré
a spravedlivé, k tomu jsi zavázán; .ale
tím ještě _nedošels úplného zdraví, ještě
ti něčeho třeba. “

Poslyš nyní, je-li někdo tak nemocen,
že o uzdravení i lékaři pochybuji, a uži
je-li léku, neumře, nýbrž se pozdraví,
rci, nabývá tím úplného zdraví? Je-lí
dosti silen a statečný, že by mohl sám
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choditi, má—litaké již chuť kjídlu, jako
když byl zdrav? Nikoliv, potřebuje-t“ i
jiných prostředků k posile tělesné, jimiž
jest přiměřený pokrm a nápoj, kterýmž
znenáhla sily přibývá. — l tys byl
v stavu hříšném, i tys byl duchovně
mrtev; bylo již namále, že bys byl i ty
do propasti nebo—li smrti věčné upadl.
Tys se zpovídal, tys nyní pekla zbaven.
Ale rci, jsi již tím v dokonalosti kře
sťanské utvrzen? Hřích jest jediné a nej—
větší zlo, kterýž má v zápětí mnohé
jiné zlo. Byť i hřích byl odpuštěn, nic
méně jsou ještě zbytky hněvu Božího.
Ba i tvůj hněv není ještě přemožen,
vždyť pro maličkost často se durdíš.
[ tělo tvé pociťuje náklonnost k smysl—
nosti, byl-lis před zpovědí smyslnosti
oddán. Zůstává v těle tvém rozmařilosť

a samoláska. Všecko toto jsou zůstatky
a následky hříchu.

V duši naší jest zhoubný plamen,
kterýž nás k zlému ponouká, plamen
tento“ vysušuje a ztravuje duši, nedbá
me-li o to, abychom jej utlumili. Třeba
nám tedy užití prostředku, jímž by
zhoubný oheň byl seslaben, aby nesžíral
duši naší. Nejsvětější Svátost oltářní
ničí a hubí plamen tento, zmírňuje žár
jeho, aby bolesti nebyly veliké. Tímto
ohněm-jest tělesná žádost, jsou zlé ná—
klonnosti, které nad námi panují. jest
podpal ku hříchu, kterýž takořka" nás
násilně táhne, abychom zle myslili, mlu
vili a jednali. Považte, že odstraniti
takový žár, není věcí malou. Jsouť za
jisté někteří, kteří zahy hříchům dávají
výhosť & kteří snadno zbavují se po
klesků. Jiní pak již před desíti lety pře
stali hřešiti, leč náklonnosti ku hříchu
jsou ještě tak prudké, jako by teprve
dnes hříchů byli sproštěni. Ze pak tito lidé
jsou slabí a mdlí, proto jsou i -vdobrém
nestálí. 'l'ěmto jest sv. přijímání pro—
spěšným a účinným lékem. Svátost
oltářní žár hříchu udusuje. Svátost

oltářní mdlěho, slabého a nestatečného
posiluje. Svátosti touto znenáhla nabývá
duše dokonalého zdraví.

Velmi prospěšné a užitečné jest
svaté přijímání, jak sv. otcové církevní
jednostejně vysvědčují. Čtěte list,_který
napsal sv. Jeroným Lucianovi, když se
světce tázal na účinky sv. přijímání, a
spolu také prosil, mohl-li by každodenně
ku stolu Páně přistupovati. SvatýJeroným
odpovídá, je-li ve Španělích takový zvyk,
aby každodenně Pána Ježíše přijímal.

Svatý Bonaventura rozvádí účinky
sv. přijímání dopodrobna, an dí: Pozo
ruješ-li. že častější svaté příjí
mání jde' duši tvé k duhu, že
lásky k Bohu a bližnímu po sv.
přijímání přibývá, a že tím větší
láskou k Pánu planeš, čim ča
stěji přijímáš, přistupuj často
ku stolu Páně. Kdyby však časté
přijímaní ti zevšednělo, pak
delší dobu v přijímání vstaň.

Nepřistupuj ku stolu Páně po způ—
sobu těch, kteří přijímají lehkomyslně
a kteří jenom tehda tělem Kristovým
se sytí, když jakýs rozmar jim tak radí.
Pozoruj, jak ti ku stolu Páně jdou. 'l'í
zajisté nezhostí se světa, onit' také ne
dbají, aby po sv. přijímaní se polepšíli.
Tito nemaji'často přijímali.

Kteří tedy mají často přistupovali
ku stolu Páně? Ti, kteří se vší silou
snaží a přičiňuji, kteří ne z rozmaru,
nýbrž touhou ku stolu Páně jsou vedeni.
Viz, jak ku stolu Páně se ubírají, viz,
že touha jejich jen s tím se obírá, aby
raději umřeli, nežli by Boha zase hněvali.
Pro tyto, kteří v potu tváře jídají chléb
svůj, pro ty jest časté svaté přijímání.
Jsouť někteří, kterým ubývá úcty ku
Svátosti oltářní, přistupují-li často ku
stolu Páně. Opět jiní pozbývají lásky
ke Kristu z té příčiny, že zřídka tělo
Páně přijímají. Nevíte—liž,že věrní přátelé

často se navštěvují, nemá.—liláska jejich
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vychladnouti? Láska se umenšuje, není-li
sdílnosti s předmětem lásky anebo je-li
přítel daleko.

Že pak nelze udati pravidla vše
obecně platného, necht každý uváží, jaké
účinky časté sv. přijímáni působí. AE
dle toho a dle rady Zpovědníkovy se
zachová. — Avšak co máme my říci?
Ti, kteří neznají, jakým ten který jest,
a nicméně vydávají svědectví, že časté
sv. přijímání není vždy prospěšno, za
stávají úřad ďáblův. 'l'ito odporují
skutkům Božím a jsou jim na závadu.
Odporují andělu Božímu, kterýž pro—
rokovi radil, aby vstal a jedl, protože
má ještě dalekou cestu před sebou. 'l'ak
i horlivý zpovědník i zbožný křesťan
musí bratru svému radili, aby často ku
stolu Páně přistupoval.

.lako ten, kdo často přijímá, musí
se míti na pozoru, aby nesoudíl bratra
svého, kterýž zřídka jest u stolu Páně,
a nad to má vlažného ku stolu Páně
pobádati, tak i ten, jenž často s Kristem
se spojuje, musí dbáti, jak přijímá, aby
nehodné přijímání nebylo mu k zatracení
věčnému.

V jistém městě žil kněz, který
smrtelným hříchem byl obtížen, ale který
nicméně každodenně tělo Páně přijímal,
an každý den mši svatou sloužil. Když
pak jednou mši sv. sloužil a ruce na
oltář složené k nebi chtěl pozvednouti,
spadl oheň s nebe a spálil obě ruce

_ jeho na oltáři. Takové tresty stíhaly a
stíhají kněze, kteří poskvrněnýma rukama
mši sv. slouží. — V jiném městě byl
muž, který také smrtelným hříchem byl
obtížen. Šel ku sv. zpovědi; avšak zpo
vědník mu pravil, že v tom stavu, ve
kterém právě jest, nemůže mu těla Páně
podati. Nicméně přistoupil muž ten dru—
hého dne s jinými ku stolu Páně-. Když
pak farář sv. přijímání podával a člo
věka tohoto. který přijímání hoden nebyl,
spatřil, pravil mu: »Hos'podin suď

mezi mnou a tebouh — Neboť
přichází-li někdo nehoden a nepřípraven
ku stolu Pilně, nesmí a nemůže mu kněz
tělu Páně odpírati, žádá-lí o ně veřejně.
Jediné tehda mohl by kněz odepřítí ně
komu tělo Páně, je-li hříšný život jeho
veřejně znám. Zmíněný muž přijal tedy
tělo Páně, ale ještě sv. hostie nepožil,
když žiVUt jeho pukl, ďáblové pak ve
řejně duši jeho do pekla od stolu Páně
odvedli. Když tělo jeho bylo otevřeno,
nalezena sv. hostie v ústech jeho. Jiný
také se opovážil přikleknouti ku stolu
Páně s hříchem smrtelným. ! bylo mu
řečeno, že by byl po sv. přijímání se
rozpukl, kdyby svatí Boží zaň nebyli
prosili. Kéž zachová nás Pán před takým
zločinem! »Kdo nehodně ii tělo
Páně a nehodně pije krev Krí
stovu, odsouzení sobě jí a pije,
nerozsuzujte těla Páně.c

»Tímto výrokem,c praví svatý
Ambrož, »naznačuje Duch sv., že
nehodně přijímající jest vinen
smrtí Kristovou, protože Pán
Ježíš pro takového marně umřel,
a že nad to dopouští se takového
hříchu, kterého se dopustili ti,
kteří Ježíše ukřižovali.:

Čeho nám tedy třeba, chceme—li
Pána Ježíše hodně přijmouti? Celý náš
vezdejší život měl by býti přípravou ke
sv. přijímání. Tak bychom měli žíti, aby
Bůh nebyl hříchy uražen. Jak bychom
měli svatou čistotu střežiti až do dne,
ve. kterém ke stolu Páně přistupujeme!
Oči naše měly .by se chrániti všeho, co
by škoditi mohlo naší duši. Uši měly by
býti zatknuty, aby nenaslouchaly hříšným
slovům, jazyk pak měl by býti spoután,
aby nic nemluvil, čím by duše úhony
trpěla, vůbec měly by býti smysly naše
bedlivě střeženy! Žij svatě, zbožně a
aspoň dva dny se náležitě připravuj ke
sv. přijímání. Zpytuj svědomí své, žaluj
na sebe, čím jsi Boha rozhněval &urazil
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Vyvol si něco z utrpení Páně, rozjímej
o tom, abys poznal lásku Kristovu.
Uvažuja rozjímej lásku Kristovu, s kterou
pro tebe trpěl. Nezapomeň na rány a
poličky, na slzy a krev předrahou, kterou
pro nás proléval. Pamatuj na Pána, jenž
ohněm utrpení takřka připravován byl _
za pokrm duši naší. Pak hodně požívati
budeš Pana, ukrytého ve Svátosti oltářní.

Pojď po svaté zpovědi bez váhání
a odkladu ke stolu Páně. Avšak než

Svátost oltářní příjmeš, vzpomeň na
utrpení Páně a okolnosti, kteréž jsi
rozjímal. Představ si, že Pán Ježiš stojí
před tebou, tak ztrýzněn & zohaven,
jak jsi o něm v komůrce své rozjímal.

Vyzpovidej se a nemysli již na to,
co snad svědomí tvé ještě obtěžuje.
Nebuď příliš ůzkostlivým, neobírej se
malichernostmi, nevzdaluj se pokrmu
nebeského. Zpovídej se tak, jak se vinným
býti uznáváš, a jdi ke stolu Páně.

Baduj se a vesel se z příchodu

; Pána-dobrého a laskavého! Buď Pánu
svemu vděčný, važ si Svátosti oltářní,
jížto tvá duše jest sílena &tělo tvé po
svěceno. Věz. že Svátost oltářní, hodně
přijatá, jest ti závdavkem života věčného.
Chval, duše, Pána tak dobrého, vlídného
a laskavého, neustálej \'ychvalovati, zvele
bovatí a oslavovatí Spasitele přemilého
a předrahého. (Příštědále.)

Eucharistický sjezd,
Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda na Velehradě.

“osvátnou radostí, nadšeným
' plesem, zbožnou, vroucí m0

' dlitbou ozývala se tyto dny
svatá půda vele

hradská, kdy tolik set ctitelů sv. apo—
štolů našiěh pokleklo před svatostánkem
velehradským, aby uctilo Ježíše Krista
ve Svátosti nejsvětější, pokleklo na hrobě
sv. Methoděje, aby novou sílu, nový
oheň nadšení pro Boha a vlasť čerpali
a donesli do domů svých.

Velehrad jakoby rázem byl se opět
stal středem říše velkomoravské, středem
všehoSlovanstva,kdyČech, Moravan
iSlezan, Rus, Slovak, Slovinec,
Polak svorně vedle sebe poklekali a
všem na rtech jedna společná se chvěla
modlitba:
Panelor

Apoštolát sv.
spojil se letos se spolkem kněží ctitelů
nejsv. Svátosti ku společné slavností,
jak k oslavě nejsv. Svátosti, tak i sv.

»Dědictví otců zachovej nám .

našich apoštolů slovanských. Slavnosti
začali 3. srpna t. r. Kromě četných hostů
z Čech, zvláště z Prahy, připutovali na
Velehrad poutníci z Brna, Olomouce,
Kroměříže, Třebíče. Val. Meziříčí, Mor.
Ostravy, Adamova, Uh. Brodu, Frýdlandu,
Hustopeče, Křížanovic, Klecan, Milonic,

. Místku, Přerova, Nov. Rousínova, Prostě
jova, t'rakšic, Řepčína, Vyškova, Beňova,
Napajedel, Pusté Polomy, Morkovíc, Lu
hačovic, Zlína, ze Strážnice, z Bzence,
Prahy, Plzně, Hranic, Velké Bystřice,
atd. Kněží bylo asi 150. Po nadšeném
uvítání ve svatyni Velehradské P. Rejzkem
S. J., bylo společné hodinové klanění se

nejsv. Svátosti. Byla to chvíle dojemná,
kdy všichni laici i kněží, muži i ženy,
děti i dospělí kořili se Ježíši Kristu. Po

: sv. požehnání, .jež udělil ndp. opat novo
Cyrílla a Methoda=

*

l

říšský,Josef Karásek, se zpovídalo.
V úterý ráno hlaholem zvonů svolání
všichni do chrámu Páně k pobožnosti.
Po slavnostním kázaní sloužena mše sv,
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vlp. kanovníkemJOsefe m Droběnou,
při níž bylo společně sv. přijímání. Byla
to věru sv. chvíle, kdy mužově vzdělaní

' J. Šolc

i z lidu prostého, dámy i prostě ženy '
z venkova svorně vedle sebe poklekali
u stolu Páně. Po mši sv. rozdělili se
všichni: kněží ke své schůzi euchari
stické v klášteřeačlenov'éapoštolatu
ke své schůzí na nádvoříklášterním.

Na schůzi kněžské konány před
nášky o nejsv. Svátosti oltářní jako o
Ježíši Kristu, Králi eucharistickěm (P.
Fr. Klíma). Tato nadšená řeč zanechala
hluboký dojem u všech přítomných.
Jiná byla o smírněm spolku kněží (vlp.
Ocetek); pak tentýž o ruční práci ženské
ve službě nejsv. Svátosti. Všecky pro- Š
mluvy směřovaly ku větší úctě a horli
vosti ve klanění se nejsvětější Svátosti
oltářní.

Zatím konal apoštolát sv. Cyrilla a
Methoda zároveň svou schůzi na ná

dvoří. Na tribuně zaujali místa čestná
církevní hodnostáři. Schůze zahájena
zpěvem chovanek z kláštera v Rep
číně. Na to promluvil nejd. p. opat

schůzí.Josef Karásek a zahájil Pan :

přinesl pozdrav z Čech a
pravil, že se nikdy nestydí za víru sv.
Cyrilla a Methoděje a že chtějí ji vždy
hájit. Po něm řečnil vlp. assessor J.
Vychodil Ujímal se v řeči své zvláště
Bratřejova a Pozděchova. Dale přinesl
pozdrav od bratří Slovákův 2 []or. Uher
dp. Jan Donoval. Líčil smutně poměry
na Slovácku ubohém. Prof. J. Kalvoda

mluvil o poměru vědy ku víře. Dp. P.
Křesadlo přinesl pozdrav z Vídně od
Jednoty sv. Methoděje, od Čechů kato
líků ve Vídni a. líčí poměry Čechů
ohledně služeb Božích ve Vídni, jaké
bylo veliké účastenství na misiích, které
loni P. Cibulka ze sv. Hostýna konal.
Dale řečnili p Fr. Rozsíval, dp. Tomáš
Šilínger ze St. Brna a jiní. Všecky řeči
odnášely se k úctě sv. apoštolů našich
Cyrilla a Methoda a ku vážení si sv.
víry naši v životě soukromém i veřejném.
Na konec líbany ostatky sv. Cyrilla. Tak
všichni sv. svátostmi a slovem živým
povzbuzeni k nově horlivosti v dobrém
rozešli se zase domů, prosíce všichni
Pána Boha: »Dědictví otcův zachovej
nám, Panel:

Různé zprávy a drobnosti.
Z Dolan u Olomouce. (0 s v. d ětství

Pán ě.) Dobročin sv. dětství Páně založen
byl v Dolanech r. 1877. Konáme třikrát
do roka slavnosti sv. dětství a sice: Na
slavnosti Zjevení Páně, v pondělí svato
dušní a na slavnost sv. andělů strážných.
Odpolední služby Boží vezmíněně slav—
nosti jsou věnovány hlavně účastníkům
sv. dětství. Napřed jest slavnostní. při
měřené kázaní, pak litanie k sv. dětství
Páně a spolkové požehnání, po kterém
připíná kněz nově přistupujícím účast—
níkům medailky a uděluje lístky příjí
mací. Jest krásná podívaná na ta ma
ličká pacholátka, klečící před oltářem,
která touží svou modlitbou a svými
příspevečky také něco velikého provésti!

Letoší rok 1896. jest pro sv. dětství ve
farnosti dolanskě rokem šťastným, neboť
účast a zájem pro tento dobročin byl
oživen ——přibylot na 150 členů. Po
něvadž většina účastníků jest z rodin
chudobnějších — a třebas pět dítek
z jedné rodiny přálo sobě súčastniti se
na. tomto dobročinu — proto přijata
byla většina s ročním příspěvkem 12 kr.,
což jednou z příčin, že i více účastníků
přibylo. Z těchto příspěvečků posýláme
zároveň poštovní poukázkou 15 zl. 35 kr.
volajíce: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Posvěť-se jméno Tvé!

V Dolanech, dne 7. července 1896.
Jan Sii-yk, Ig. Strouhal,
kooperator. farář a místoděkan.
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Ze Staříče. Jak utěšené bylo pro ráčil oznámiti, kterak možno ve stavu
farnost naši, když dne 2. srpna zavítal , manželském šťastným býti. Na to jednoho
k nám náš milený nejdůstojnější arci- : dne měl vidění tří andělů. Prvního anděla
pastýř Theodor, kníže-arcibiskup olo- viděl klečetí a modliti se: »Očí svých
moucký. Zdaliž nehořelo láskou srdce pozdvihuji k horám. odkud mi pomoc
naše, když jsme' u slavném uvítání a přijde.- Druhého anděla viděl pracovali,
průvodu Jeho Milosti s nadšením zpívali %jak s motykou vykopává kořínky a- pot.
»Bože chválíme Tebe,: anebo »Den ten lejese po krásné tváři jeho. Vzdychal
učinil Pán,v radujme se; nebot nastal sobě, řka: »V potu tváři budeš jísti
toužebně očekávaný den svěcení našeho chléb svůjtc Třetí anděl vykopané ko
tarního chrámu Páně, tak že mnohé oko řínky sbíral & pravil: »Seberte drobty,
radostí slzou se zalilo, neboť »dnes stalo aby nic se nezkazilolc a přinášel je do
se spasení domu tomuto.a A což la nej- domku, kde všickni tři bydleli. — To
světější SvátOst' oltářní, v níž Ježíš Kristus ; znamená: Má-li v době hýli všecko v po
sebe samého zůsťavil za pokrm duší řádku a ma-li se manželům dobře dařití,
věřících k životu věčnému, zdaž onaj musejíl.modliti se, 2. pracovali, 3. spořili
není jako přelíbezný hlas Jeho ustavičně = a4 . ve svornosti andělské spolu živi býti.
dnem i nocí k nám volající: »Zachee, NovězřizonýpatriarchátvAlexandrii.
sestup spěšné dolů, nebo u Tebe chci Minulého roku podán nový důkaz od sv.
zůstati !. A proto nebuďme nevšímaví Otce Lva Xlll. jak stará se netoliko o nás,
k darům a milostem, jaké se nám ve nýbrž také o nově obrácené národy, byt'
příbytcích Božích poskytují! Nezne- i byli barvy černé jako Kopti v Egyptě.
uctívejme, ale važme si jich a užívejme Mezi Kopty šíří se a vzmáhá katolické
je hojně k spasení svému. Take Zacheus náboženství velmi utěšeně přičiněním
použil vzácné milosti tě, že Pán Ježíš misionářů zřádů Jesuitův a Františkánů.
zavítal do domu jeho, & napravil život Minulého roku zřízen nový patriarchát.
svůj, tak že nepodobal se planému fíku, v Alexandrii pro Kopty, jemuž jsou dvě
na němž stál, ale stromu plodnému, biskupské stolice podřízeny. Tento nový
jenž dobré ovoce vydává. A proto také : čin sv. Otce přináší dobré ovoce mezi
stalo se spasení domu jeho a stane se lidem i mezi rozkolníky. 'l'ak prý přišel

- i- nám; nebot sám Syn Boží nás ujišťuje, nedávno nesjednocený kněz z 'l'hemu ku
že přišel, aby hledal a spasil, co bylo správci patriarchátu a podal mu žádost
zahynulo. l vzdávám tímto uveřejněním 20 farníky podepsanou, v níž prosí o
své srdečné díky: Předně nejdůstojněj- přijetí do církve katolické. — Vznešený
šímu, milenému arcipastýři našemu a katolík koptický, Nahli Bey .lassa z 'I'an—
také našim milým správcům duchovním tahu, obdržel od koptického šejkavSahefu
a všem duchovním pastýřům, kteří tě písemné vyjádření, že on se svou rodinou
slavnosti se súčastniliadále všem dobro- a ještě s 50 jinými jest odhodlán ku
dincům celé farnosti, kteří obnovení přijetí víry katolické a zároveň se za
chrámu Páně přispěli. Tímto vám, milené vazuje, že svým nákladem vystaví kostel.
čtenářky ačtenáři :S. B. S. P.,: oznamuji , Z Kaum Garilacha došla zpráva, že tam
našíslavnOstfavzdávám díky nejčistšímu 1200 Koptů přes veliké překážky se
Srdci Pána Ježíše, neposkvrněnému Srdci strany rozkolníků, přestoupilo na víru
Panny Marie, sv. otci Františku a sv. katolickou. Mimo to připravuje se již
Alfonsu. Bohu díkyv! vše ku stavbě patriarchálního kostela

Odběmtelka „S—13- 3—P-“ ve Staříči. v Alexandrii a jiných 15 kostelů má se
Zlatá pravidla manželům. Jistý-ná- postaviti v údolí veliké řeky Nilu.

božný muž prosil Pána Boha, aby mu Č'. k. d.
/\M M../V\MM_MM _M_AM_M_M„N\MMM,MMM_,M,M_M_MM_MM ,M MA\f—xA/WW\/\/W W'“NNv'w\/WWW\MWW WWW- “v

Milodary božského Srdce Páně.
Dvě sestry děkují Srdci Páně, Ho- | Z farnosti oslavanské. V nemoci

dičce Boží a sv. Antonínu Pad. za za- své, kterouž jsem skoro po celý rok
chování zdraví. ; trápena byla, nemohouc žádné práce
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konati, aniž čeho požíti, vzala jsem
útočiště k božskému Srdci Páně a k nej—
čistšímu Srdci Panny Marie s důvěrou
ve své uzdravení. A ejhle! Prosba má
vyslyšena,' & nyní plním svůj slib a
vzdávám nejvroucnější díky nejsv. Srdci
Páně a Panně Marii za uzdravení své.

A. W.

Od Hodonína. Vroucné díky vzdávám
božskému Srdci Ježíšovu a Panně Marii
svato-hostýnské za uzdravení naší dce
rušky ze záškrtu. K. M.

Z Prahy. Plníc svůj slib, vzdávám
n'ejvroucnější díky Bodičce Boží svato
horské za milostivě uzdravení jakož i
za jiné mi prokázané milosti. M. B.

2 Jaroměře. Jistá osoba byla dlouho
trápena velkým kašlem a bolestmi v prsou.
Lékařská rada nepomáhala. Tu chodila
devět dní k blízké kapli Nejsv. Trojice,
modlíc se cestou růženec. Nyní se těší
úplnému zdraví. M. M.

Z Hradce Králové. Slíbené diky
vzdáváme tímto nejsv. Srdci Páně za
vyslyšení prosby mých dobrodincův a za
dosažení velikých milostí pro duši mou.

A. s.

2 Frýdku. Jistá osoba vzdává tisi
ceré díky nejsv. Srdci Pána Ježíše,
Panně Marii Frýdecké a sv. Josefu za
zachránění svého manžela od sebevraždy.

J. T.

Z Hradce Králové. Plníc svůj slib,
vzdávám nejvroucnější díky božskému
Srdci Páně & neposkvrněnému Srdci
Panny Marie za vyslyšení prosby. K. P.

Z Dolan. Dlouhá léta přála jsem si
důležitou změnu ve své rodině, konala
jsem na ten úmysl devítidenní pobožnost
k božskému Srdci Ježíšovu a k sv. Josefu
& slíbila, budu-li vyslyšena, že to uve
řejním. Bohu díky, mohu nyní slib svůj
vyplniti, neb jsem dosáhla, zač jsem
prosila. K. L.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává. Pl. Buchta.

Rakousko. Do tyrolského města
Tridentu svoláváse protizednářský
sjezd, jehož porady díti se mají od
26. do 30. září. Na sjezdu se bude
jednati o tom, jaké škody působí zed
nářství církvi a společnosti lidské vůbec
a jakými prostředky má býti učiněno
neškodným. Předsedou sjezdu bude arci—
biskup tridentský. Proti těmto s'n'ahám
vydal princ Bedřich Leopold pruský,
předseda pruských velkolóží zednářských,
zvláštní spis a císař Vilém taktéž roz
hodně se ujal zednářů, tím však škod—
livost' a očividná zkáza, kterou zed
nářstvo šíří, nikterak ovšem vyvrácena
nebyla. Protizednářský sjezd mnoho ob
jasní a právem proto s všeobecným na
pjetim se očekává jeho průběh. — Na
dny 31. srpna až 3. září určen jest
všeobecný rakouský sjezd katolický,
který se bude odbývati v Solnohradě.
S' velikými nadějemi očekává se jeho
příchod, vždyť sejdou se tam mužové“
smýšlení církevního a náboženského
ze všech končin rakouské říše, oné
říše, která tolik svéprávných v sobě za
hrnuje národův a jejíž trvání jinak než

na základě křesťanskéspravedansti my
sliti ani pojistiti se nedá. Nejpalčivější
a zároveň nejosudnější jest pro nás za—
jisté otázka socialni a tu bude muset
záležeti na tom, aby znova hromadně
a důrazně bylo na venek projeveno a
důvodně ukázáno, že jediná církev kato—
lická má_v rukou svých prostředky po—
ložiti meze zhoubněmu socialismu, lid
před ním varovali a jemu vůbec oči
otvírati, že nauka Kristova jest tím
lékem, který dovede vyléčiti společnost?
lidskou. Na sjezdu budou také zástup

.cové národa českého, jmenovitě známí
naši sociologové, & tu by bylo záhodno,
aby důrazně poukázali na zlořády. které
tropí zuřivá národnostní německá ne
snášelivost', nedovolujíc v krajích národ—
nostně smíšených obyvatelům Čechům
česky kázati, ač Němci usedli mezi lidem
naším jsou v té příčině opatření více
jak s dostatek. Touto cestou by neblahé
ty a na nejvýš nebezpečné poměry nej
lépe mohly dojíti urovnání a dobrého
tak způsobeno nad pomyšlení mnoho.
——Známý vlastenec slovenský dr. Pavel
Mudroň byl církevními úřady uherskými



(protestantskými) zbaven svého úřadu
jako dozorce církevního soudu. Jak se
oznamuje z Budapešti, předloží uherské
ministerstvo vyučování říšskému sněmu
osnovu zákona, dle kterého se má do
stati kněžím náhrady za to, že jim byly
příjmy zavedením státních matrik zkrá
ceny. Ale duchovní, kteří agitují proti
státu, budou prý z této výhody vylou
čeni. Vsichni duchovní, kteří se hlásí
k tak zvané straně. lidové, budou tudíž
za své přesvědčení ztrestáni, a poněvadž
jmenovitě duchovenstvo slovenské jest
velikou většinou v táboře strany lidové,
dotkne se ho nové násilí maďarské
v první řadě. -—Sv. Otec schválil novou
modlitbu za krále pro velikonoční týden
v Uhrách. Zní takto: »Všemohoucí,
věčný Bože, jenž věčnou mocí svou
všecky národy ovládáš, pohleď mi
lostivě na Uhersko, by jeho král ve
spravedlivém panování, jeho lid ale ve
věrném poslušenství jednomyslnou zbož—
nosti spojili se ke cti a slávě Tvého
jména a ku blahu vlasti..

Rusko. 0 poměrech katolické církve
v Rusku přináší »Geí'maniac následující
zprávu: Spoutání katolické církve v Rusku
náleží také za vlády Mikuláše ll. k vlád
nímu programu rUskému. Jak bláhová
byla naděje optimistů, že Mikuláš II. za
hájí období nejen politické, ale i nábo
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ženské svobody, dokazuje usnesení státní
rady, potvrzené carem dne 10. května
t, r Zní následovně: Všichni křesťané
katolického vyznání, duchovní, jako lai
kové, pokud jsou poddanými ruské vlády,
smějí se v záležitostech náboženských
s římskou kurií dorozumívati jen plo
střednictvím ministra vnitra. Bully, ency
kliky, ponaučení, jakož všecky výkony
které vycházejí od papežské zprávy,
nesmějí v carství ruském a velkovévodství
finském býti uveře ňovany beze SVUIenÍ
ministra vnitra. — Horké nářky dochá—
zejí z Litvy 'l'ak jistý visitátor dal od
straniti z nemocnice obraz Matky Boží
jinde mrštil křížem o zem jinde opět
dal odstraniti kříž u cesty. V Niedzievici
v kraji sluckém musel býti zbořen dře—
věný kostelík pod záminkou, že hrozí
sesutím, ale povolení ku stavbě nového
nedava se do té chvíle a 5000 lidí jest
již po dlouhou dobu bez služeb Božích,
ano i bez faráře. Děti umírají nekřtěné.
nemocní bez zaOpatřeni a pohřby dějí
se bez kněze. Obyvatelé onoho kraje
dosud carovi nepřísahali věrnost, poně
vadž se nechtějí dáti pohnouti složit
přísahu před ruským popem. Není tedy
divu, že mezi lidem katolickým, jenž
doufal, že mnoho se teď změní k lep
šímu, panuje hluboká sklíčenosť.

Duchovní cvičení.

ojínové bývají v roce povolávání ku cvičení ve zbrani, aby nezapomněli
s ní zacházeti, a by v sobě obnovili kázeň vojenskou. Jsou to cvičení
vojenská. Podobně každý, kdo chce býti mistrem atv řemesle. ať
v umění jakémkoliv, musí se důkladně cvičiti.
nikdo ani dokonalým vojínem, ani dokonalým mistrem. Něco podobného
máme v životě duchovním. ] tu je potřeba cvičiti se. Již na křtu sv.

přísahali jsme ku praporu Ježíše Krista. Krále nebeského,

Bez cvičení nestal se

že chceme bojovati
proi ďablu, světu a hříchu, že chceme cvičiti se v dokonalosti křesťanské, abychom
spasili duši svou. 'l'o majíce na paměti, cvičívali se svatí po celý život v boji
proti zlému, v přemáhání sebe, a dosáhli v milosti Boží úspěchů často velikých.
Jen vzpomeňme na sv. Benedikta, zakladatele řeholí na západě. Napřed dlel
o samotě na poušti v Subiaco, rozjímal o pravdách zjevených, modlil se, postil se,
trýznil tělo své, podroboval je ve službu ducha, a až byl ozbrojen a dobře vycvičen
v životě duchovním, teprve vystoupil veřejně. shromažďoval kolem sebe lid, cvičil
je v dobrém," stal se mužem velikým, patriarchou řeholí. Vzpomeňme na sv. Ignáce
z Loyoly. ] tento světec uchýlil se do samoty v Manrcse, rozjímal dlouho o pravdách
Božích, o hříchu, o ctnosti, o duchovním životě, posiluje se modlitbou a postem.
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A výsledek této duchovní cvičby byl řád, jejž založil, jenž i nyní působí za návodu
svatého zakladatele svého na vycvičení věřících všech stavů v duchovním životě.
Taková duchovní cvičení byla ustanovena napřed pro kněze. aby se na několik dní
nstranili od svého povolaní, od starostí a věnovali čas ten jen spáse duší svých,
rozjímajíce o vznešených pravdách Božích, modlíce se a posilujíce se svatými
svátostmi, především pak obětí mše svaté. Obnovivše pak milost. Ducha svatého
v sobě při duchovních cvičeních, počali zase s novou horlivostí, s novým zápalem
pracovati na vinici Páně, na spáse duší sobě svěřených. Taková duchovní cvičení
konávají kněží jak světští tak řeholní každého roku. Jsou—li duchovní cvičení
prospěšná kněžím. musí býti prospěšná i jiným stavům. Všichni stavové potřebují
časem obnovy. Z té příčiny ujali se horliví duchovní této myšlenky a zařizují
duchovní cvičení také pro světské stavy. pro vzdělané i prosté křesťany, pro
řemeslníkyi dělníky, pro muže iženy a působí stejně všude dobře. S jakou
radostí všichni dobře smýšlející uvítali zavedení duchovních cvičení na Velehradě
pro prol'essory, pro učitele, pro dámy atd.! Právě proto, že na ta .cvičení zlí lidé
nadávají, jsou a musí býti cvičení duchovní něco velmi prospěšného pro každého
křesťana. Každý potřebuje, aby na čas. byt' sebe kratší, ustranil se od světa
a v tichosti a v mlčení posvátném rozjímal o stavu duše své, aby modlitbou
a svatými svátostmi se posilnil a s novou horlivostí do práce se dal. Dosud nikdo
z účastníků toho nelitoval, že taková duchovní cvičení konal, ba pochvalovali si
to všichni. Nechť se nedá nikdo ani posměchem, ani pomluvou, ani láním odvrátiti
od této dobré věci, ale hledej ještě jiných přátel duchovních cvičení. Mnohý.
mnohá, se těch svičení bojí, ale proč? Zkuste to jen, a poznáte, jak sladký jest.
Pán, který bude mluviti v tichosti a samotě k duši vaší. Každý, kdo již konal
duchovní cvičení, budiž mezi svými horlitelem, horlitelkou, aby každoročně přibývalo
účastníkův a účastnic této dobré a prospěšné pobožnosti.

A na ten úmysl modleme se tento měsíc a prosme nejsv. Srdce Pána
Ježíše, aby vzbudilo horlivé kněze, kteří by duchovní cvičení dobře řídili a by
milostí svou probudilo v srdcích vlažných chuť po této duchovní potravě, aby víc
a více věřících všech stavů scházelo se okolo ohniska lásky nejsv. Srdce Pána

“Ježíše, v němž všichni naleznou ochranu, posilu & útěchu v povolání svém.

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
& 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
zdar duchovním cvičením, a na všechny úmysly,jež odporučenyjsou na
tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Sldce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev říši rakouskou vlasť naší a národ náš česko
slovanský! 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, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, 010duj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891 .)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v říjnu: Pobožnosť svatého růžence.W—'
Tiskem. benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Valná schůze

Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoděje diecése brněnské

V R a j h Pa d č.
V Rnihr,adě 25. srpna.

Ilaroslavnyklášter iajhiadsky stal se v úleiý pía\ým rájem i hl adem
'die(éso biněnské při valné schůzi apoštolatu sv. Cyiilla .! Methoděje.
Stal se rájem, nebol. několik set věřících našlo tam pokoji inj srdce
sveho ve sv. svátostech stal se hradem, nebol tisice lidu našli tam
upevnění,utvizení ve víře.stali se neiozbomým hr adem apoštolátu

luadbou pevnou víiy cylillo-methodějské.
Pi vní valná. schůze apoštolatu diecése brněnské svolána byla do Rajhiadu

& hned tato první schůze tak se zdařila, že Rajhrad stane se nyní každoročním
místem, kde apoštolát se scházeti bude, stane se středem apostolatu v diecési
brněnské, odkudž rok co rok vždy noví & horliví apoštolé rozclíůzeti se budou
po vlastech našich. Můžeme směle říci: Morava mít o poutní místo více a
myšlenku, svolati schůzi apoštolatu do Rajhradu, nelze nazvati jinak, než myšlenkou
šťastnou, nebot místa tak přihodného a uvítání tak vlídného jako v Rajhradě jak
od klášteia tak od predstavenstva obce &občanů kteříž domy své prapory ozdobili
a poutníkům byty ochotně nabídli, sotva kde by se apoštolatu dostalo. Učastenství
lidu věřícího bylo ohiomne, bylo tu přes 3000 lidu, ke stolu Páně přistoupilo přes
800 osob. Vedle soukromých učaslniků přišlo též několik církevních průvodů
s kněžímiz' z 'lelnice, Sokolnic, 'luřan, /idlochovic, Sakvic, Vedrovic, Nosislavi,
Cyrillská jednota Slavkovská.

V pondělí na večer začali již scházeti se členové apoštolátu do Rajhradu,
jež jednotlivě a potom o půl 8. hod. večer všecky vespolek srdečně uvítal a po—
zdravil v kostele s kazatelny pokladník apoštolatu diecése brněnské a farář raj
hradský. dp. P. Petr Hlobil, O. S. B. Po promluvě bylo sv. požehnání, a po
něm sv. zpověď. Vlastni slavnost byla v úterý dopoledne. Ráno pozdraveni byli
poutníci střelbou a budíčkem. Všemi vlaky, na vozech i j—ěskyze všech stran
hrnul se zbožný lid. '

Apostolámí schůze v Rajhradě je novým živým důkazem, že třeba jen se
uchopit prace nadšeně & odhodlaně a lid do jednoho půjde opět s pastýři svými.

Před 8. hod. bylo prosti—anne nádvoří před kostelem plné. Duchovenstvo
odebralo se v průvodu pro svého arcipastyře, milovaného našeho biskupa ndp.

1.9



290

Dra. Františka Bauera, jenž brzy na to, žehnaje zbožnému lidu a provázen
ndp. opatem rajhradským Benediktem Korčianem, ndp. prelátem Františkem
Knappem z Olomouce, vdp. kanovníkem msgr. Janem Kř. Vojtěchem, msgr.
.l. Kapustou z Brna a vdp. .l0s. Droběnou z Kroměříže, vdpp. děkany Drom.
Schneidrem, '.l'esaříkem, Klinkačem, Florianem, prof.Drem.J. Kupkou
a četným jiným duchovenstvem za velebného zpěvu Ecce sacerdos magnus odebral
se do c'hiámu Páně, kdež sloužil pontitikalni msi sv. za asistence vdp. kanovníka
'msgra. Kapusty a dpp. P. Augustina Vizala P. Lva llublíka, P. Prokopa
Šupa a P. Placida ]?uchty, benediktinů iajhradských. Při mši sv. zpívala velmi

.pěkně Cyrillska jednota iajhradská, řízena dp. P. Petrem Hlobilem. Po mši sr.
o půl 11. hod. zahájena byla valna schůze na prostranném nádvoří vkusně a
vhodné připraveném.

Diecésní předseda apoštolatu, vdp. kanovník msgr. .lan Kř. Vojtěch, uvital
ndp. biskupa, poděkoval mu za milost', že na schůzi zavítali ráčil a poprosil. aby
ndp. biskup čestné předsednictví převzíti & schůzi řídili ráčil. Jeho bisk; Milost“
ochotně předsednictví převzal. Na zahajeni schůze zapěla Cyrill.ka jednota iajhradská
sbor, »Duvéra v Boha: od K. Bendla, načež ujal se slova

ndp. biskup Dr. František Sal. Baner.
Nadšená a v piavdě apoštolská byla řeč jeho. Promluvil asi takto:

Pochvalen buď Ježíš Kristus, pozdlavena budiž nejblahoslavenějši Rodička Boží
pozdraveni buďte nejdražší apoštolové naši svatí Cyrille a Methoději! Byl jsem
právě velectěným předsedou apoštolatu sv. Cyrilla a Methoděje pod ochranou
nejbl. Rodičky Boží diecése brněnské požádán, abych dnešní první diecésní slav
nostní schůzi zahájil a z té příčiny vítám a pozdravuji Vas. členové apoštolátu
a příznivci jeho, co nejvroucněii na tomto místě ve starobylěm klasteře rajhradském.
'l'ím oehotněji tak činím, poněvadž se mi zdá., že vším pravem připomenouti mohu
modlitbu Páně, kterou konal před umučením Svým k Otci nebeskému a'že tato
modlitba se splnila na přátelích a příznivcích apoštolátu. Prosil tehdy Kristus Pan
v nejdojemnější chvili života Svého Otce Svého nebeského takto: »l'rosím pak
netoliko za ně — za apoštoly — ale i za všecky ty, kdož skrze ně uvěří ve mne,
aby byli jedno, jako 'l'y ve mně a já v 'Fobě jsem, tak aby i oni byli v nás.x
Aby tato prosba Páně k Otci nebeskému se splnila, založil Kristus Pan za tím
účelem ustav, který jednotí vyznavače .leho mezi sebou ——církev, který je
jednotí nejen mezi sebou, nýbrž i se samým '.l.'rojjediným Bohem. A o Vás, drazí
v Kristu, vyznati mohu, že Vy jste věrné dítky matky naší sv. cirkve, že přináležíte
a přináležeti chcete, až do posledního dechu svého jediné pravé církvi Kristově.
že chcete býti jedno nejen mezi sebou, nýbrž i s Otcem nebeským. Církvi Své
udělil Kristus Pan víru, zjevení Své, které jest jen jedno, obětí mše sv. a sv.
svatosti a ty mohou býti jen jedny & tytéž. Vy, drazí v Kristu, jste přistoupili
v' hojném počtu ku správě Boží, v tak velkém počtu, .sjednoceni jste nejen mezi
sebou, ale i s Kristem, Synem Božím, na Vás vyplnila se ona modlitbaPáně.
Ale bohužel,- nemůžeme totéž říci o všech, kteří jsou povolani býti členy církve
svaté, že by v ní hledali jednoty mezi sebou a s Bohem. Dle zjištěných zpráv
jest v Americe 56 různých hlavních vyznání a 238 vedlejších. Kromě církve
katolické jest tedy v Americe 295 vyznání náboženských. V Anglii úředně na
počítáno bylo 156 vyznání náboženských. Na počátku 18. století arcibiskup Dimitrov
z Hoztova vyznal, že na Rusi je kolem 200 rozkolných & kacířských společností.
Aj, moji drazí, jak vzdáleni jsme od jednoty svaté církve, jak vzdáleni jsme od
té doby, kdy bude jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale když ani po celém světě
se nedíváme, když jen po národech slovanských se rozhlédneme, zdaliž můžeme
říci, že panuje mezi nimi jednota viry & zdaliž mezi těmi, kteří katolické církvi
náleží, dba. se o sjednocování s původem a pramenem spásy s Bohem. Víte, kolik
je pravoslavných mezi Slovany? 72 millionů. Víte kolik je protestantů? tt,/2 mill.;
slovanskýchTurků je přes jeden million a katolíků jenom 19 millionův a
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sjednocených lteků 3 milliony. Mezi 96 milliony Slovanů hlásí se jenom 22 mill.
Slovanů k církvi katolické a 74 mill. odtrženo jest od náměstka Kristova, anebo
oddáno bludům kacířským, slouží vyznání tureckému. Jaká to veliká úloha pro
uvědomělé katolíky slovanské přičinitise, aby, kde jedna jest krev, byla jedna
víra, aby všickni spojeni byli v církvi katolické.

A rozhlédneme-li se i mezi těmi 19 a 3 milliony katolíkův a sjednocených
Řeků, zdaliž tu můžeme o těchto 22 millionech říci, že jim záleží na sv. víře, na
náboženském životě, že dbají o svou spásu věčnou? Díky Bohu, že jest jich mnoho.
jako vás tu před sebou vidím' a jinde. Ale neznáte-li samí takové, kteří jen to
jméno křesťana mají, podstata jim však schází. Rozhlédněte se po časo
pisecha novinách,kde popírá se i jsoucnosť '.l'rojjediného Boha, Rím
vyhlašuje se za nepřítele Slovanů, bohoslužba nazývá se pouhou
l'ormalitou, která může, ale nemusí býti. Rozhlédnětese mezi vůdci národa,
jak na poli vědeckém, literarním i politickém, zdaliž jim svítí ta hvězda víry,
zdaliž je vede důvěra v Boha či v sebe a'jejich vlastní podvod a
klam?! Smutná a truchlivá jest doba naše & tím více nás povzbuzuje, abychom
činili to, co sv. apoštolové činili: hlásali víru Kristovu, hájili ji, povzbuzovali,
poučovali a posilňovali, pracovali až do smrti bez ustání. Co apoštolové, to činili
i žástupové jejich a zvláště sv. Cyrill a Methoděj mezi Slovany. A proto chceme
vstoupiti v šlépěje jejich a založili jsme za tím účelem spolek: Apoštolát sv. Cyrilla
a Methoděje pod ochranou nejbl. Hodičky Boží Panny Marie. Prostředky apoštolátu
jsou: modlitba a almužna. Modlili se první křesťané a sv. Petr byl ze žaláře
vysvobozen. Když my se budeme modliti, kolik tu zajatců bludu a nepravosti
vysvobodíme. Modlila se sv. Monika 18 let, až syn její sv. Augustin se obrátil.
My se teprv modlíme čtyry roky, budeme se modliti i dále, budeme vzývati sv.
Cyrilla a Methoda, aby obraceni a z bludů vyvázli bratří nasi. Když můžeme
sami za sebe se modliti i svatí za nás budou orodovali. Svatí vědí o nás, ajako
ďábel zná slabé stránky naše, aby nás pokoušel, tak svatí zajisté znají dobre
stránky naše a spojí přímluvu svou u Boha s modlitbou naší, aby snahy naše
odměněny byly zdarem. Vzývejme sv. Cyrilla a Methoda, ale především Rodičku
Boží, Matku svou vzývejme a pozdravujme. která nám lásky své mateřské nikdy
neodepře a zoom osvědčí, že nebylo slýcháno, že by ho opustila. 'l'oE, moji drazí,
účel hlavní a prostředky, aby na národech slovanských splnila se modlitba Páně,
aby byli jedno nejen dle krve a zevnější příslušnosti k církvi, nýbrž
i milosti a pravdou v Bohu. »Jako ty ve mně a já -v 'l'obě,€ tak modlil se
Ježíš Kristus, tak se chceme modliti a přičiniti i my. Za tou příčinou svolávají
se i valné hromady, aby vydaly svědectví živé víry, jako vy dnes a včera jste
vydali, za tou příčinou pronášejí se slavnostní řeči a povzbuzují se přítomní, aby
zprávu podávali nepřítomným, aby jiné ziskali, tak abychom všickni konali dílo
apoštolské i mezi sebou sjednocovali se s Bohem i vzhledem k těm, kteří dosud
nepřináleží k církvi. ] vy jste se za tím účelem shromáždili & znova Vás vítám
& pozdravuji a zahajuji schůzi a žádám slavnostního řečníka, dp. professora
Neuschla, aby se ujal slova.

Vtip. Dr. Robert Neuschl
pronesl mohutnou a padnou řeč o církvi a jejím poslání a pověděl přímo
a nepokrytě, kde hledali nepřátele církve u nás. Postup a hlavní myšlenky
řeči byly:

Nebyl dosud nalezen na světě národ bez náboženství. 'I'ento všeobecný
souhlas člověčenstva je důkazem. že duše lidská jest sama sebou tak náboženskou
jak rozumnou. Zkušenost“ učí, že i ti, kteří ve veřejném životě náboženství nedbají,
upadnuvše v bídu a neštěstí, Opuštění byvše hledají Boha. Všeobecný je zjev
modlitby prosebné, důkaz to, že jest vládce všehomíra, jenž může pomoci. Dějiny
církevní i světské dokazují, kterak přemnozí k Bohu o pomoc se utíkali: Judith,
sv. apoštolové _za sv. Petra se modlili, kongregace Mariánská, když Konigsmark a

19*
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Banner vlast naši učinili chtěli velikým hřbitovem, Filipp August., král francouzský,
za bouře na moři napomínal plavce, aby až do půl noci vydrželi, nebol? v tu dobu
mniši v Ulairveax za ně se modlí, Pius V. a kongregace Mariánská modlili se na
kolenou, když svedena byla bitva u Lepanta. l apoštolát je sborem modlících se
za Slovany mimo i ve vlasti naší, za vítězství věci katolické proti těm. kteří
kletbu svolávají na národ náš.

Máme dOSll příčin modlili se za Slovany rozkolné. Na církvi východní
nejlépe se ukázalo. čím kdo hřeší, tím že trestán bývá. .lako Cařihrad odtrhl se
od Říma, tak od Cařihradu odtrhlo se Rusko, Řecko, ostrovy jonskě, Rumuni.
Bulhaři, Srbové, Černá Hora. Ukázalo se tu, že myšlenka národní církve je
protikatolická, protože porušuje známku jednoty a tím už v sobě zárodek
smrti nese.

Lito je mi toho lidu, lze říci slovy Krista Pána 0 lidu ruském. jenž míslo
sladkého jha Kiistova nese těžké jho caesaropapismu, kde dle svědectví ruských
spisovatelů je tolik pověr, že mnoho lidu nezasluhuje už jména křesťanského.

Mame dosti příčin modlili se i doma za sebe. Všude je zle. Odpad od
Krista je všeobecný, ale za to počet vojska dostupuje millionů. dluhy stálův
evropských vzrostly na milliardy a jako za posměch vší deklamaci o humanitě
chystá Evropa do boje 15 millionů vojáků. Všecko k tomu sméřuie odpoutali
společnost od Krista, zvláště v kruzích vyšších. Ve Francii místo křtu svátost
ného, zavádějí křest občanský. přemnozí pastorově protestantští nevěří ve snesení
apoštolské, popírají Božství Krista Pana. Nastal všeobecný bankrot, úpadek. Musilo
tak přijíti. Společnost musi poznali, jak hořko jest opustili B ha. Hrozba. již
Mojžíšovi pohrozil Bůh Hospodin. že přijdou na lid všecky kletby, odvrátí-li se
od Boha, splňují se i dnes. Což není pomoci? Ano, jest pomoc, neustanovil-li Bůh
vzíti za trest Evropě křesťanství. Jest možna pomoc, ale tu musí evropští národové
vrátili se zpět ku dobré matce své církvi Kristově. Kristus l'án dal církvi své
povinnost i právo, aby byla ústavem pro věčné i časné blaho liilu.

Církev jest dosud sloupem pevným, věží ze slonové kosti, majákem zářivým
v rozhouřeném moři, starou archou, v níž místa je dost? pro všecky. Jak církev
v době nynější koná apoštolské poslání své úřademučilelským,kněžkým
a královským, toť předmětem řeči.

Kristus l'án zřídiv církev svou svěřil jí úřad učitelský, dal jí moc a právo
učili všecky národy. Komu ledy patří škola?, lot? kardinální otázka namířena ne
proti stavu učitelskému, jehož přemnozí příslušníci svědomitě plní povinnOsli
náboženskéd) nýbrž proti prolhanému liberalismu, jenž sobě školu osobuje. Dobře
věděl ošemelný liberalismus bude- li škola jeho, že i budoucnost" jest jeho a proto
školy vtáhl do své moci. Vizmě jen, jaké mravní mrzákv vychovává nevěrecké
učení V\soké. Skola náleží církvi, to právo církev má od Krista Pána i od států
přiznané, vzdyt ještě nebylo statův a církev již školy měla. Ovšem náleží i státu
starali se o to, pokud a jaké vzdělání lidu se podává, stát má povinnost chrániti
mravního řádu, poskytovali církvi potřebné pomoci. Když vš-ik stát chce míli
všecko vyučování, musí učiti všude a nikoli v jedné škole, že Kristus Pán je
Bohem a v druhé že je podvodníkem, v jedné že papež je hlavou církve a v druhé
že je antichristem. To je pak balamucení lidu. Stát nedovede .vychovávati. 'l'ot?
úkolem je rodičův a cíikve. Pouhé učení náboženství jako předmětu nestačí. Učí
se ovšem na středních školách náboženství, ale tu mnohdy v jiném předmětu se
v několika minutách zbourá, co katecheta v mnohých hodinách pracné vystavěl:
náboženství, křesťanský duch pronikali musí všecky předměty, křesťanství není
věcí paměti, ono pronikali musí život. Jaká však jest to výchova náboženská,
když student jde ku sv. zpovědi třikrát a pan professor nikdy, když student jde
na mši sv. každou neděli a pan professor jen když má. inspekci, když katecheta
učí o sv. Janu Nepomuckěm, že byl světcem a pan professor že Jana Nepomuckého

_*) l včera v Rajhradě bylo apoštolátu píítomno někollk pp. učitelův a slečen učitelek zvláště
z Brna, jež !( obecuemu povzbuzení přistoupily i ku stolu Páně.
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nikdy nebylo. Studenti vidí to dobře a cítí a z takové mládeže nebudou nikdy
řadně, žulové, pevné povahy. Bez náboženství není výchovy, proto vral'te církvi
právo výchovy. Clovek může býti dobrým inženýrem, lékařem atd., ale při tom
špatným člověkem, bez mravnosti. Mravné povahy vychovává církev, jak svědčí
slavní mužové vyšli z 80 universit katolických. Lživa jest výtka, že vysoké učení
nemůže býti katolickým, protože prý nebylo svobodným učením, ana prý věda
a víra nezřídka si odporuje. Jen lživěda odporovati může víře, nikoli však prava
věda, pravda. Lživěda opírá se jen o slabý rozum lidský, víra však a pravá věda
o zjevení Boží a proto mezi nimi sporu býti nemůže. Církev nemá příčiny bátí
se vědy, ona ji podporuje, známo jest, že Lev Xlll. otevřel archivy vatikánské
vědeckému bádání a výzkumy geologické slavně dotvrzují pravdivost zjevení. „listy,
krásny, úchvatný jsou pravdy náboženské, odpovídají na všecky otázky, jež zajímají
ducha lidského. Vznešený jest názor křesťanský o původu, cíli člověka a naopak
odporny jsou nauky moderní nevěry. což řečník několika příklady dokládá a
dovozuje. Kdyby pravdivým mělo býti učení laické, lépe by bylo chudým a po
níženým ani se nenaroditi. Učitelský úřad církve jest mocí neobyčejnou a kdyby
státy dopřály jí potřebné volnosti & podpory, obnovila by se tvářnost země. Nej
statečnější syny a dcery vysýla' církev učit do krajin zámořských na misie.
14.000 kněží, 5000 řeholníků, 42.000 řeholních sester, různé spolky šíří učení
Kristovo. Tam za mořem sice pracujete, říkají odpůrci církve, doma však nikoli.
Lichá to výtka. Kdyby v Německu církev nebyla bývala porobena bojem kulturním,
nebyla by došla toliké moci sociální demokracie. Právě papež, biskupové a kněží
dělnictva se ujímali s katolickým středem v Německu a při posledních volbách
odevzdáno bylo pro sociální demokraty v krajinách protestantských 300/0, v kato
lických jen 160/0 hlasů.

A jak užitečně působí církev úřadem učitelským, tak ušlecht'uje a povznáší
i ú řa d em kněžským. Bohoslužbaje dílem důležitým pro vývoj sociální. Společnou
úctou Boha uctívali, bohoslužbě přítomen býti jest povinností. A slovy svými »'l'o
čiňte na mou pamatkm ustanovil Kristus Pán nejvznešenější, nejkrásnější boho
službu. Mše sv. jest sluncem, jest srdcem, diamantem nejdražším bohoslužby
katolické. Všeobecně se uznává krása bohoslužby katolické. Chrám jest katolíka
»rnístem nejposvátnějším,_všecky uměny v něm se soustřeďují. Běda tomu, kdo
rukou rouhavou sahá na bohoslužbu katolickou. 'l'ak zv. »páni vůdci“ u nás mají
prý již kostel vychoděný a naši Sokolici, pohrdajíce službami Božími, ani snad
netuší, že konají nádennické práce zednářům. Nešťastná jest rodina, kde vyhnali
_matku a proto mocně protestovati musíme, aby nám vyháněli z národa Matku
naši Marii Pannu, jak učiniti to chtěli v Praze.

| úřad královský svěřil Kristus Pán církvi. Proto musí míti církev
moc zákonodárnou a trestající. Církev míchá prý se tím do politiky. Než dokud
tak zvaná politika nebude se míchati do církve a dokud politika bude se délati
na základech křesťanských, nebude církev do politiky se míchati. Jsou mnohé věci,
jež osobuje si tak zv. politika, které však církvi náleží, jako manželství, škola,
hřbitov. Těchto práv a nároků církev se nevzdá. a vzdáti nesmí. 'l'u má moc
zákony dávati i trestati. Liberálové smějí se trestům církevním, než hrozny jsou
tresty církevní a bude-li se tak stále pokračovati proti Kristu, sáhne církev zajisté
opět ku trestům svým. Biskup Rudigier již na tom byl vyobcovati z církve zemského
školního inspektora a jistého učitele. Pius IX. vyobcoval z církve ministra Viktora
Emanuela hr. Cavoura. A v týž den, kdy zednáři chtěli ho oslavovati, Cavour
stižen klatbou stál na soudu Božím. Církev má právo odepříti pohřeb církevní a
biskupové mohou z církve vyloučiti různé zakuklené židy, kteří křesťanství
na oko jen proto přijali, aby mu tím více škoditi mohli, biskupové mohou zakázati
věřícím židovské listy, jako »Nár. Listy,c »Lidové Noviny,a »Ruch,< »Rašpli,<< a
zpovědník může odepříti čtenářůmtakovýchlistů svátostné rozhřešení.
Sv. Alfons z Ligori praví, že zpovědník musí býti v těchto věcech přísnější,
poněvadž kdo špatné listy čte, dopouští se trojího hříchu: dává pohoršení, podporuje
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špatnou věc a vydává se v nebezpečí, že viru ztratí. Biskupové mají právo, zakázali
katolickým rodičům posy'lati děti do nevěreckých státních škol. Varovati třeba lid
před tak zv. stranou lidovou, jež lid kazí, nevěrecké, liberální názory, husitství,
racionalismus šíří s pýchou. neposlušnosti, sobectvím. Kdo sám si dělá mravouku
u věrouku, kdo každého rabína oslavuje a pro svého biskupa ani jména nema,
kdo nechce poslouchali biskupa svého, není katolíkem. Na straně lidové do jednoho
stojí všichni helveti, protestanté. protestantismus sám je revolucí, a proto istrana
lidová je nekřestíanskou, nekatolickou. A lépe by bylo, komu se nelíbí, aby opustil
tu církevkatolickou,strana lidová koná u nás poslání antikristovo.

Kdo věren jest své církvi, ten v duchu křesťanském konali musí ukol svůj
ku št'ástnému rozřešení otázky sociální. Rolníci musí býti dobrými'katoliky po
vzm'u předků svých, řemeslníci vážiti si musí křesťanství, a opět se vrátí řemeslu
zlaté dno, křesťanské ženy svědomitě plniti musejí povinnosti své, vždyť dobrá žena
je zlatým sloupem domu, bez ženy nevykonalo se žádné veliké dílo, duchovenstvo
musí býti vzorným vůdcem lidu svého, nesmí se lekati žádných obětí, i kdyby
přes jeho mrtvoly kráčeti se mělo, musí býti solí země a obzvláště horlivě konati
úřad kazatelský vhod i nevhod. Má-li lepe býti, nastati musí mezi národy rakou—
skými smíření v duchu křesťanském. Slovutný jesuita l'. Abel chystá na rok
velikou pout? národů rakouských do Mariánských Cell a řečník je ochoten vésti
Čechoslovany. rl'am u oltáře Matky Boží se smíříme, tam ruce jako bratří v Kristu
si podáme. Na konec vyzývá řečník shromážděné, aby věrnost slíbili svému biskupu
(Slibujeme) a na důkaz veřejně složili vyznání víry modlitbou Věřím v Boha.

A v mocném pohnutí z úst tisícerých k nebesům se neslo snešení
apoštolské. \ _

Cyrillska jednota slavkovská, řízenasvým sbormistrem,p. Serým,
zapěla na to dovedně hymnu Cyrillo-Methodějskou, složenou svým sbormistrem.

Druhým řečníkem slavnostním byl dp. P. Kristin Lux, kněz řádu
sv. Benedikta.

Dp. P. Kristin Lux, 0. s. B.,
promluvilo apoštolátě sv. Cyrilla a Methoděje. Vynikala-liřeč vdp. Dra.
Neuschla mohutnou rozhodností & pádností, vynikla řeč druhá ušlechtilou lahodou
formy i přednesu. '

Uvítav všecky do Rajhradu, začína řečník svou řeč případným porovnáním.
Plavci na moři obracejí oči své po souhvězdí blíženců, jež št'astnou plavbu jim
věští. Když už jiným národům zasvitla pravda Boží, předkové naši před modlami
sklánéli kolena svá. Sousedé naší nabízeli sice předkům naším víru Kristovu, ale
že usilno přicházeli v dědinu, nenaklonili jich pravdě. Avšak brzy jako plavcům
neblahým na moři i otcům našim na nebi souhvězdí blíženců se ukázalo, sv. Cyrill
& Methoděj, dvě hvězdy z východu. A předkové nasi brzy poznali, že nikoli ze
zisku, ale z lásky. že jako bratří přicházejí a neodolali jim a s radostí a plesem
jich vítali ve své domovině. Slova sv. bratří padala na půduí'irodnou a brzy
ukázalo se utěšené ovoce. Horlivost sv. bratří, péče o jazyk mateřský, kyrillika,
písmo svaté, víra svatá, hlasaná jazykem mateřským, obrátila Moravu a brzy
i Cechy. Nastaly otcům našim časy blahé. Od požehnáných oněch dob uplynulo
1000 let. Mnoho bouří a strastí přehnalo se za tuto dobu přes naši vlasť. Století
15. a 17. přineslo zlobou lidskou bouři proti církvi a následek byl, že zlomena
byla síla národa na Bílé hoře. 'Zdálo se, že na vždy. Než jako po bouři slunce,
tak i u nás jitřenka vzešla. Národ povstal z mdloby, oživlo dědictví cyrillo-metho
dějské zásluhou hlavně kněží, jímž za to splácí se nevdékem. Milo jest vzpo
menouti církevního rozkvětu v národě v letech 1863. a r. 1885. Byla to krasa
i sláva, svaté nadšení, zpěvy a písně “na oslavu sv. bratří nesly se k nebesům.
Nemohlo bez trvalého pomníku zůstati ono nadšení a právě o posv. hodě vánočním
r. 1892. založen apoštolát sv. Cyrilla a Methoděje pod ochranou nejbl. Rodičky
Boží. A všichni upřímní jejich ctitelé z hloubi duše zvolali: Bohu díky. Po necelém
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čtyřletém trvání čítá již apoštolát přes 50.000 členův a kdož dosud-nejsou členy
jeho, přistoupí, poznavše požehnanou cinnost jeho. Právem nazývá se apoštolát
spolkem pobožný m. Vždyť náboženství jest kořenem života všeho, bez nábo—
ženství začíná zoutalství. 'l'o dosvědčují mužové velicí: Cicero, Washington, Thiers.
Bylo-li kdy třeba spolku pobožného, jest ho potřeba nyní, kdy víra sv. beztrestně
se tupí, kdy vlažnost a falešný stud tak zhoubné se rozmáhá a tak málo jest
těch, kteří upřímně ke Kristu se hlásí. Proto třeba k povinnosti volati lid, apoštolát
jako díuhdy sv Jan Kapistran volá: zpátky ku Kristu. Posvěcovati sebe, víru
skutky dokazovati, modlili se jest ukolem členuv apoštolátu. Modlitba jest dechem
duše, třeba jen vytrvale se modliti a mizí obtíže, modlitba se stane příjemnou.
Modtitba je zbraní křesťana jako byla zbraní Ondřeji Hoferovi, O'Conellovi, Wind—
horstovi Po jejich vzoru i členové apoštolátu modliti se mají nejen za sebe ale
i za bližní. Vždyť povinností kř'estana jest přispěti bližnímu v tělesných i duchovních
potřebách. Účinná jest modlitba spolecna v apoštolátě. Jest zbraní obrannou i
výbojnou kde dva neb tři spolu se modlí ve jménu Jeho, tam Kristus jest mezi
nimi; Lákadla záhuby ve světě nynějším jsou kromobyčejna a proto nutno sáhnouti
i ku prostředkům kromobyěejným: usilnější modlitbě, sv. svátOstem. Biskup Rudigier
vyznal, že jádrem katolického spolku hornorakouského jsou ti, kte-ří o exerciciích
na modlitbách trvali. .

Jako spolek misijní druží se apoštolát věrně k apoštolskému, misijnímu
úřadu církve. Jako povždy, idnes církev misie koná, a povždy konati bude misie
vnější mezi národy nekřesťanskými, misie vnitřní mezi katolíky. Misie vnitřní
jsou nejlepším prostředkem povzbuzení víry a oživení ducha křesťanského. Proto
také mají tyto misie mnnho nepřátel a nejvíce z neznalosti. Účinky milosti Itoží
o mísíích bývnjí přímo zázračny: náprava života, navrácení statku cizího, uvědomělost'
křesťanská, kázeň, dobré křesťanské obyčeje a zvyky se oživují. Proto povinností
jest každého věrného křesťana dle možnosti misie podporovati, jak se to děje
v apoštolátě nepatrnou almužnou, aby misie mohly býti konány. V diecési brněnské
apoštolát v roce uplynulém dílem sám četné misie zařídil, dílem na misie podpory
peskytl: v Brně 11 Minoritů, na Starém Brně, v Zábrdovieíeh, duchovní cvičení
pro muže a ženy u Dominikánů, misie v Myslibořicích, Vladislavé, Pratci, Černé
Hoře, Krasonicích. Všickni členové apoštolátu mají podíl a zásluhu na veskerém
zdaru díla misijního, třeba jen v apoštolátě věrně vytrvati, nových členův, a tím
nových zdrojů pro misie získávati, komu Věcdobra na srdci leží, aspon tím způsobem —
almužnou -— bude horlivým apoštolem.

Než i ku vnějším misiím obrací apoštolát zřetel svůj. Víc než polovice
Evropy obydlena jest Slovany, a ti všickni jsou vinici s_v. Cyrilla a Methoděje.
A přec bohužel lidskou zlobou rozdvojení, roztrojeni i rozčtvrtěni jsou, odtržení
od středu církve pravé. S bolestí hledíme na svět slovanský, a odtud všecky ty
strasti vidíme se hrnouti, že ztraceno bylo království Boží na zemi. Slova Krista
Pána: »Kdo není se mnou, je proti mně, kdo neshromažd'uje se mnou, rozptyluje;
jeví se tudy splněna. Roztržky u víře jsou koukolem, jsou pramenem záhuby
v národech slovanských, & proto s bolestí hledíme na vinici Cyrillo—Methodějskou.
Kde pomoc hledati? Rodinu nesvornou smířiti mohou jen rodiče. A tak i Slovany
smířiti mohou jen duchovní otcové jejich, sv. Cyí1lla Methoděj. Oni všem Slovanum
víru katolickou přinesli, oni s Římem, středem jednoty, je spojili, oni veškeren rod
slovanský míti chtěli katolickým, tot“ pevný základ jednoty, jenž, díky Bohu, byl
zachován. Vidíme touhu po jednotě u Bulharů; na Basi prostý lid ponejvíce jest
v jádru dosud katolickým. ! není tudíž divu, že vznešená myšlenka sjednocení
národů slovanských zanítila muže nadšené. Ma—likdy budoucnost patřití Slovanům,
bude jim patřiti jen tehdy, budou-li katolíky, jak pověděl to veliký Slovan biskup
Josef Jiří Strossmayer. Tisíce věrných katolíků by tu plesalo a na prvním místě
veliký sv. Otec nás Lev XIII., jenž miluje Slovany a všecky k sobě je volá, jak
učinil to o slovanské pouti 5. července r. 1881. a encyklikou Grande munus. Aby
vroucí přání sv. Otce stalo se skutkem, & Slovanéšbyli v pravé víře sjednocení,
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tu potřebí jest rozkolným bratřím pomoci božské i lidské. Modlitbou vyprosíme
pomoci božské, jak praví biskupové českomoravští v pastýřskémlistu jubilejním,
modlitba k nebesům vystupuje vzhůru, a s nebe na zem sestupuje Boží požehnání.
Proč neměli by všickni za sjednocení Slovanů se modliti, proč nechtěli by všickni
býti členy apoštolátu? Katoličtí Němci, lrčané, Angličané modlí se za své bratry
zbloudilé, ani Slovan katolík nesmí zůstati za katolíkem Němcem, lrčanem, Angličanem.
Než i lidské pomoci je třeba k dílu misijnímu ku sjednocení Slovanů. Misionáři
potřebují chrámův a škol, jež apoštolát pořizuje z almužny, tu ukládá se híivna
nepatíná na úrok veliký. V loni odvedeno bylo od apoštolátu diecése bíněnské
1000 zl. do Říma na misie mezi rozkolnými Slovany

Tot veliká, obětovná činnost apoštolátu, kdo kdy poznal apoštolát, tím
oehotněji a radostněji v něm setrvá, an ví, jak vznešeným cílům slouží. A nejen
sám vytrvá, ale i jiné získá. Cíl, jenž apoštolát si vytkl, dosažen bude Vytrváme-li,
musí přijíti hodina, kdy všickni Slované v náručí věrně si spočinou a pokleknou
u trůnu náměstka Kristova, aby jim požehnal. Naději, že cíle toho bude dosaženo,
opravňuje důvěra ve sv. Cyrilla a Methoděje, jimž dílo toto jest zasvěceno, a “kteří
zajisté neopustí dědictví svého. Ještě pak více oprávněnu činí naději naši, že apoštolát.
jest pod ochranou nejbl. Panny Marie. Slovanéjsou národem Marianským, hluboko
vštípena jest v srdce národa ucta Marianská, jak ukázalo se to nedávno i v Praze,
kdy věrní ctitelé Marianští rozhodně vystoupili proti novodobým l'lusitům, kteří
odstraniti chtěli v Praze sochu Matky Boží. Svůj souhlas i dík vysloviti musime
obrancům Matky Boží. Nejbl. Panna Maria zasloužila si úcty národů slovanských
a slušno tedy ji uctívati. O úctě Marianske svědčí tolik poutních míst a chvalozpěvů.
Národ slovanský je dosud národem Marianským, úcta Bohorodičky spojí nás svazkem
nerozlučným, abychom jednoty se domohli. Spojme se modlitbami a činy
apoštolskými ve znamení úcty ku sv. Cyrillu a Methoději, ve znamení úcty k nejbl.
Panně Marii, oni nás povedou v před, slabé k boji, bojující k vítězství. Bůh shlédne
na lid svůj, a kam se snese jeho požehnání, tam opět zavládne zbožnOSt', oslava
církve i vlasti! ,

Nadšená tato řečbyla vyslechnutas velikou pozorností a odměněna pochvalou.
Cyrillská jednota slavkovská zapěla pěkně sbor »Slávana výsostech

Bohu,: načež na vyzvání vdp. předsedy přečetl diecésní jednatel apoštolátu,
vdp.Dr.Josef Kupka, došlé pozdravy a telegramyod ústředního výboru
apostolátu, Dra. Horského a dp. Františka Žáka, členův apoštolatuv Praze,
přípis učitelek z exercicií v Přerově, od účastníků duchovního cvičení na
Velehr adě, od vdp. lana Vychodila, assessora a faráře,pokladníkaústředního
výboru v Zelechovicích, od členův apoštolátu z Vídně, MUDra. Rudy z 'lrenčína,
členův apoštolátu z okolí Str achotinky. Slova ujal se

ndp. biskup Frant. Sal. Bauer,
aby vzdal diky před ukončením schůze jménem svým i všech přítomných slavnostním
řečníkům za poučná, uchvacující a nadšená slova, za krásné zpěvy jak při službách
Božích, tak i při valné hromadě, a obzvláště zvláštní diky vysoce důstojnému panu
opatOvi rajhradskému, že poskytl místnosti tak přiměřené,a nás přijal tak
vlídně, a vyzval všecky, aby konajíce dílo, jež směřuje ku spojení všech Slovanů
se středem jednoty náměstkem Kristovým na oslavu sv. Otce Lva Xlll., zapěli
hymnu papežskou.

Diecésni předseda apostolátu, vdp. kan. msgr. Jan Kř. Vojtěch, požádal
po ukončeném zpěvu o biskupské požehnání, jež ndp. biskup milostivě uděliti ráčil
klečícímu shromáždění. Ndp. biskup prohlásil po té první valnou hromadu za
skončenou, a provolal na shledanou při druhé valné hromadě. »Na shledanou, . volali
účastníci z hloubi srdce a všichni opravdu na shledanou narok v Rajhradě se těšíme.

Schuze skončena o ]. hodině. Odpoledne uspořádala Cyrillská jednota
rajhradská ve svých zahradních místnostech pěknou zábavu „pro účastníky valné
hromady. Zapěla' četné pěkné sbory, řízena rajhradským nadučitelem p. '.l'r u hlářem.
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Diecěsní výbor apoštolatu poslal před valnou hromadou sv. Otci do Říma
telegram holdovací s prosbou o apoštolské požehnání. Odpověď sv. Otce došla až
v úterý— večer.

Zní pak telegram sv. Otce následovně:
-Praesidi sodalium Apostolatus sanctorum Cyrilli et Methodii Rajhrad.

Romae 2818. 1896. Benevolenti animo summus pontit'ex excepit devotionís sensa
nominc sodalium ístius apostolatus patet'acta eisque peramanter impertitus est
Apostolicam Benedíctionem. M. Card. Rampolam

Po česku.'
»Předsedovi členův apoštolátu sv. Cyrilla a Maethoděie,

Rajhrad. Blahosklonně přijal sv. Otec projev oddanosti, vyslovoný jménem členův
onoho apoštolátu, &udéliljim přelaskavé požehnání apoštolské. M.Car d. Ram pola a

Pozdrav sv. Otce a požehnání jeho potěší zajisté všecky účastníky schůze
a povzbudí k většímu ještě účastenství na rok.

%$ “©39%? ČŠ? 633%ŠŠŠ—Š?„2%Yěy—„Í \."Čřá 539:ij ';,WOQ

Zasrět'me sei my podle příkladu Tyrolska božskému Srdci Páně.

ak čtenářům »Skoly Božského
Srdce Páněc známo, byl

v čísle květnovém ohlášen

' a v červnovém obšírněji
rozveden úmysl apoštolatu

modlitby Jeho Svatosti Lvem Xlll. usta
novený a žehnaný o sjednocení katolíkův.
] bylo tam poukázáno, jak nutným je
takové spojení všech katolíkův oproti
mocné sice, ale jen zdánlivé a nenávisti
utvořené sjednocenosti nepřátel Božích,
která jednou se musí rozpadnouti. A od
poručována horlivá modlitba o pokornou
& nezištnou lásku vespolnou, jejíž pra
menem je božské Srdce Páně. Bylo tím
vskutku poukázáno na pravý lék, jenž
by naši rozkouskovanost' a rozkvašenost'
zhojiti mohl. Poněvadž tedy, jak zku
šenost staleta a skutečnost rozharaná

dosvědčují, všechny důvtipy a domysly
celého světa nám posud k lepšímu obratu
nedostačily, obrat'me se s důvěrou na
božské Srdce Páně, jež je jediným pra—
menem a původem všeho blaha a prosme
jej o tuto pomoc. Za tím účelem jako
jediné, zároveň však i svrchované do
statečný a vydatný prostředek se za

mlomá, abychom nejen božské Srdce
Páně o tuto lásku prosili, nýbrž mnohem
dále pokročilí; abychom totiž co nej
úžeji s božským Srdcem Páně se spojili,
jeho zájmy učinili zájmy svými a své
jemu k urovnání odevzdali, jej za svého
nejvyššího Pana a vůdce prohlásili,
zkratka: božskému Srdci Páně
zvláštnímzpůsobem se zasvětili,
nejen takovým, jak se mu zasvěcujeme
v bratrstvo. Tomu nás zajisté již sami
nepřátelé učí, jejichž nejnebezpečnější
střed, totiž svobodní zednáři, v nejužším
spojení stojí s ďáblem, nejurputnějšim
to nepřítelem Božím a všeho lidstva.
[ tanei nám na mysli, jako prozřetelností
božskou poskytnuta pomoc, zdali by
snad i u nas na Moravě, v království
českém a 'celé říši rakouské nemohl
podobný svazek s božským Srdcem Páně
v život uveden býti, jaký omilostněné
Tyrolsko ma ajehož stoleté trvání letos
velmi nadšeně a okázale oslavuje. Zajisté,
kdo důkladněji počátek, vývoj aobnovo
vání zmíněné slavnosti vTyrolsku-sledoval,
nezmylně dospěl k úsudku, že nejhlubším
důvodem a hlavním úmyslem božského



' Srdce Páně v dole, kdy zasvěcení toto
povstalo, & kdy po sto letech tak slavně.
se oslavovalo, byla ona stará sice, ale
znova pronešená prosba nejen na jedno
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tlivce, nýbrž mnohem více na města, |
země a říše, jež ve velké bídě v každém
směru úpějí a jen živoří, prosba totiž:
»Synu, dej mi srdce tvém a' bude li
dobře. C0 také očekávalo Tyrolsko před
sto lety v oněch hrozných válkách? A
ejhle, poněvadž sami nebyli s to nepříteli
odolati a se“ ubrániti — šlo jim hlavně
též i o uhájení víry —-zvolili si za spojence
božské Srdce Páně, a zvláštním slibem
celá země, kněžstvo, zemské zastu
pitelstvo a lid jemu přislíbili, že chtí jeho
svátek, popřeje-li jim vítězství, slavně
slavili. Proto také tato slavnost“není pouze
církevní, nýbrž i zemskou. A nelitovali
toho; až dosud byli zvláštním způsobem
chráněni.

Že sku tečně zvláštní spojení s božským
Srdcem Páně je nejpevnější záštitou a
ajistým vítězstvím proti jakýmkoliv ne
přátelům a v jakýchkoliv pOhl'OlTláCh,o
tom mají následující řádky něco pověděli,
a k onomu spojení katolíkův a spojení
se opět všech katolíků s božským Srdcem
Páně poněkud napomáhati. Uveřejňuje
je pisatel, poněvadž to božskému Srdci
Páně přislíbil jako díkůvzdání za po
skytnutou jemu ochranu a obrat nemocí
k lepšímu. Proti němu zlý nepřítel, když.
do_řehole vstoupil, krutě vystoupil a
hrozně na něho po 9 let dorážel. Z po
čátku ho hleděl po dlouhou dobu rozličným
Způsobem připravíti o sv. povolání. Když
se mu to nepodařilo, hleděl jej neschopným
učiniti ku pracím jeho povolání. Konečně
ho chtěl na těle i na duchu zcela zničiti.

A' když již chtěl poslední ranu zničující
zasaditi, tu božské Srdce Páně v čas
onen, kdy Tyrolsko stoleté spojení své
s božským Srdcem Páně slavnostně ob
novovalo, změnilo štěstí válečné. & při-.
spělo'mu ku pomoci v onen okamžik,
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kdy žádný člověk pomoci nemohl, nýbrž
jen ten, jenž myšlenky a srdce lidská
ve své moci má. Nemoha nic' jiného
činiti, odevzdal vše božskému Srdci Páně
a prosil ho s velkou důvěrou, by všechno
k uskutečnění svých zájmův a k jeho
dokonalejší službě řídilo & uro'vnalo.
Jakým způsobem jemu obzvláště z nemoci
pomohlo, chce zde dle přislíbení poněkud
obšírněji vyložiti, aby to ijiným ku blahu
sloužiti mohlo. Nemoc jeho nervová a
podbříšni táhla se neutěšené po dvě léta
a seslabovala vždy víc a více tělo i ducha.
Co se občas přímluvou svatých, mezi
nimiž obzvláště bl. Panně Marii, sv.Joseíu,
sv. Ignatiovi a sv. Františku Xaverskému
za poskytlou jemu v různém směru pomoc
díky vzdává, polepšilo, zničily a zhoršily
nepříznivé poměry. Dne 11. měsíce června
tohoto roku čta v knize: »Měsíc Srdce

Ježíšovaa od P. Hattlera, T. .l., nápis
rozjímání pro den následující: »Srdce
Ježíšovo, spása nemocnýcli,<< zaradoval
se, chtěje v rozjímání opět horoucněji
božské Srdce Páně poprositi, by jej
uzdravilo, jestli se mu tak líbí. Již po
rok kromě rozličných jiných modliteb a
skutků téměř neustále jeden devitník za
druhým k božskému Srdci Páně konal.
V oné knize následující den po rozjímání
četl toto: »Mnozí byli tímto prostředkem
uzdravení: Napíše se na lístek s jedné
strany: ,Nejsv. Srdce Ježíšovo uzdravíž
tě,“ a s druhé: ,Chváleno budiž nejčistší
a neposkvrněné početí svaté Panny.“ Lístek
tento se namočí do vody, 'z níž se ne—
mocnému dá pětkrát pití.: Hned si dal
tento lék připraviti. Při prvním jeho
použití se jen pětkrát napil, pak i týlo
a hlavu, kde měl největší bolesti, ve
způsob kříže touto vodou pomáčel. V týle
přestala bolestiokamžitě. Ostatně se bolesti
značně zmírnily a zdály se jako zlomený
a svázány, ačkoliv zcela nepřestaly.
Hlavní však věci pro lepší obrat bylo,
že ve dvojím směru nastala opačná a
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znamenitá změna, jež ku prozkoumání
události a uznání vyšší moci opravňovala.
Ačkoliv byla zkouška s přivolcnim před
staveného přísná, _nezhoršila v ničem
lepšího stavu, jenž použitím tohoto léku
nastal. Obyčejná voda. takového účinku
nemohla miti, jelikož by již dávno byl
zdrav býti musil. Proto připisuje tento
ííčinek milosrdné lásce božského Srdce

Páně, spáse nemocných, a vzdává jemu
zde, jak slíbil, nejsrdečnějši dík.

Avšak božské Srdce Ježíšovo se

v ničem nedá překonati štědrosti lidi.
Tak i ho nejen vítězně ze všech bojův,
útrap a sklíčenosti vyvedlo, nýbrž kromě
toho všeho darovalo mu jako korunu za
ony boje, za důvěru, již vždy vněj měl,

za spojení se s ním, jakožto přemocným
spojencem, jemuž vše k rozhodnutí ode
vzdal, aby to ku své oslavě řídilo, darovalo

' muještě dvé srdcí, ano více, tim že je 2 bez—
cesti k sobě blíže přitáhlo. Za což budiž
božskému Srdci Páně ještě vroucnějši dik.

Tak tedy dopadne boj ve spojení
s božským Srdcem Páně, a nejbídnější
poměry obrátí se v dobré. Co jde u“
jednotlivce, nebylo by i v celých zemích
a říších možno? [ kdož by tedy po
takovém 'výsledku z celou vroucností
srdce nezahlaholil ona slova, jež při
obnově slibu svého Tyrolsko letos tak
často s radostí prOZpěvovalo: »Do širé
světa končiny neni krásnější sdružinya
(Auf dem weiten Erdenrund gibt es
keinen schonern Bund). [ proto radí
každému, kdož v rozličných nesnázích
a nebezpečenstvích se nachází, kdo se
všech stran nepřátely obklíčen jest, aby
co nejpevněji přilnul k božskému Srdci
Páně, jemu se zasvětil, jemu vše ode
vzdal a zajisté může šťastného výsledku
očekávati, byť i sám musil stáli v boji
oproti četným a zuřivým nepřátelům
jakéhokoliv druhu. A zajisté nejen jed
notlivcům tohoto Štěstí přeje, nýbrž
i všem zemím & říším, aby v tak

říše božskému Srdci

úzkém spojeni s božským Srdcem Páně
své až doposud mizerné živořeni zlepšili.
Neb ve spojení s tím, jenž již dávno
úhlavního nepřítele svého jakož i veške- '
rého člověčenstva přemohl, ve spojení
se všenwhoucim Pánem a králem, jistě
i katolická věc by lépe pokračovala,
útokům nepřátelským odolala a blaho
povšechné by do zemí a říší opět za
vítalo. Měla by zajisté naše Morava,
ano měla by celá říše naše v r. 1898.
velmi vhodnou příležitost, spojic se
zvláštním zasvěcením s božským Srdcem
Páně především tomuto božskému Srdci
Páně, jakožto Králi králů svůj hold
vzdati a-pak Jeho Veličenstva císaři a
králi našemu holdovati, což by .leho
Veličenstvo tim mileji dojalo, poněvadž
by v tomto spojeni poddaných svých
s božským Srdcem Páně, Králem vše—
mocným, nejmocnější záruku spatřoval,
aby s touto vyšší pomocí božského Srdce
Páně všechny nepřálely své a všeho
dobrého překonal. Kéž by se ti, jimž
časné a věčné záležitosti a blaho pod—
daných svěřeny jsou, o toto spojení
s božským Srdcem Páně po příkladu
Tyrolska, jež zajisté činem Prozřeteansti
Boží jest, zasadili a takto na jevo
dali své přesvědčeni, že chtějí
ve spojení s božským Srdcem
Páně toho- štěstí svým pod
daným zjednati, za kterým po
tak dlouhou dobu bez takého
spolku marně se lopotili. Zajisté
se božské Srdce Páně postará, by brzy
símě důvěry, již v něj kladli, kličiti,
vzrůstati, zráti viděli a též hojného
ovoce se dočkali. Protož ještě jednou

díky vzdává božskému Srdci Páně; ze
mu ve spojení s ním tolik síly a zdaru
poskytlo & volá ještě jednou: Zasvětte
se jednotlivci, zasvětte se celé země a

Páně neb: »Do

širé světa končiny, není krásnější sdru—
žiny- než *s božským Srdcem Páně.“sw, __
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2. Hlavní ctnosť svobodných je po
slušnosti. I poslušnost je vlastně n'íěí-ítkem ,
první ctnosti: čistoty. Proto se zdržíme
kratčeji u pOšíUŠÍlOStí,
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naznačíce pouze
několika tahy hlavní závazky z ní ply- ,
noucí. Syn a dcera nebo služební počí- ;
nají vzdorovati rodičům a představeným
tehdy, když čistota jejich je ohrožena,
t. j. buď již je pryč aneb v brzku se
tak stane. Dokud jsou dítky nevinné a
čisté, poslouchají rodiče na slovo. Zač—
nou-li známosti — hrobnice čistoty —
mají dětičky vlastní hlavu. vlastní vůli,
vlastní názory, vlastní nápady. Starý otec
&zkušená matka nerozumí ničemu. neví
nic, děťátko kráčí vlastními cestami —
jejichž konec je záhuba a věčnězatraceni.
Dítky mají poslouchati nejprve a) Pána
Boha, b) rodičů.

a) Poslušnost“ k Pánu Bohu jeví se
tím, že zachováváme jeho sv. přikázaní.
Mnohý mládenec přijda do světa mezi
lidi, pozbývá nejednou veškeré své víry, 
kterou mu pečliví rodiče všlěpovali do
srdce s takovým úsilím a starosti. Každé
slovo, nepatrná řeč, posměšně vtipy proti
víře, již již jej odvrací od víry jeho otců,
viry katolické. Zapomíná na první při—
kázaní: »V jednoho Boha budeš věř-ití.:
V jednoho, pravého, v takového, jak On
skutečně je, a ne jak jej tobě líčí &
malují nevěrci a bezbožní lidé. A nejen
mládenec, ale i panna mnoha pochybuje
o své víře, o Bohu, o nebi, o pekle.
Ony 1) »emancipovaněc slečinky adělnice
tovární pochovavše čistotu, pojednou ne
věří! Hříchy proti čistotě jsou »křehkostí
lidskou,: aneb »nutnOstía nebo dokonce

*) Podivná věc; vji—ítémvětším městě českém

říkají lehkým ženštínám „emancipované.“ Úplně
se shoduje: vyvazujít' se (to znamená. „emancipo
vati“) ony z přikázaní 6., vyvazujíť se i vůbec
'. přikázaní Božích i církevních.
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nejsou hříchem; Pán Bůh je shovívavý,
nemůže »takově maličkosti: trestati,
věčně tresty pekelně jsou »strašákem,c
nebe nepotřebují, hledajíce je zde. l u
tohoto »zbožněhOc pohlaví víra mizí,
neposlušnost proti Bohu ajeho přikázaním
vzrůstá a se šíří v zjevnou \zpouru proti
všemu božskému.

Kde ubývá viry, přibývá hříchů:
klení a rouhání, opilství, znesvěcování
neděle & svátků služebnou prací, opo
míjením mše sv. Není divu, že když
mládež odrůstá a dorůstá bez Boha,

když ho neposlouchá. že pramálo si
dělá z církve a jejich přikazani. Každá
mše v neděli je jim dlouhou a »nudnow,
chrámy se vyprázdňují, za to taneční
místnosti a místa určená k zábavám se

plní. O kázaní zliýralá mládež nestojí,
poučiti se nedá, *nel) nyní přichází na
svět každý jako »učiněný mudrc; kato—
lických knih nečte, milujíc nade vše
nemravněho Zolu nebo jemu podobně.
Zpověď je ovšem takovému »nadějněmu
dorostuc solí v očích. Půstu již netřeba.
— Tot“ neposlušnost k Bohu a jeho

'přikázaním. A přece má mládež zdobiti
táto poslušnost k Bohu či mládež má
býti pobožnou. Bohu díky, že ještě v skrytě
jsou duše zbožně, duše křesťanské. hodně,
by svět je znal. Povím ti, laskavý čtenáři,
o jedné.

Ve východních Čechách je známe
poutní místo. Dědina roztroušena je na
úpatí dosti vysoké hory. V one dědině
byla zbožná rodina: ovdovělý otec se
4 dcerami. Nyní otec již zemřel, a rodinu
Pán Bůh velice navštívil. Ze 4 sester

jedna že příliš pracovala, by vyživila
Ostatní, podlehla těžké nemoci, snad již
zemřela ——nevím. Druhá nemůže vládnouti

rukou, třetí obsluhuje nemocné své sestry
a čtvrtá nejmladší leží — jest-li i ona



nyní neskonala. nevím —-—snad již 14,
15 let. 'l'ato poslední je jako anděl. Co
mne nejvíce dojalo, jest toto: z jejich
světničky nelze úplně viděti onoho chrámu
Páně. Pouze z okna možno spatřiti špičky
věží. Aby měla nějakou potěchu, dula si
v létě postaviti lůžko k oknu, by
viděla aspoň kousek věže.

Kolikje mladých lidí úplné zdravých,
kteří nezavadí 0 kostel. a zde nemocná
osoba má jednu z největších potěch, že
jí lze pohlédnouti z dali na věž chrámu
Páně!

b) Dítky a služební mají dále po
slouchatí rodičů neb představených. po
něvadž jsou zástupci Božími. Úctu, lásku
a poslušnost maji jim prokazovali dle
rozkazu samého Pana Boha: »Cti otce

svého i matku svou, abys dlouho živ
byl a dobře se ti vedlo na zemi.a
»V skutku a řeči a ve vší trpělivosti cti
otce svého: (.lež. Sir. 3, 9) napomíná
Pán Bůh dítky na jiném místě. A tamtéž:
»Synu (dcero) ujmi se ve stáří otce svého
a nezarmucuj ho v životě jeho, &zemdlí-li
na rozumu, odpust? &nezhrdej jim v síle
svéc (3, 14). V čem maš jim býti po
slušen? Odpověď je krátká: dokud jsi,
mládence neb panno, v domě otcovském,
jsi povinen jich poslouchati ve vše m,
co není hřích. Poslouchati musíš
v práci domací; v tom, co nařizují, by
byl uchovan domácí pořádek; hlavně
když tobě poroučí, co se týká spásy tvé
duše. jako je svěcení neděle, přijetí sv.
svátostí; bys se varoval hříšných zna—
mostí, večerních nebo dokonce nočních
toulek a pod. Rodiče mají moc tobě po
roučeti danou jim samým Pánem Bohem

a povinnost, by bděli nad tebou, přivedli
dítky do nebe. A když poslušnosti při
chází někdy těžkou. vzpomeň na Pána
Ježíše, a jeho božské Srdce. .Cti své
rodiče,. napomína mládež sv. Ambrož,

' »poněvadž i Syn Boží své ctil. Zajisté
jsi četl: ,a byl (Pán .L-žíš)jim (sv. Josefu
a Panně Marii) poddanf Když Syn Boží
prokazuje íictu svým sluhům, což jsi
povinen ty svým rodičům?- Ano, l'an
Ježíš dáva pomoc a sílu, bys uchoval
čistotu stavu svého. Jeho nejsv. Srdce
poskytuje zvláště příklad, jak má mládež
býti poslušnou. Neb »on tak se ponížil,
a učiněn je poslušným až k smrti, smrti
kříže.: Božské jeho Srdce je mládeži
zrcadlem. v němž se ma shlížeti, aby
viděla clnosti stkvící se na něm; božské
Srdce je mládeži zaroveň pokladnou,
z níž může čerpali milosti, by dostála
povinnostem svého stavu, zůstala čistou,
bohumilou, zbožnou, poslušnou.

Ne nadarmo slíbilo milostné jeho
Srdce: »Dam stavu jejich potřebné mi
losti.: Sam ze sebe neuchováš, mladenče
& panno, perly své nejdražší, čistoty;
těžko tobě přijde vždy a ve všem býti
poslušným Bohu i rodičům neb před
staveným, ale víš, kde máš hledati sílu,
pomoc, posilu. Palř na sladké Srdce
Ježíšovo, cti je hned z mládí, zvláště když
dorůstáš a nepřátelé víc a více na té
dorážejí, by tě přivedli ve hřích ne
čistoty a neposlušnosti. Volej k němu,
vzývej je v nebezpečí; ono tě ochrání,
v milosti a lasce své utvrdí, že s blahou
vzpomínkou vyznas jednou: »Újak věrné
je Srdce Ježíšovo, dalo mi milosti po

třebné mému stavu: čistotu i poslušnost.:
(Příště dále.)



Sv'atý růženec & jeho nepřátelé.

modlitby snad, která by
.nl více přátel a spolu více ne

, jl přátel mezi lidem měla, jako-. l„sv růženec. Ve vsech stavech
u obou pohlaví, v každém stáří nalézáme
nesčetné křesťany, kteří velmi rádi a
velmi často tuto modlitbu se modlí, ba
jsou zbožné duše, které denně takto
nebes královnu uctívají. jejichž neustálým
průvodcem jest svatý růženec. Z druhé
strany jsou však přemnozí, nemyslím
právě neznabohy, kteří modlitbu tuto
nemiluji, rozličné vady jí vytýkajíce. Že
sv. růženec, modlíme-li se jej v duchu
církve, rozjímajice svatá tajemství sjedno
tlivými desátky spojená, že sv. růženec
pro nás jest modlitbou veleužitečnou,
všem a všudy přísmpnou, nemusíme
dokazovati. Vysvítát? to již z toho, Že
církev sv. tuto modlilbu zavedla, ji od
poručuje a také hojnými odpustky ji
nadala.

Zde nám také neběží o to, užitečnost“
její dokázati, jako spíše o to, námitky ze
strany odpůrců činěné objasniti a na
pravou míru uvésti.

Z námitek pak hlavně si všimnouli
musíme dvou nejčastěji se vyskytujících:

l. Že přečasté opakování těchže slov
je nemístné a nevhodné a

2. že se růženec hodí jen pro lidi
nevzdělané.

Posvit'me si tedy na první námitku,
že prý časté opakování »zdrávasůa jest
nemístnéanevhodné. Takovéto opakování
musí prý k roztržitosti vésti, a samé bl.
Panně prý to musí býti nepříjemné, když
tatáž jen slova slyší; taká modlitba prý
se stává jen modlitbou slovnou, při níž
srdce ničeho necítí. Na první pohled by
se zdálo, že námitka tato mnoho pravdy
v sobě má, než zkoumejmc ji podle

"pravidla Písma sv. V Písmě sv. mluví
se o mnohých modlitbách a.voláních

k Bohu, v nichž tatáž slova vícekráte
se opakují. Sv. apoštol Jan obrací zrak
ducha svého k nebeskému .lerusalému,
tam vidí nebeské duchy, kterak před
trůnem božského beránka neustále volají:
»Svatý, svatý, svatý jest. Pan, jenž byl.
jest a bude.“(

'.lfřimládenci israelšti, kteří nechtěli
obrazu Nabuchodonozorově se klaněti,
uvrženi jsou do pece ohnivé. A hle,
anděl Páně stoji uprostřed nich a chrání
je před žárem. Mládenci pak zanolí píseň
díků, kterou Blkrát opakují, pejíce:
»Chvalte Pána, velebte jej a vyvýsnjte
na věky.:

David, muž podle srdce Božího,
složil & pěl píseň slávy Boží, v níž

26kráte se opakuji slova: »nebot' milo
srdenství jeho trvá na věky.<<

Kdyby Bohu takovéto opakování
nemilým bylo, kterak by ho byli andělé
a osoby Boha milující užívali?

V Písmě sv. nalézáme však i příklady.
že takovéto opakování Bohu milé a
příjemné jest.. Kterak volal onen slepec
u cesty, když Pán Ježíš kolem šel?
».Iežísi. Synu Davidův, smiluj se nade
mnouh a volal tak nesčíslnékráte; ti,
kteří napřed sli, napomínali jej, aby mlčel,
on však tím více volal: ».ležíši, smiluj
se nade mnoulc A co Spasitel? Káral
jej snad pro časté toto volání? Nikoliv.
nýbrž vyslyšel prosbu jeho a udravil jej.

Když pak Pán .ležís slavně vjížděl
na neděli květnou do města, volal lid
bez přestání: »Hosanna Synu Davidovula
A Kristus- Pán byl s tím spokojen, ano
i fariseům nad tím se horšícím pravil:
»Kdyby tito nevolali, kamení by volati
musilo.: Ba Kristus Pán nám sám příklad
dal;, v úzkosti své na hoře Olivetské
volal po třikráte tatáž slova: »Otče, je-li
možné, odejmi kalich tento ode mne,
ale ne má, nýbrž tvá vůle se slaňl<
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Příkladu Páně následovali i svatí.

0 sv. apoštolovi Bartolomeji se vypravuje,
že stokrát. za den a stokrát za noc kolena

sva skláněl před Bohem a tutéž modlitbu
opakovat

Sv. František Seralinský modlíval
se celé noci a rozpínaje ramena sva,
volal nesčíslněkrate v horoucnosti tatáž

slova: »Bože můj, moje všeckota
Nuže, proč by nemístným mělo býti

opakování »zdravasůc ve sv. růženci?
Sv. růžence jest modlitbou prosebnou
k Marii Panně, a skrze ni k Panu Bohu
samému. Co pak činí ubohý žebrak,
když stojí před tím. o němž ví. že mu
pomoci může a také chce? Zdaž neopakuje
prosbu svou až dojde vyslyšení?

Sv. růženec jest modlitbou díkův
a chvály, modlitbou. která nejkrásnější
předmět má, totiž vykoupení naše nejsv.
Trojicí Boží a spolupůsobení Matky Páně
Marie. Mělo by snad Bohu nepříjemným
býti, když často tuto chvalu, tento výraz
díkův opakujeme?

Sv. růženec ma býti výlevem naší
lásky k Matce nebeské. Kdo v pravdě
miluje, nehledá mnoho slov, nýbrž spokojí
se opakováním oněch, které lasku jeho
nejvíce vyjadřují. A Marii Panně zajisté
nejvíce se líbí onen pozdrav, jímž
z nařízení Božího pozdravil ji archanděl
Gabriel; lepšího pozdravu k ní nemame,
a proto i přečasté Opakování jest Matce
Boží milé a příjemné.

Ovšem, jest pravda, že při sv. růženci
mysl naše roztržita býva, aneb býti může,

,že modlitba tato u mnohých jest pouhou
modlitbou slovnou, ale tím přece není
vinen růženec sam; totéž se může stati
při nepozornosti naší i u jiných modliteb
slovem rozmanitých. Roztržitost naši ne
zaviňuje modlitba, nýbrž my sami. malo
si práce davajíce, abychom mysl svou
sebrali. Kdo s myslí pozornou sv. růženec
se modlí, kdo při'každé'm sv. tajemství se
vmy'slí.na ono místo v onen čas, když

se toto stalo, kdo Ježíše a Marii na
očích má, ten zajisté, byt?i padesatkratc
za sebou »zdravasya říkal, není roz
tržitým, nýbrž čím déle se modlí, tím
více rozjímz'í. Jest tedy první namitka
bez podstaty, ba sama jest. nevhodná a
nemístna.

Co se týče druhé, že se hodí svatý
růženec jen pro lidi nevzdělané, musíme
doznati, že i ten nejnevzdélanéjší člověk,
jenž ani čísti, ani psati neumí, modlitbě
této se lehce naučili může. Proto jest
však velikou předností modlitby této, že
všem přístupna jest; proto však není
ještě vzdělaných lidí nedůstojnou; chovat.
v sobě tolik krásných a člověka mysli
cího zajímajících věcí, že i ten nej—

vzdělanější člověk dosti potravy v.ní
shledá pro ducha svého.

Sv. růženec počíná se znamením
sv. kříže, kteréžto znamení způsobem
jednoduchým, ale přece význačným. obe
hlavni 'pravdy křesťanské víry v sobě
zavírá, totiž tajemství nejsv. Trojice a'
zázračné vykoupení lidstva Synem Božím.
Po té nasledujeapoštolské vyznání
víry, nejstarší to a spolu nejkratší snůška
všech hlavních našich članků víry, kterou
přece často vyznávati mame.

Rčení: »Slava Bohu Otci í Synu i
Duchu sv.<xatd. jest prastarou chvalou
nejsv. 'l'rojice Boží, a přichází v modlitbách
_církvevelmi zhusta. »Otče náš,. který
se několikráte opakuje, jest modlitbou,
jižlnás naučil sam Spasitel a již od;
poručil všem bez rozdílu vzdělání.

Modlitba tato jest bez odporu nej
lepši modlitbou, nebot obsahuje všecko,
zač prosili smíme & mame, jak vzhledem
ku slávě Boží, tak k našemu časnémui
věčnému, tělesnému i duchovnímu blahu.

„Tři zdravasy, s nimiž spojujeme tři
božské ctnosti: víru, naději a lásku,
upomínají nás na Boha, počátek a konec
celého našeho života, našich tužeb a
přání a nejkrásnější předmět naší lasky.



rPřibožské ctnosti často vzbuzovati jsme
povinniý A »Zdravas,< který se tolikrate
opakuje, i ten jest modlitbou vznešenou.
První díl jeho jsou slova andělova,
z nařízení Páně k Marii Panně pronesena.
Druhý díl. slova sv. Alžběty, jimiž
blah0slavenou Pannu v domě svém uvítala,
a jako matku Spasitelovu velebila, a třetí
jsou slova církve sv.. v nichž pr0sí
mocnou Matku Páně za přímluvu a pomoc
nám všem, jak v životě, tak ve smrti.

Která pak z těchto všech modliteb,
které ve sv. růženci tak ladně spojeny
jsou, jest vzdělanee nedůstojna? Nechť
všichni mudrci celého světa se sejdou,
při vší své učenosti nesloží modlitby
krásnější a nevyčerpají všechen hluboký
obsah a mysl modliteb růžencových.

Kdo tvrdí, že sv. růženec nehodí
se pro vzdělané, ten tvrdí, že křesťanství
se nehodí pro ně, a že jest jen věcí
nevzdělaných, a to přece žadný tvrditi
nechce. Ve sv. růženci jest učení kře—
st'anskévkratkosti sice, ale přecev hlavních
a důležitých bodech obsaženo. Že pak
sv. růženec dobře se vzdělaností, a to
s tou největší, se snáší, dokazují dějiny.
Od té doby, co sv. Dominik na vnuknutí
blahoslavené Panny Marie sv. růženec
zavedl, žili nesčíslní mužové, vzděláním,
moudrosti & svatosti života proslulí, a
tito byli i velikými milovníky sv. růžence.
Sv. papež Pius V., ač byl mnohými po
ctami zanesen, nevynechal ani jediného
dne, aby se sv. růženec nepomodlil.

Sv. František Saleský zavázal se
docela slibem, že denně se sv. růženec
modliti bude. Svatý František Xaverský
nosíval růženec na krku; kříž růžencový
byl jeho největší a také jedinou ozdobou.
Avšak netoliko stav duchovní miloval

růženec, i stav světský važil si ho co
nejvíce.

.. Š9É_„„

Připomínám jen císařeFerdinandaill.,
prince Eugena Savojského, maršála Ra
deckého, generála Laudona, a mnoho
jiných proslulých mužů, kteří rádi se
sv. růženec modlívali. A pohlédneme-li
ve velkých městech našich do chrámů,
leckde spatříme muže i ženy vznešené
a učené, ani před oltářem Marianským
klečíce, sv. růženec se modlí; protoi
druha nami-tka jest lichá.

Kdo věrným jest křesťanem a něžným
chce býti ctitelem Matky Páně. bude vždy
sv. růženec milovati a rád se jej pomodlí.
Maria, královna sv. růžence, odplatí nam
hojně v životě i smrti.

Byt nepřátelé tím více proti růženci
brojili. mytím více si ho vážíme, vždyt“
jest to modlitba čistě katolická.

Byly doby, kdy podvečer rodina
se scházela, a klečíc před obrazem
Marianským, společně růženec se modlila.
A v dobách těch vládne mír a pokoj
v dědinách, městech, v našich rodinách
a domácnostech. Křesťanský mrav a po
řádek, vespolna laska, spokojenost a také
Boží požehnání byly u nás doma. S mod
litbou touto mizel jeden křesťanský zvyk
po druhém, světactví se zahnízdilo, pýcha
se rozhojnila, nelaska vzrostla, a pouto
náboženství, které dříve lidi tak pevné
pojilo, se uvolnilo na velikou naši škodu.
Proto nedbajíce námitek, pracujme k tomu,
aby sv. růženec opět v našich rodinách
zdomácněl, a skrze modlitbu tuto nase
rodiny v křesťanství se obrodily. Tak
zase Ježíš s Marií Pannou budou v nás

bydliti a'požehnaním svým budou nás
provázeti životem až ku blažené smrti.
Pak vyprosí nam Maria Panna u Syna
svého milost, aby naše sv. víra zase
zvítězila nad nevěrou, aby křesťanství
zase št'astnými a spokojenými učinilo
národy. Boh. Hevwll.
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Pi s e n p 1s n 1.
Napsal Fr. Chramosta.

(Část další.)

umotí palmy, voní růže, ! K ristu s:
plá luna světlou pochodní,
nad zemi leti lásky bůže —
(» kouzlo noci východní!

Jsem zase tvým, má. králko družná,
čím dál jsem tebe vzdálen byl,
má. touha jako střela pružná

Na nebi vzplála světla zlatá, létala k tobě _ “Vůl to cíl!
pták usnul v stínu mandragor,
tlum svatých snů, hle, mlčky chvíttít DUŠW
nad hvězdnatý tam za obzor! Jlsem zase Tvou, můj choti sladký!

. _ , o () šťastné naše manželství,

Hátlšťfšl'i Těžší?533.133 jež také "mafv. úděl €“me
slyš! — někdo tady láskou stůně, a. také plodí prátelstvi.

po sv0jí družl naríká! K r i st u s:

Kristus: By mezi námi mořebylo,
' vln vzteklý přiboj vstříc nám bil,

neb peklo samo rozvzteklilo
nám na vzdory se ze všech sil —
mé lásky svaté vzdušní oři
tvých ctnosti vplují do pomoří.

Let', písni moje, v hvězdnou výš,
k mé Máti sobě pozaplnj,
& až se u ní zastavíš,
tu boly má ji požaluj:
tu duši, již jsem tolik ctil,
ted'jiný že mi odloudil! By vášní lidských divé lvice

jak blesky praly v lásky hráz,
mé touhy — čisté holubice
přec donesou ti míru vzkaz.
Jeť láska prudší nad vše síly,
čím více trpí, tím víc sílí.

Pak v tichém letu k nevěrná
se navrať duši zase zpět
a. rci jí v mluvě důvěrné,
zda milovat ji budu smět:
za zradu lásku že jí dám,
že přec jl V SYČClzachovám! By úlisným nám šklebem zloba

tu naši věrnost deptala,
my věrni budem' sobě, oba,
vždyť láska zas nás spontala
& láska. věrna jako dítě —
pohrdni jim & políbí tě!

*

Hle, hvězda klesá z blankytu —
snad zlíbat spěchá země ret,
() pln jsem blahých pocitů,
že duše přijde ke mně zpět,
než zazní raní klekání
že slavit budem' shledání! * *

Pí-ítelko, dennice,
D 11š e: umdlená poutnice,

sprost' se již rozpaků
lamných zhosť!

rdce ústraní
nikdo ti nebrání,
poklidu na. věky

Natrhám košík mu hvězdiček plný, najdeš dosť!

pokusím smířit si jeho hněv, Bojácná hrdliěkozvonečky vpletu mu v prsteny vlny '
jediný Beránků za úsměv!

Zasadím lilie, macešky, růže,
resedu, pomněnky v srdce sad, Ve
hedvábem věrnosti stáhnu je ůže,
bude tu Beránek bývat rád!

sedni si brzyčko
důvěrně na družnon

Upoutám k sobě jej vinnými svazky, Srdce klest,
pšenice dám jemu plnou hrst', budem f" POSPOl“
zaleju záhony slzami lásky, ve's'vatem zápolu
zkypřím si modlitbou srdce prsť. zpivavat nebeskou

lásky zvěsť!
Beránku, pobídnu, nasyť se syto,
v záhonech duše mé dál se pas, () dnové májoví!
trhej si pšenici, trhej si žito, Ze Srdci: révow
z hroznů si uchystej hodokvas. duše "13 na věky

s tebou pítl
Vrať se, můj Beránku, Ježíši Kriste, Ve touze vzájemné,
připraven pro Tebe srdce lán, v záměně tajemné
uvěř mým slovům a. přísaze jisté — druh druhu věrnému
nebudeš u mne již oklamán! jenom žit!

(Ostatck příště.)
——'CFQ%MP———

Škola B. s. P. 1896. 20
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ÍSNĚ LÁSKY.
Napsal J. St. Pavlík.

19.

Na den sv. Hedviky.
=chnum mundi et omnem ornatum saeenlí

contempsi propter nunciem Domini mei Jesu
Christi. : (Ex oflicio as. mulierum. )

Když svatá Hedvika se modlila,
zrak na kříž upírajíc lítostivý,
tu sklonil se k ní Kristus, náhle živý,
a milosť jeho v ní se rozlila.

() jak se chvěla! Nesmrtelných slasti
již na zemi zde pocítila tuchu
a blaho oněch serafínských duchů,
co hoří láskou k Bohu nad oblastí.

Ty z lásky k Panu Kristu, kněžno svatá,
jsi trůnu nedbala, ni stříbra, zlata,
jsouc v lásce Ježíšově přebohatá.

Svět, rozkoš, tělo -—co je? Trochu blata!
Ten blah, kdo za cennějším statkem chvatů,
jejž chová. v srdci Láska na kříž spjata.

„I uvěiil on, a dům jeho všecken. “
Jan 4, 53.

\'ng z vás bude pmsiti otce
za chléb ztla- lí kámen da
jemu? Aneb za rybu. zda-lí
místo r\bý dájemu hada?
Aneb prosil—-li by za vejce

zda-lí podá jemu štíra? Jestliže tedy vy,
zlí jsouce, umíte dobré dary dávati synům
svým, tím více Otec váš nebeský dá
ducha dobrého těm, kteří ho prosí.:
(Luk. 11, ll.—13) _

Tak promluvil kdys Pan Ježíš
k učenníkům svým, chlěje jich k pevné
důvěře v Otce nebeského povzbuditi.

A co praví dnes ku královskému
úředníka,
prosil, aby pozdravil syna jeho? Domlouvz'i,
mu nedůvěru jeho, a dí: »Neuzříte-li
divů a zázraků, neuvěříte,c (Jan 11,48)
a by i jej v důvěře upevnil, zastupuje
Pán Ježíš Otce svého nebeského &dava

kůň

kterýž přistoupil k němu &'

20.

Na slavnost“ Posvěcení chrámů Páně.
„Gaudeamus et exultemus, quia venerunt

nuptiae Agni, et u\01 ejus praepnrnvit se.(
(Apoenl. 19.)

Den svadební! Aj, družky, vijte věnce
a naplňte _své lampy olejem!

v- , „ -.' .. .
Jste prichystany? Nuž, ted zapejem
verš milostný a půjdenf pro milence.

Již božský ženich s nevěstou svou kráčí
v chrám ozářený, již se s církví snoubí,
„Coelestis urbs Jerusalem“ již troubí
k té sdavce hudebníci na pavlači.

Zpěv zvoní, hudba hraje, světla planou
a chrámem božské láskjr písně vanou —
krev rozlévá se otevřenou ranou.

Krev z Ježíšova Srdce, z boku rány;
tou krví před svatými nebešt'any
dnes úpis svadební byl podepsaný.

Na neděli 20. po sv. Duchu.

úředník“ královskému mnohem lepší dary.
nežli za jaké. on prosil. Uředník královský
prosil za pozdravení těla syna svého, a
Pan Ježíš pozdravnje i jeho duši; úředník
královský prosí toliko za dar jeden, a
Pan Ježíš uděluje mu dary tři. — Jedním
z nejdražších pokladů pozemských jest
zajisté zdraví. Pročež také již moudrý
Sírach napsal: »l.epsí jest chudý zdravý
a silný, nežli bohatý mdlý a lrápený
nednhem.. A dále: »Nenl bohatství nad
bohatství zdraví těla... a lepší jest. smrt?
nežli hořký život, a odpočinutí věčné
nežli nemoc trvající: (30, 14—17.) A
vskutku. co mohlo téšiti na tomto světě
syna úředníka královského, když nemocí
sklíčen byl? Co jej mohlo těšiti, že má
bohatého otce, když mu otec- ten bo
hatstvím svým zdraví zjednati nemohl?
Dej nemocnému stříbro neho zlato, což
mu to prospěje, nemůžeš-li mu dáti
lepšího pokladu, nemůžeš-li mu dáti



zdraví? Jedna věc ovšem přece mohla
těšiti syna královského v nemocí jeho,
totiž ta, že měl otce, kterýž byl dobrý
a laskavý více ještě nežli bohatý. Otec
ten, jakmile uslyšel, že by Pán Ježíš
přicházel z Judska do Galilee, ihned
povstal a spěchal Pánu Ježíši naproti,
aby sestoupil s ním a pozdravil syna
jeho. O zajisté o dobrou věc prosil, prose
za uzdravení syna, který jižjíž umíral.
] řekl jemu Pán Ježíš: »Jdi, syn tvůj
živ jest.: A to byl ten první dar, kteréhož
podosáhl, nebot vraceje se domů potkal
se se služebníky svými, a ti mu zvěstovali,
že zbaven jest syn trapné nemocí právě
v tu hodinu, v kteréž Pán Ježíš pravil
k němu: »Jdi, syn tvůj živ jest.: za
jisté veliké to bylo dobrodiní, avšak
vznešenější poklad nad zdraví jest víra.
Jak ten nemocný, taki ten zdravý musí
se konečně přec smrtí poddati; i ten
Lazar, který již tři dni v hrobě ležel,
&kterého Pán Ježíš vzkřísil. musel opět
zemříti; za to ale více než vzkříšení to
potěšila Martu, sestru Lazarovu, slova
Kristova, když pravil: »Já jsem vzkříšení
a život, kdo věří ve mne, byt' také umřel,
živ bude, a každý, kdo jest živ a věří
ve mne, neumře na věky.: (Jan 11, 25)
A tohoto vznešeného pokladu, totiž víry
v Ježíše Krista, nedostávalo se úředníku
královskému, a proto také pravil Pán
Ježíš: »Neuzříte—lidivů a zázraků, ne
uvěřite.< A to byl ten druhý dar, kteréhož
Pán Ježíš ííředniku královskému udělil,
že uvěřil v Pána Ježíše, že syna jeho
nejen z blízka, ale i z daleka uzdravití
může, a tudíž že jest, kým jej býti
uznati nechtěli v Judsku, Syn Boží, pří
slibený Mesiáš. Ci jak že se to stalo,
že úředník královský, když uslyšel od
služebníků svých 0 podivuhodném uzdra
vení syna svého, uvěřil on i dům jeho
všecken? To se stalo 2 pouhé milosti

Na neděli 22.

„Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři,
a co jest Božího, Bohu.“ (Mat. 22, 21.)

dyž byl Pán Ježíš za onoho času
pověděl knížatům kněžským a

„\ fariseům podobenství () člověku
králi, který učinil svadbu synu svému, a
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Boží. Jako všemohoucností Pána Ježíše
nemoc syna úředníka královského obrá
tila se ve zdraví, tak milostí Boží obrátilo
se i srdce, isyna i otce i všech domácích,
kteří před tím v Pána Ježíše nevěřili, že
nyní všickni v něho uvěřili.

Třetí dar, kterýž byl královský
úředník obdržel, byla nemoc jeho syna.
A jak to? Což jest nemoc něco dobrého?
O zdraví jest ovšem nad stříbro a zlato,
avšak i nemoc jest často ještě větším
pokladem. Či byl by úředník kl'álOvský
uvěřil v Pána Ježíše. kdyby nemoc synova
nedonutíla jej hledati Pána Ježíše? Za—
jisté byl by zůstal, jak mnozí mocní
tohoto světa, v nevěře své, ale ta nemoc,
to trápení, ty jej přivedly k tomu, že
nejen hledal Pána Ježíše, že jej nalezl a
poznal a v něho uvěřil a že s ním
veškerý dům jeho ku Kristu Pánu se
obrátil. Takové tedy byly ty dary dobré
a vzácné. kterýchž Pán Ježíš udělil úřed
níku královskému. A nyní vybermeš „sobě
z toho spasitelné naučení. ] my jsme
přijali zdraví, jsme vždy vděční za dar
ten? My ještě více přijali: my obdrželi
bez všeliké zásluhy dar víry; vážíme si
daru toho a staráme se o to. abychom
o dar ten nepřišli nebo nebyli oloupeni?
l my býváme nemocní a všelijakým
jiným trápením navštívení, používáme
navštívení & dopouštění takových také
ku spáse duší svých? kéž bychom
tak činili! Kéž bychom jeden každý
pečovali'o spasení duší svých vlastních,
jakož i bližních svých! Pravdat, my
nejsme tak šťastní jako onen úředník
královský, abychom v Galilei mohli hle
datí Pána Ježíše, ale On hledá nás dnem
i nocí a neustává volatí: »Pojd'tež ke
mně všickni, kteříž pracujete & ohtiženi
jste, a já vás občeí'stvím.a (Mat. 11, 28.)

' Amen.
EK.

po sv. Duchu.

kterýž poslal služebníky své, aby po
volali pozvaných na svadbu, ale ne
chtěli příjiíi: lu iariseové, kteří dobře
poznali, že oni to sami jsou, kteříž při—
jítí nechtěli, místo abysí spasitelné na
učení Pána Ježíše vzali k srdci, raději

20*
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od něho odešli, jak sv. evangelista Marek
v 12. kapitole dokládá: »A nechavše ho,
odešli.: A odšedše radili se, jak by
Pana Ježíše polapili v řeči. Říká. se. že
láska jest vynalézavě, a tak jest tomu
skutečně. Co na př. přemýšlí a Vymyslí
laska mateřská ku zachránění dítěte svého. %
Připomeňmež tu jen sobě na př. poěí- ?
nání oněch dvou matek za času krále
Šalomouna: Každá. měla dítko téměř
stejnou chvílí narozené. Z dítek těch
jedno zemřelo, a tu matka
mřelého dítěte v noci vstala, šla ku
kolébce toho živého dítěte, vzala je k sobě
a do kolébky položila na místo živého
dítěte dítě své mrtvě. Když matka živého
dítěte procitla a viděla v kolébce dítko
mrtvé, pravila: to není mé dítě. Matka
mrtvého dítěte zas pravila: mé dítě je
toto živé a to mrtvé je tvoje. lšly obě
matky ke králi, aby je rozsoudil. Kral

meč, a pravil: »Hozetnětež to dítě živé,
a dejte jednu polovici jedné a druhou
polovici druhém (3. Kral. 3 25). Matka,
jež dítko mrtvé podvrhla, byla s rozsudkem
tím spokojena, řkouc: »At' není ani mě,
ani tvé, ale buď roztato.: A co vymyslila
laska mateřská,? Aby dítko své na živé
zachránila, pravila matka živého dítěte:
»Prosím, pane, dejtež ji to dítě živé a j
nezabíjejte ho.: (3. Kral. 3, 26). Anot
láska je vynalézava, a žel, že co přísloví
praví o lasce, platí také o závisti. l ta
je po svém způsobu vynalézava, a těžko
vypovědítí, co všecko zavistívy člověk
vynalézá. jen aby bližnímu svému co
nejvíce škodil. Vidíme to a máme doklad
toho v dnešním sv. evangelium.

Závistiví fariseově vymyslíli si pro

toho ze— ,

středek, jenž měl Pana Ježíše postaviti i
buď do řady lidí vlastizradnych nebo do 5
řady lidí, kteří pohrdají ustanoveními
zákona Božího. Proslředek ten byl, že

se fariseové spolčili s Herodiany a vy
pravili ku Panu Ježíši poselstvo. jež
s lichoměrnou tváří a řeči pravilo: »Mistře,
víme, že pravdomluvny jsi, a cestě Boží
v pravdě učíš, a nedbaš na žádného,
nebo nepatříš na osobu lidskou; protož
pOí-ěz nám, co se tobě zda, sluší—lidaň
dávati císaři, čili nic?<< (Mat. 22. 16—17.)

jak krasna to chvála, již toto licoměrné
poselstvo Pánu Ježíši veřejně dáva! Chválí
Pána Ježíše, ]. že jest pravdomluvný,
2. že učí vpravdě cestě Boží a 3. že
se neohlíží na osobu lidskou, aby tak
nebo jinak mluvil, jak to prospěchz'tři
a mamiči činí. ] domnívali se, že chválou
svou pohnou Pana Ježíše, že musí říci
buď ano nebo ne. Kdyby byl řekl: ano,
byli by dokazovalí lidu, že s lidem necítí,
s lidem nesmysli, s lidem nejde, že není
lidový, že není vlastenec, národovec atd..
ale nepřítelem lidu a náhončím nenavi
děných pohanů, panujících nad zemí
judskou. Kdyby byl řekl: ne, byli by
rovnou cestou obžalovali jej u císaře
Římského z velezrady, která se trestala
smrtí. Než Pan Ježíš prohlédnul lstně
srdce vyslanectva, a rozťal v moudrosti
své bezbožný zamysl jeho. Dal si od
něho ukazati peníz daně, a pravil: »Cí
jest to obraz a napis?<< A když říci
musili: císařův, řekl: -D:'í.vejtežtedy, co
jest císařovo, císaři, a co jest Božího,
Bohum (Mat. 22, 21.) A tak mluv i'ty.
křestane věrný, a řekni těm, kteří se
písmem i slovem dušují před lidem. že
jsou přately jeho, ' ale Ježíšem Kristem
a církví jeho pohrdají, anot' jim na
odpor se staví, a je v nenávist berou a
uvádějí: dávejte Bohu, co jest Božího,
a pak ověříme, že jste pravdomluvní a
neliledate nás pro sebe, ale pro pravé
časné i věčné blaho lidu Kristem vy
koupeného. Amen.

F. K.
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší cirkve.

Píše Bok. Handl. (č. d.)

Svátost pokání.

\; omíjiceprozatím nej s vět ěj ší
[*Svátosť oltářní, o níž

, , zevrubně později pojednati
„/ míníme,přicházímekn svá

tosti pokání. Ze Kristus Pán církvi své
moc dal hříchy odpouštěti, víme ze
sv. evangelia. Po svém totiž z mrtvých
vstání, když apoštolům ve večeřadle
shromážděnym náhle se při uzavřených
dveřích objevil, tu dechna na ně, pravil:
»Přijmětež Ducha sv., komu odpustíte
hříchy, odpuštěny jsou, komu zadržíte,
zadržány jsouc (Jan 20, 22.) Veliká jest
to zajisté & věru božská moc, kterou
slovy lěmito Kristus Pán udělil svatým
apoštolům. Hříchy urážíme Boha, a jen
Bůh zase je může odpouštěti. Kristus
Pán také vskutku hříchy odpouštěl, jakož
zjevno ze sv. evangelií, tak na př. Maří
Magdaleně, dnou poraženému, ikonečně
velikému hříšníku, lotrovi kajícímu na
kříži. Spasitel však chtěl, aby toto ne
změrné dobrodiní, odpuštění hříchů, smí
ření s Bohem, přístupno bylo všem lidem
všech časův i všech míst., a proto vznesl
tuto božskou moc na sv. apoštoly a jejich
nástupce, aby mocí touto rozhřešovali
hříšníky kající, nekajícím však hříchy za
držovali. Kristus Pán jsa vševědoucím,
pronikal zrakem svym celé svědomí člo
věka. On dobře věděl, kdo v pravdě
kající jest a kdo ne, on znal hříchy
všecky, v celé jejich hrůze, v celém jejich
dosahu. Daru vševědoucnosti však neměli

ani sv. apoštolé, aniž mají jejich nástupci.
Jim je tedy zapotřebí hříchy kajieníka
znáti, aby jednak jako soudci o nich
souditi a jednak jako lékaři duší lék
prospěšný kajicníkům podávati mohli.
Z toho vidno, že kajicník, chtěje od cirkve

rozhřešen by'ti, z hříchů svých se vyznatí,
t. j. zpovídati musi. Zpověď patří ku
pokání, ona jest hlavní části pokání;
zpověď hříšníka sice pokořuje, ale toto
pokoření je významnou známkou pravé
kajicnosti; vyznání se z hříchův ulevuje
svědomí, nebot každý se rád zbavuje
těžkého břemena. A křesťané zpovídali
se již v dobách prvních, jakož toho ne
klamné svědectví máme v Písmě svatém
samém. Tak čteme v knize Skutků

ap. 19. 16.: »a mnozí z věřících při
cházeli a vyznávali skutky své.: Jaké
to skutky, dobré zajisté nikoliv, nebot“
by to bylo proti jejich příkladné skrom—
nosti; skutky zlé, hříchy vyznávali apo—
štolům, t.j. zpovídali se, aby odpuštění
dosáhli.

Sv. apoštol Jakub napomíná věřící
v listu svém 5, 17, řka: »vyznávejte
tedy hříchy své a modlete se vespolek
za sebe, aby vám pomoženo bylo.e Zde
udává apoštol prostředky kajicnosli, mod—
litbu a zpověď.

A žák sv. apoštola Petra, papež
Klement, v listu svém napomínaje věřící,
aby za živa pokání činili, praví: »nebot'
po vyjití z tohoto života nemůžeme na
věčnosti ani se vyznávati. ani pokání
činitia Církev tedy od prvopočátku na ka
jicnících žádala vyznání hříchův, a sice
byli-li hříchové zjevní, & proto věřícím
ku pohoršení, žádala i veřejné vy
znání, veřejnou zpověď. Sv. Augustin
praví: »Kdo veřejně zhřešil, ať veřejné
pokání činí.:

Církev prvotní byla v ohledu tom
velice přísná, a sice proto, aby čistota
mravů mezi věřícími pohromu nevzala.

Kdo tedy veřejného hříchu se do—
pustil, na př. od víry odpadl, někoho
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zabil, smilnil anebo zcizoložil, &podobných
nepravosti se dopustil, musil před boho
službou ve shromáždění věřících se ob

jeviti, tu veřejně skutek hříšný vyznati,
a byl pak na rozkaz biskupův od jáhnů
ven vyveden. Jáhnové se vrátili a biskupa
za hříšníka prosili, načež tento znovu
k biskupovi doveden jest, jenž jej ještě
jednou přísné zkoušel, zda-li pravou
kající mysl má, a uznav jej za hodna,
uložil mu pokání dle povahy a velikosti
hříchu, -po němž pak jej rozhřešil a mezi
věřící zase přijal. Veřejné-toto pokání
však předpokládá Zpověď soukromou, do
ušní, neboť teprv dle této rozhodoval
zpovědník, zdaž kajicník veřejnému po
kání se podrobiti má čili nic.

Ostatně zachovávali prvotní křesťané
()všem, co se svátosti pokání týče, hluboké
tajemství, což mnohdy u pohanův opačně
jim vykládáno bývalo. Z následujícího
příkladu to uvidíme. Za dob prvních
klečíval kajicník nikoli jako nyní po straně
kněze či biskupa, nýbrž před ním, a takto
se z hříchů vyznával. Často se stalo,
že právě v tom okamžiku překvapeni
bývali vpádem pohanů; ti pak vidouce
kajicníky klečeti před knězem, myslili,
že se křesťané kněžím a biskupům jako
bohům klaní, což také o nich veřejně
vyhlašovali.

[ v katakombách nenalézáme ani

nápisův, ani vyobrazení, odnášejících se
ku sv. pokání, právě s důvodu shora
naznačeného, k vůli zachování tajemství.
Aby však na pokání a zpověď častěji
upamatováni byli i v katakombách, užívali
k tomu obrazu »dobrého pastýře,: jenž
netoliko ovečku, nýbrž i berana, t. j. hříš—
níka na svých bedrách nese.

ltovněži obraz o nemocném, dnou
sklíčeném, jak jej Kristus uzdravuje, jak
lože své na ramena béře, byl jím upo
mínkou na uzdravení duše, odpuštěním
hříchů. Kristus uzdravil tohoto nemoc
ného na důkaz, že má moc i duši

uzdravovati od hříchův, uzdravení těla
bylo následkem uzdravení duše. Hřích
jest dna duše, neboť tuto zdržuje na
cestě k věčné spáse.

Uzdravený nese lože své na bedrách,
jakož mu přikázal Pán; lože toto zna
mená skutky kající, které církev při
sv. zpovědi kajicníkům ukládá. Uznávali
tedy již první křesťané v katakombách,
že církev má moc hříšníkům na místě

Božím hříchy odpouštěti, že tak činí
skrze svátosť pokání, k níž třeba jest.
zpovědi, skutků kajících a rozhřešení,
právě tak, jako věříme a vyznáváme my.

Svátost svěcení kněžstva.

Kdekoli se v dějinách lidstva nalézá
oběť, tam je i oltář, a kde je oběť a
oltář, je takéukněz, t. j. obětník. Starý
zákon měl Bohem nařízené oběti, Bohem
ustanovené kněžstvo, a poněvadž byl“
předobrazením Nového zákona, musil i
tento novou oběť, nové kněžstvo míti.
Kristus Pán zřídil si kněžstvo toto ve

svých apoštolech, jimž plnou moc dal
jak k novozákonní oběti mše svaté, tak
nad duchovními údy těla svého, křesťany
věřící. Radní nástupcové sv. apoštolův
a dědicové celé "jejich pravomoci jsou
biskupové sv. církve katolické.

Již sv. apoštolé přibírali sobě muže
počestné a horlivé, a vznášeli na ně
čásť moci své velekněžské, tak zejména
co se týče oběti- mše sv., udělování
některých svátostí, řízení a správy obcí
křesťanských, a nazývali tyto pomocníky
své v práci apoštolské »staršimi.: Ná
stupci těchto jsou kněží, kteří od biskupa
svěcení a pravomoci kněžskou opatření
bývaji.

Níže kněží stojíjáhnové, což znamená
»sluhové církve.: Již sv. apoštolé vy—
volili sobě 7 mužů plných viry a ohně,
a jim odevzdali péči o chudé, vdovy a_

sirotky, aby sami .cele se mohli oddatí
hlásání pravdy B'oží. Z těchto prvních
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7 jáhnů proslavil se sv. Štěpán, jak
ohnivou výmluvnosti, jíž hájil víru svou
před židy, tak mučenickou smrtí svou, jíž,
jsa první, započal nepřehlednou řadu
mučeníků křesťanských.

Již záhy svěřovali biskupové jáhnům
i jiné úřady církevní a služby. Tuk směli
slovo Boží kázati a sv. evangelium před—
čítati, dary k oběti ustanovené od věřících
přijímati, biskupovi při mši sv. přisluho
vati, nejsv. Svátost oltářní podávati a
křtíti, ovšem s povolením biskupa anebo
kněze. Svěřena jim bývala i dohlídka
nad věřícími při bohoslužbě i mimo ni.

V čele diakonů, jáhnů, stál arci
jáhen, jímž byl papež Kallíst před vy
volením na papeže, í sv. papež Sixtus.

Úřad jáhnů býval ve veliké úctě;
sv. Ignác napomíná věřící, řka: »Ctěte
jáhny jakožto služebníky Božím -'l'yto tři
stupně moci duchovní jsou původu bož
ského: pravomoc biskupská, kněžská &
jáhenská, a udílí se zvláštní svátostí,
jíž jmenujeme»svěcení kněžstva;
jíž se osobám službě církevní se věnu—
jícím netoliko pravomoc duchovní dle
uřadu udílí, nýbrži milosti Boží se do
stává, aby moci této ku cti Boží a spáse
duší užívali. Stav pak, k němuž náležejí,
jmenujeme stavem kněžským.

Že stav kněžský nad jiné stavy
vznešenější a ctihodnější jest, vysvítá
z toho, že samým Bohem založen jest,
a že Spasitel náš božskou svou pravomoc
naň přenesl. »Jako mne poslal Otec, tak
i já posý-lámvás,: pravil Pánkapoštolům.
Oni ajejich nástupci měli býti na místě
Spasitelově dokonavateli spasení jedno—
tlivců, měli býti prostředníky mezi lidem
a Bohem, měli milost Spasitelem zjed—
nanou jednotlivcům přisvojovati.

K tomu cili svěřil jim Pán tentýž
trojí úřad, jejž sám zastával: úřad
učitelský, pastýřský a kněžský v užším
slova smyslu. Úkolem úřadu kněžského
jest čest a sláva Boží a spása věčná

nesmrtelných duší lidských, jest to tedy
stav, jemuž nejvznešenější a nejužitečnější
úlohu v lidstvu vykonali uloženo, stav
ustanovený pro blaho časně i věčné
všech lidí, na všech místech, po všecky
časy až do skonání světa.

Mimo ony tři stupně kněžské hod
nosti z ustanovení Božího zavedla církev

již v dobách prastarých několikeré stupně
přípravné, tak ustanoveni jsou pod
jáhnové na pomoc a k ruce jáhnův;
akolythové, jichž úkolem bylo při
službách Božích 0 potřebné světlo se
stat-ati, což v dobách pronásledování
v katakombách věcí velmi nutnou bylo;
exorcistově či zaříkávači, jimž
péče o ďáblem posedlé svěřena byla.
Spisy o sv. mučenících nám vypravují,
že Prokop exorcista a mučeník (300)
vzkládáním rukou zlého ducha z nemoc

ného vyhnal. Lektorové čili před
čítatelě, jimž uloženo bylo ve shromáž—
děních křesťanů Písma sv. čísti.

Konečně nejnižší stupeň církevní
služby: ostiaří čili strážci dveří chrá—
mových, jichž úkolem bylo nad tím bdítí,
aby nekřtění službám Božím přítomní
nebyli; a v dobách pronásledování ozna—
movali tajně věřícím, kdy a kde v kata—
kombách se služby Bóží konati budou.

Všecky tyto stupně zachovala až
podnes sv. církev katolická, a světí sluhy
své postupně od nejnižšího k nejvyšším
zvláštním svěcením.

Pohleďme nyní do katakomb, zdaž i
tam svědectví toho nalezneme.

Svěcení na kněžství samo, jakožto
svátost podléhalo zachovávaněmu vtom
ohledu tajemství, proto není o něm nápisů.
Nicméně však nalézáme zde v nápisech
stupně církevní služby od biskupa až
do lektora uvedené.

Tak čteme na jednom_ náhrobku
z 3. stol. následovně:

»Flaviovi Latinovi, jenž byl 3 léta
a 7 měsíců biskupem, 15 let knězem,
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12 let exorcistou, a Latinille a Maki-inovi,
lektorovi blahé paměti, tento náhrobek
postavila vnučka Flavia Paulina.<

O knězi činí se obzvláště zmínka

v nápisu tomto:

ASIN gg PRE
t. j. Asinius, Kristův kněz.

Jinde: Dionisius, lékař a kněz.

Z hrobů jáhenskýcb uvádíme:
»HrobAsteria, jáhna: ; »hrob Exuperentia,
jáhna.:

[ o jáhenkách děje se zmínka; byly
to zbožné starší ženy, vdovy, které
křtěncům ženského pohlaví při křtu sv.
nápomocny bývaly, & nad ženským od
dělením v chrámích dohled měly. Již
sv. apoštolům přisluhovaly jáhenky.

Čteme: Dometius, jáhen 'a sestra
jeho, jáhenka Anna, tento pomník ze slibu
sv. Pavlu zřídili.:

O lektorovi svědčí: »Zde leží
Cinnamíus Opas, lektor chrámu Fascioly,
přítel chudiny.:

() exorcistovi mluví: »Pavel
exorcista je zde uložen k mučeníkům.c

V katakombě sv. Hermeta lze spatřiti
obraz, jenž nám znázorňuje udílení svá
tosti kněžstva. Na stolci o 5 stupních
sedí biskup v levici drže otevřenou knihu,
pravicí vztahuje nad stojícím mužem,
oděným tunikou (spodní roucho) a
přes ní .dalmatikou, kterou zpředu
dvě purpurové stuhy zdobí. Po obou
stranách u biskupa stojí dva „mužové
v starodávném rouše, jako biskup držící
v levici závitek písma. Jsou to bezpochyby
kněží, kteří biskupovi přisluhují, jenž
jiného na kněze světí.

'Tak i katakomby nemlčí o učení
církve, že kde je oltář musí i kněz
býti, a že Nejsvětější jen rukama po
svěcenýma obětováno a rozdáváno býti
může.

Svátost stavu manželského.

Víru prvních křesťanů v tuto svátost
a štěstí takovéhoto stavu manželského

vypisuje Tertullian v listu svém »k ženě:
takto: »Odkud mám sebrati síly, abych
pOpSál štěstí manželství, které před
církví (před knězem anebo biskupem)
uzavřeno, obětí (mše sv.) potvrzeno a
požehnáním zpečetěnojest, a které
nebeský otec za platné prohlásil ?* Z těchto
slov vysvítá jasně, že křesťané první
sňatky své před církví, t. j. před sluhou
Božím, ať biskupem, ať knězem uzavírali,
že se při tom mše sv. sloužila a že po—
žehnání manželského docházeli. Považo—

valit' manželství jako my posud »za
tajemství, za velikou svátost, a to v Kristu
a církvi,: t. j. nerozlučné spojení Krista
s církví bylo jim vzorem a obrazem
křesťanského manželství.

Sv. Cyrill Alexandrinský praví, že
Pán manželství při svatbě v Káni Gali
lejské na svátost povýšil. Tertullian zove
je výslovně »svátostí,< jako křest, biřmo—
vání a nejsv. Svátost oltářní. Nejhlavnější
obřady při oddavkách byly již tehdy jako
posud: Modlitba, požehnání kněze a po
dání si rukou snoubenců. S požehnáním
podal kněz snoubencům i snubní prsteny,
které z počátku ze železa, později ze
zlata bývaly. Nevěsta přicházela k od
davkám vždycky závojem zastřená. Po
církevních oddavkách bývala hostina
lásky, ku kteréž známí a přátelé zváni
byli, kterou buď biskup anebo kněz řídil,
pokrmy žehnal, a při níž i hojně na
chudé pamatováno bylo. V katakombách
nalézáme mnoho láhviček se zlatým dnem,
na nichž vyobrazení snoubenců zhusta
přichází. Tak vidíme, jak si muž a žena
(Epiktetus a Matura) ruce podávají, nad
nimi je značka jména Kristova, což zna
mená, že manželství jejich v Kristu
uzavřeno jest, a že s Kristem v něm
živi býti chtějí. Jinde vidíme, kterak si
oba snoubenci ruce nad oltářem podávají;
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nad nimi vznáší se koruna, což vše zna
mená, že předtváří církve sňatek uzavírají.
Na jedné kamenné rakvi jsou dva man
želé vyobrazeni, kterak stojíce sobě ruce
podávají. Nápis pak zní: »Ty, které vše
mohoucí Bůh sladkým manželstvím byl
spojil, kryje tento náhrobek. Raduje se
Severina, že s tebou, () Katerve, na věky
spojenajest! Kéž i spolu jednou z mrtvých
vstanete skrze milost Kristovu.

Jak krásně jsou v napise tomto
vyjádřena slova Kristova: »Co Bůh spojil,
člověk nerozlučuj.c

Z nápisův a obrazů těchto jde na
jevo, že prvotní křesťané sňatky své jen

' před tváří církve a požehnáním Kristovým
uzavírali, že oba manžely páska pokoje
a svornosti pojila, což vše 11 manželů
pohanských věcí neznámou bylo. Vychází
z toho na jevo, že v staré církvi manželství
za svátost se považovalo, že neroz
vížitelným bylo, že tedy učení církve
katolické, které totéž učí, s učením církve
prvotní se srovnává, a proto že pravým
neklamným učením křesťanským jest.

(Příště dáte.)

Různě zprávy a drobnosti.
Svátost“ posledního pomazání. Ná

boženská vlažnost' za našich dob bývá
často příčinou, zvláště v městech, že
těžce nemocní na zaopatření svatými
svátostmi ani si nevzpomenou a že jejich
příbuzní si netroufají pro kněze poslali
ze samých ohledův, aby nemocného ne
postrašili a zbytečně nerozčilili, a raději
nechají nemocného zemříti bez Pána
Boha, anebo pošlou pro kněze, když jest
již pozdě a žádají, aby kněz aspoň po
slední pomazání udělil, ač jest nemocný
již mrtev a na“ soudu Božím. — Jak po
lěšitelno jest čísti, co vypravují misionáři
o obrácených pohanech. Tak praví P.
Gonet o obrácených Číňanech: »Naši
křesťané mají velikou úctu ke svátosti
posledního pomazání. Jejich srdečnou víru
však také Bůh často již v tomto životě
odměňuje. Viděl jsem častěji nápadné
příklady, kterak nově pokřtění, kteří
kromě Prozřetelnosti Boží žádného lékaře
nemají, tito ve svatém pomazání nalézají
účinný prostředek, kterým znova nabývají
zdraví. Ve Francii nebo u nás by se lidé
divili, vidouce, jak ubozí nemocní, kteří
sotva dva, tři dni života mohou očeká
vati, konají dalekou cestu 15, 20, ba i
30 hodin po lodi, aby mohli přijati svá
tosti umírajících. To jest zde “něcodocela
obyčejného. Nedostatek kněží a bázeň,
že se jim této vydatné pomoci svaté
cirkve nedostane, zavedly tento zvyk

mezi našimi křesťany. A kdož teprve
může vypsati pobožnosť, odevzdanost' a
důvěru. s jakou svaté přijímání při
jímají !( „mm,—.“

Neohrožené přesvědčeni náboženské.
Letos po svátcích Svatodušních v úterý
zemřel Felix hrabě z Loé na zámku své
sestry ve Worklecich v Sasku. Před svou
smrtí smířil se s Pánem Bohem, dav se
zaopatřiti sv. svátostmi, a s křížem v ruce
a s nejsladším jménem'Ježíš na rtech
vypustil šlechetnou duši svou. Felix hrabě
z Loé byl zmužilým bojovníkem za práva
katolické církve v Německu, a tím po
jistil si nehynoucí památku mezi svými
krajany. Papež Pius IX. byl mu velmi
přízniv a vyznamenal jej zvláštními dary
při různých příležitostech. Též nynější
svatý Otec Lev Xlll. si ho velice vážil.
Jěště nedlouho před smrtí žádal sv. Otec
od něho důležité zprávy v záležitosti
katolické strany v Německu. Velice pilně
pracoval hrabě Loě též v oboru sociálním,
jmenovitě pro rolníctvo. Nejlépe zdobila
nebožtíka jeho upřímná a veliká po
božnost', hluboká pokora a příkladná
láska ke spolubližnímu. Před každou
důležitou schůzí hledával posily v mo
dlitbě a ve svatých svátostech. Před
každým dílem, před každým listem zna
menal se svatým křížem. Tím posvětil
všecky své práce Bohu, církve a svých
spolubližních. „Hlídkaf'

7——ewa—___“



Zprávy z „misii katolických.
Podává Al. Kotyza.

AsijskéTurecko.(Ukrutnosti pá
chané v Ar ménii.) Obraz, jaký posky
tují poměry arménské, jest velmi žalostný.
() tom svědčí původní zpráva, která byla
po.—lednídobou od křesťansko-arménských
íiřadův uveřejněna Sestavena data jsou
přímo hrozná. Zde uvedeme pouze ně
která, abychom si aspoň mohli učiniti
o tom představu, jak se daří křesťanství
pod jhem tureckým. — Stůj zde krátký
seznam znesvěcení ch 'žtmů, na
silného obracení k islamu a vra
ždění kněží.

1. Provincie Trapezunt. Vra
ždění kněží v hlavním městě opakovalo
se také několikráte SkOl'Ove všech ve
snicích. V 13 z nich byly kostely zpu—
stošený a zničeny. 6 kněží zavražděno.
4 vesnice násilně k islamu obráceny.
Mnoho paní zneuctěno.

2. Provincie Erzerum. 41 ko
stelů, výslovně jmenovaných, bylo buď
zpustošeno a zničeno nebo v mešity pro—
měněno; kromě toho množství nejmeno
va'ných a asi 15 arménských klášterů.
Křesťanské chrámy byly před zničením
ďábelsky zneuctény, pošpiněny, obrazy,
oltáře, kříže, bohoslužebné oděvy a knihy
znesvěceny a pak zkažený. Asi 13 svět
skýcn kněží a 8 řeholníků bylo zavra
žděno, ostatní pak uvězněni. Celé obce
byly násilně ku přijetí islamu & obřízky
donuceny. Ohavností páchané na mnoha

stech křesťanských paní a dívek vy
mykají se všemu popisu. V několika
okresích úcta kříže úplné přestala.

3. Provincie Van. Zde bylo
v různých obvodech 38 kostelův a 29
klášterů, kromě všech kostelů a klá—
šterů v obvodech Akfag a Barguerel, zpu
stošeno a zničeno, a větší počet kněží
a mnichů, dílem za hrozných muk za
vražděno; 26 obcí, jmény uvedených,
jakož i všechny osady obvodů Chadakh
a Hokhiac byly násilně k odpadnutí od
víry donuceny. Na více místech oblékli
se Kul-dové do kněžských oděvů, z ko
stelův uloupenýclí, a prováděli s křížem,
evangeliem a kalichem v ruce jak ve
svých, tak i v arménských obcích ne
stoudné tance, aby náboženství křesťanské
v posměch uvedli.

4. Provincie Bittlis. Zde bylo
28 kostelův a 13 klášterů, výslovně
jmenovaných, kromě mnoha jiných zpu
stošeno a dílem zničeno, dílem v mešity
proměněno nebo zavřeno. Počet zavra
žděných kněží ařeholníků není zjištěný,
avšak je značný. Kromě obyčejných,
skutečně zvířeckých ohavnosti a zne
svěcení, jež se ovšem i zde opakovaly,
uvádíme nasledující: Mnoho rozkolných
duchovních bylo donuceno nasadití si
turban, mnoho křesťanských paní a dívek
násilně s »moltyc (tureckými duchovními)
oženěno, mnoho křesťanů ku přijetí více
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žen dle zvyku islámského donuceno, aby
tím snáze odpadli, přes 100on k od
padnutí a obřízce přinuceno, celé davy
ditek odvedeny, aby byly v islamu vy
chovány. Také zde jest křesťanství na
některých místech úplně vyhubeno.

5. Provincie Sivas. Nejméně
35 chrámův a klášterů zpustošeno, zni
čeno nebo v mešity proměněno; 25 kněží
zavražděno, množství škola ústavů zni—_
čeno. mnoho dětí, žen a dívek násilně
odvedeno. Také zde nastalo hromadné
odpadnutí od víry. Nasadili jednoduše
na př. v Gusmě křesťanům turbany a
nutili je pětkrát za den choditi do
mešity na »namaz.<

6.Provincie Mamuret-ůl-Aziz.
Nejméně 50—560 kostelů dilem zničeno,
dilem v mešity proměněno, asi 30 kněží
a řeholníků bylo zavražděno a jejich
mrtvoly zohaveny a zneuctěny. Jiní beze
stopy zmizeli. V diecési Charput ne
slouží v 53 arménských osadách ani jeden
chrám, ani jedna škola svému účelu
a kněze není ani jednoho pro duchovní
správu. Také zde bylo hromadné od
padnutí násilně “provedeno. Vyhrožujice
smrtí nutili je, aby se podepsali, že
svobodně k islamu přestupují, dali jim
mohamedánská jména a přinutili je k mo
hamedánským sňatkům a k obřízce.
Děsných ohavnosti na ženách, dívkách,
ba i dětech dopouštěli se nelidové i zde.

Tytéž ohavnosti opakovaly se v pro
vinciich Diarbekir Adana, Aleppo a
Sandšak lsmidt. Podrobnosti jsou hrozné
a ukazují nejbrutálnějši vlastnosti mo
hamedánského vraha. Tolik jest jisto,
že poslední události v Turecku budou
nejkrvavější a nejděsnější stránkou tohoto
století, které přece dost krve a oha
vnosti vidělo.

Jisto jest, že jest nám nuceného
odpadnutí rozkolných Arménů těžce že—
leti; avšak musí se také uznati, že sta,
ba tisice rozkolných křestanův a du
chovnich za svou víru zemřelo. Na
mnoha místech vrhaly se křesťanské ženy
a dívky do studni a do řek, aby ušly
zneuctění, a mnohý zjev hrdinně sta
tečnosti obklopoval zářným leskem tyto
jinak nevýslovně truchlivě výjevy!

Potěšitelné jest tak srdečné úča
stenství, jaké celý křesťanskýsvět se svými
ubohými souvěrci na východě měl!

Všude. v Americe, v Anglii, ve Francii
a v Rakousku byla vydána provolání
ku podporováni těžce navštívené misie
východní. Také Německo svy'm »spolkem
svaté země: vydatnou podporu již bud'
poskytlo, bud' přislíbiio. Nouze jest ne
výslovně veliká a hrozná. Zajisté i naši
čtenáři svou hřivnou k jejímu zmírnění
přispějí! »Tisíce a tisíce až do nedávna
šťastných lidí,< piše Eugen de Medica,
představený Kapucínů v Trapezuntu, »jest
zbidaěeno, svých živitelů zbaveno a
bezcitnou krutosti z domova vypuzeno!
Opuštěné vdovy, zachránivše holý život,
uchýlily se sem se svými malými dítkami.
s jedinou naději v srdci, že jich všemo
houcí Bůh ve svém nevystihlěm milo
srdenství neopusti.“

Čína. (Kiangnan. Boj mezi
mladou a starou Čínou.) Nynijest
to již beze vši pochybnosti jen otázkou
času, že západní civilisace do říše středu
dlouho zavřenými branami vnikne a po
dobný převrat tam způsobí jako v .la
ponsku Ovšem že se bude proti tomu
starý cop až do posledního okamžiku
vzpirati. A jak se až dosud každé i sebe
nevinnější a užitečnější novotě vzpirá,
o tom nam podává P. (ioulven 'l'. J.,
misionář z Kiangnanu, zajímavý příklad.
Již před delši dobou byla v »horách
průsmykuc na levém břehu řeky Ša—ho
v Tong-šan-těu nalezena bohatá ložiska
výborného uhlí. První pokus dolování
učinili před třiceti roky odbojníci »s dlou
hými vlasyc (čangmao), kterým přísluší
aspoň ta zásluha, že starými směšnými
předsudky pohrdaji. První pokus však se
nezdařil. naraziv na odpor učencův a man
darinů, kteří navrtání hory považovali za
zločin neodpustitelný; vždyť prý by tím
tajemného draka v jeho příbytku obtěžo
vali a jeho pcsvátné žily ohrožovali. Jenom
jediný z mandarinů, Liču-tse-yun, ještě
mladý muž a- otevřená hlava, vystoupil
rozhodně pro využitkování pokládův
uhelných, ale marně. Když však r. 1894.
japonsko-čínská válka vypukla, užil Li'ěu
tse-yun tohoto vhodného okamžiku. Vláda
potřebovala uhlí a Liěu jí je mohl za
opatřiti. Bohatá ložiska uhelná byla poblíž
řeky po celý rok splavné, a tak mohlo býti
uhlí po ní pohodlně voženo. Liěu tedy za
ložil akciovou společnost, zakoupil ve
vší tichosti pod rukou pozemky u »hor



průsmyku.c a poslal tam koncem r. 1894.
dělníky, aby ložiska otevřeli. Avšak první
úder na horách vyvolal rozhořčení v celém
okolí. Všichni, kteří měli sebe menší právo
a nárok na horu, pozdvihli živý odpor
a doráželi na místního mandarina, aby
zločin překazil. A to se také stalo. Avšak
Liéu-tse-yun nedal se zastrašiti a obrátil
se na prefekta v Nankingu. Tento ujal
se vlastenců 'l'ai-hu—skýcha dal všude vy
věsiti výhrůžné vyhlášky proti falešným
vlastencům, kteří činíce sobě tíseň vlasti
za záminku, ctihodnými podáními opo
vrhují a úcty posvátného draka nešetrně
se dotýkají.

Muž pokroku přednesl nyní svou zále
žitost?Nie-tai—ovi,nejvyššímu to představe
nému ve věcech trestních. Zde byv od
mrštěn, obrátil se na nejvyššího poklad
níka, avšaki zde prohrál. Nyní zbývala
mu ještě vyšší instance, místodržitel
provincie. Soudní pře nabývala čím dále
většího rozsahu. Byl to boj staré Číny se
všemi jejími draky &d'ably a mladočinské
strany novotám přejicí. Kdo měl zvítěziti?
Místodržitel byl Mongol a věru člověk,
jenž by své počestné jméno hanou pří
cliylnosti k cízokrajným ideám poskvrněné
potomkům sotva chtěl zanechati. Na celé
čáře jsa poražen, přece se Liču-tse-yun
ještě nepoddal. Ještě měl volnou cestu
k místokráli v Nankingu. Byl to pověstný
Tšang-tše-tong, zapřísáhlý nepřítel nejen
křest'. náboženství, ale všech Evropanův
a cizozemců vůbec. Ale přesto všechno
byl dosti Osvícený, že cizince do svých
služeb přijímal a moderních vymožeností
užíval, aby tím vydatněji Čínu proti novým
nepřátelům brániti mohl.

Skrtnutím péra zrušil muž tento
všechny výnosy & rozhodnutí svých
podřízených, a by počínání jeho nezdálo
se býti nebezpečné, vymohl si od císaře
dekret, kterým se poddaným Tai-huským
nařizovalo, pro loďstvo Kiang-ské uhlí
opalřiti,abyJaponsko mohlobýti poraženo.

Avšak kromě úřednictva jest v Číně
největší překážkou třída »učených.a Sotva
se. vykonaly první přípravy k otevření
dolu, hned zde byl z nich jeden pán, jenž
poroučel: »Na tomto místě nesmíte na
žádný způsob kopati; neboť právě zde
probíhá žíla drakova; jí poraniti, bylo
by uvrci zem do záhubym Dobře, po—
číná se na jiném místě kopati. Avšak

sic

tu křičí druhý: »Zde nikdy! Na tomto
místě jsou právě hroby mých předků;
jestliže duchy zemřelých pohněváte, zničí
celou moji rodinu.: Co bylo dělati?
»Učcníc jsou v Číně mocí, poněvadž
svými štvanicemi maji lid hned za sebou.

Tšang-tše-tong poslal tam nyní dva
splnomocněnce s oddílem vojska ku
ochraně dělníků. 'l'aké vojenský man
darin Tai-hu-ský obdržel patřičné roz
kazy. Tu však uchýlil se lid, učenci roze—
štvaný, k prostředku, který se v Číně
málo kdy míjí s účinkem. Nejhorší msta,
jakou může Číňan na Cíňanu vykonali.
jest, že se na jeho pozemku dopustí
sebevraždy. Pak padne celá trapná, a
v Číně velmi přísná zodpovědnosti na
nepřítele. Této hrozby bylo i zde užito.
Nejstarší obyvatelé Tai-hu-ští prohlásili,
že se ve vchodu do dolů pro svatou věc
obětují.

A tu změnili vyslanci místokrálovi
taktiku: nechali lid a obrátili se proti
vlastním původcům vzpoury — proti
učencům. Tito pak, lidé pohodlní a le
nivi, počali hned jinou. Nebylo jim těžko
nalézti důkazy a pohnutky k upokojení
lidu. Prohlásili jednoduše, že po zralém
uvážení seznali, že to s navrtáním hory
není tak zlé. Co se týče polohy, tu prý
stala se mýlka; žíly posvátného draka
leží prý jinde. A kromě toho jest prý
velmi dobré otevříti cestu do vnitra země,
aby se tam mohli duchové, kterým se již
snad potulováni světem omrzelo, uchýliti
a pod. Zkrátka, stará Čína Opustila pole,
a ponechala mladé'Číně uhlí.

Každé vítězství nad těmito směšnými ,
pověrčivými předsudky jest zároveň vítěz
stvím pravého náboženství, které vnich
doznává největších překážek. A z tohoto
stanoviska přejeme si vroucně, aby byla
Cina otevřena a ze starých pout vy
proštěna. Ale i ze stanoviska hmotného
bylo by otevření dopravních cest a od
borů živnostenských velmi žádoucno &
pro Čínu pravým dobrodiním, a jedině
tak bylo by lze děsné bídě nižších tříd
alespoň poněkud odpomoci. Na příklad:
Statisíce nemají jiného paliva, než by
linné kořínky, které na holých stráních
sbírají. Široširé kraje se tímto způsobem
zbavují stromů, keřů, rostlin, ba i jich
kořínkův, a nedostatek paliva jest čím
dále tím citelnější. A na blízku leží bo
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haté poklady uhlí zcela netknuty! A tak
je tomu ve sterých věcech! Celý veřejný
život, a především duchovní a nábo
ženský, jest spoután rezavými pouty &
pásy zastaralých zvykův apředstav, které
každému vývoji a pokroku překážejí!

Severní Amerika. (A p o š t ols k é
vikářství Saskačcvan.) Totoroku
1891. od diecése St. Alberta odloučené
vikářství obsahuje ohromné území, v němž
žije dle údajů z r. 1895. 7500 katolíků,
z nichž jest 2329 Indiánů. Vikářství má
17 hlavních a 24 vedlejších stanic mi—
sijních. 16 misionářů, z nichž jest 5 domo—
rodých, 9 laiků, 27 škol asi s 500 dítek
a 20 řeholnic. »Jih a jihozápad toho
rozsáhlého území, < píše apošt. vikář msgr.
Pascal 0. M. J., »jest obydlen bělochy:
Francouzy, Kanaďany, Belgičany, Angli—
čany, lrčany, Skandinavčany a smíšenci.
Počet osadníků vzrůstá obrovsky. Na se
veru a východě žijí jen Indiáni různých
kmenů. Jedenáct našich misionářů za—
světilo se pěstování evangelia u těchto
dosud pohanských kmenů. Bůh žehná
jejich snahám, avšak jakých těžkostí a
námah jest jim podstoupíti! Chtějí-li
různé stanice navštíviti, musejí často 100,
150 až i 300 anglických mil uraziti, &
sice v zimě na saních psy tažených, v létě
pak v březovém člunula

K nepříjemnostem podnebí řadí se
trpká zkouška osamotnělosti, boj proti
protestantské nesnášenlivosti a proti
slepým předsudkům divochů. pak chu
doba obyvatelů, nesnaanst' v cestování
a konečně nedostatek misionářův & po—
třebných prostředkův. Avšak přes to
všechno daří se dilo dosti utěšeně!

Velikou radost nám působí zejména
školy a sirotčince sestrami »lásky z Mont—
realu; »věrnými družkami Ježíše: a se—
'“\_./\-/\\_/\/\__/\/\_/V\—_/V_/\/\__/\A__,/\/\ M_
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strami »Nanebevstoupeníc řízené. Zde
dorůstá nové pokolení, které k lepším na—
dějím opravňuje. Ovšem musel by se
jejich počet rozmnožíti! Jiný podnik od
1/22 roku založený bude snad také pra
menem hojného požehnání. S dovolením
a za pomoci kanad'anské vlády založili
totiž misionáři průmyslovou a hospodář
skou školu pro území saskačevanské.
Díky píli ředitelově a obětavosti sester
vzmohlo se dílo z prvních začátků, tak
že již čítá 45 žáků. jejichž počet bube
moci býti zvýšen už na 80. Pouze děti
indiánské jsou připuštény, z nichž jich
velká většina náleží dosud pohanským
rodičům. Velmi bídně oděny. plny špíny
a jako divoši přicházejí. Voda, mýdlo a
kartáč počínají dílo civilisace. Avšak jak
mnoho to dá práce, než se dítě pře
mění a z něho se hodně, zbožné a kře
sťanské dítě stane. Avšak podnik tento
jest tak důležitý a vůči protestantské
propagandě tak nutný, že zasluhuje nej
větších obětí a nejživějšího účastenství.

Ale kromě lndianů mají také běloši
misionářů zapotřebí. Od jezera Manitoba
až k úpatí Skalných hor rozprostírá se
krásně údolí s nepřehlednými lučinami.
Zde jest místo pro miliony pilných osad
níkův, a neklame—li nás zdání, bude zde
v brzku plno dědin a měst. Ve dvou letech
vyrostla zde celá řada osad jako ze
země. Osadníci nejsou ovšem nikterak
bohatí! Jenom jsou-li hodně podnikaví
a vytrvali, mohou dobře vyjití. Všude
žádají misionáře; avšak skoro vždy schá—
zejí prostředky ku stavbám chrámův &
škol. Misie jest nyní v tuhé době pře
chodní. Zasluhuje zajisté účasti všech
katolíků, že jde o budoucnost církve
katolické v těchto budoucich provinciích
kanadských. W*„
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Milodary božského Srdce Páně.
Z Olomouce. Zármutkem sklíčená

prosila jsem nejbl. Pannu Marii v Čer
vence u Litovle a byla jsem vyslyšena.
Začež vroucí díky vzdávám Bohu nej
vyššímu a nejblahoslavenější Matce Marii
Panně, sv. Anně a sv. Antonínu Padu—
anskému. Sch.

OdKojetína. Vzdávám božskému Srdci
Páně, Matce Boží Filipsdorfské, pomocníci
křesťanů, sv. Janu Nepomuckému a sv.
Floriana z plna srdce nejvroucnější díky
za proukázanou milost, že jsem svou
čest proti světské hanbě, která před

| delší dobou zlomyslně na mne uvalena,



ale tajně držána byla, hájiti mohl; prosím
ctěné čtenáře tohoto listu, by v běžícím
měsíci královnu sv. růžence vroucnou
modlitbou uctívali, a tím pomoci, kde
jí třeba za nejméně potřebnou pokládají,
jako já, sobě vyprosili. — Od přečtení
»Křížeu č. 11. uctívám modlitbou i sv.
Antonína s tou vroucí prosbou, by mně
bez viny ztracenou čest zase navrátil a
proti všemu zlému bránil. V. J.

Z Hradce Králové. Nejsrdečnějši
díky vzdávám božskému Srdci Páně,
neposkvrněnému Srdci Panny Marie, sv.

Josefu a sv Janu NepomuckémuMza vyslyšení dvou proseb. E
ZBudějovic. Plníc svůj slib, vzdávám

tisíceié díky nejsv. Srdci Páně, Panně
Marii, sv. Josefu, sv. Janu Nepomuckému,
sv. Petru z Alkantaiy za uzdravení mého
dobrého otce a sestry Vybízím všecky
čtenáře »Skoly Božského Srdce Páně, <<
aby ve všech duševních i tělesných po—
třebách k tomuto pramenu všeho milo
srdenství se utíkali. M. K.

Od Rájce. V nesnází své utekl jsem
se v modlitbách svých k nejsv. Srdci
Páně. pevně důVěřuje, že najdu pomoci
v potřebách mých. Ano, byl jsem vy—
slyšen, a ještě více jsem dosáhl, než o
co jsem prosil. Vroucí díky vzdávám tu

Pánu Ježíši, volaje: O vzývejte všichni
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neisv. Srdce Páně a dovolávejte se pří
mluvy Panny Marie a patrona prace
sv. Josefa a jistě prosby vaše vyslyšeny
budou! J. 0. P.

Z Prahy. lšožskému Srdci Páně,
bolestné Matce Boží, sv. Janu Nepo
muckému vzdává veřejné diky za ob—
držení četuých darův a milosti J. H.

Z Hulína. V boji za svatou věc
katolickou nebylo naděje ani nejmenší
na vítězství naproti množství nepřátel &
protivníkův. Ale důvěřuje v mocnou
pomoc sv. Josefa učinil jsem slib že
po delší čas konati budu pobožnosti ku
cti sv. Josefa a veřejně podám zprávu
o pomoci jeho, jestliže d0pomůže naší
svaté věci katolické k vítězství. A sv.
Josef pomohl, pomohl i po druhé, když
zase ve veliké tísni s důležitou věcí jsme
se nalezali! Protož nejpokornější díky,
čest a chvála buďtež vzdány sv. Josefovi!
Kdo v těžkosti a strasti jakékoli postaven
jsi, následuj příklad náš, jdi k sv. Josefovi,
a dojdeš pomoci! Svatý Josefe. stůj i na
dále v bojích a těžkostech našich při nás
svou ochranou!

Z Čermné u Lanškrouna. Dle slibu
.učiněného vzdávám tuto Panně Marii a
sv. Josefu nejvřelejší díky za uzdravení
z nemoci velmi těžké a nebezpečné.

A. P.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává PZ. Buchta.

Rakousko. K oživení katolického
vědomí, jakož i k napravení mnohých
škod, které duch církvi Kristově ne
přátelský způsobil ve příčině náboženství
v různých oborech, pořádány bývají tak
zvané katolické. sjezdy, a možno
říci, že se zdarem a úspěchem co nej
větším. V našem Rakousku odbývány
byly poslední dobou dva sjezdy takové:
v Solnohradě a druhý pro nás Čecho
slovany, v Táboře. Sjezdu solnohrad
ského súčastnilo se na 1000 osob.
Jménem vlády vítal sjezd místodržitel
hr. Thun. Hrabě Sylva—Tarouca započal
rokování. Napřed mluveno o důležitosti
zřízeni katolické university a zaslány
sv. Otci a císaři pánu holdovací telegramy.

Hrabě Schonborn poukázal na přátelství
katolíků českých s německými a sjezd
se pak usnesl na resolucí, aby obnovena
byla opět úplná svoboda a neodvislost'
apoštolské stolice. Baron Dipauli mluvil
o jednotě všech katolíků rakouských.
Zároveň vysloveny ministru vyučování
baronu Gautschovi díky, že se k po—
žadavkům katolickým příznivě chová.

, Veškeré důležité otázky časové byly dů
kladně probrány a resoluce schváleny.
Sjezd tento přinese zajisté hojně po
žehnaného ovoce ve svém způsobu a
okruhu-, vzpruží, nadchne, probudí mysle
nábožensky zachovalé a utvoří novou
posilu hrázím, které čelí proti nepřátelům
viry a Krista. Porovnáme—livšak poměry
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katolíků Němců s domácími svými zajmy
českými, musíme uznati, že poměry naše
ve steré příčině jsou pozadu za ně
meckými a že tedy katolický sjezd u nás
má význam a úlohu daleko větší &roz
sáhlejší. Jest to sice trpké doznání, ale
smutnou pravdou bohužel musí zůstati,
že náboženský duch v naší české spo—
lečnosti stojí na pranízké úrovni vůbec
a nad to že se z jistých stran se sou
stavnou vášnivostí nepřestává útočiti na
církev, víru, kněžstvo a ústavy nabo
ženské. Věci dokonce dospěly již na—
mnoze tak daleko, že útočení veskrze
se zaměňuje s nízkým ostouzením a tak
utvařilo se všecko v to znamení. že
v žádné zemina celém světě a
v žádné literatuře neprovádějí
se útoky ty v míře a rozsahu
takovém, jako u nás. A žadná
literatura nemůže se vykázati
takovými hanebnostmi pohoršli
vými proti náboženství a víře.
jako nejmodernější literatura
česká. a jmenovitě co se novi
nařství týká, bylo řečenojiž ve
řejně, že jest to hanbou jeho —
pokud jest v rukou pokrokářů, radikálův
a socialních demokratů. Jest jisto, že
rozvaha a rozumnosti jen povrchní nikdy
se proti náboženství útočně vystoupiti
neodhodla a zmíněné pravě řadění již
u nás způsobilo, že se znenáhla všecky
rozvažnější živly Veřejné činnosti vzda

davají. A tu platí úsloví: tlak budi proti
tlak; nadešla povinnost přesně a přísně
rozlišovati duchy a snahy, musí ted'
platiti u nás, bud' jsi S Kristem
anebo proti němu. Z takového na
rysu vidno, jaka prace čeka katolické
sjezdy u nás a jak dalekosáhlý jest.
jejich význam. Sjezd táborský potkal
se se zdarem úplným a lad jeho b_\l
veskrze patrný. Nikdo netajil, že průběh
jeho převýšil naděje a očekávání i nej
smělejší. Vstupenek vydáno na 3000.
Kéž by se vyplnily tužby časopisů, že
dle posavadních úkazů časem naše sjezdy
převýší podobné podniky katolíků-Němců,
ano i Němců v říši.

Rusko. Mezi sv. Otcem a ruskou
vladou byla docílena následující shoda:
1. správa biskupství ruských, dosud po
tlačených, odevzdava se biskupům, a sice
sprava biskupství minského arcibiskupu
mohilevskému, kamenického biskupovi
žitomírskému, podlašskěho biskupu lu
blinskému; 2. seminare jsou pod správou
biskupa ve všem, vyjímaje jmenovaní
rektora, inspektora a professorů, které
se ma stati s dorozuměním s vládou;
3. studia ustanovuje biskup, ale studium
ruštiny. dějepisu a literatury ustanoviti
se má s dorozuměním s vládou; 4. arci
biskup mohilevský jest. hlavou petro—
hradské akademie a má nad ní také
právo, jaké mají biskupové na diecěsanní
semináře.

Zdar pobožnosti růžencové.
rotestanté a nevěrci krčí rameny, vidouce katolíka modliti se růženec.
Proč? Pane, odpusť jim. neboť nevědí, co činí! Neznají ubozí té
krasy, té vznešenosti růžencové pobožnosti! A čeho člověk nezna,
toho také nemiluje, ba spíše nenavidí. Ano, mnozí katolíci neváží si
této pobožnosti tak, jak by měli. Kdyby nebyla pobožnost' tato dobrá.W

užitečná & zaroven krásna, kterak by se tak rychle po celém katolickém světě
rozšířila, kterak by ji pak sv. Otec, Lev XIII. a jeho předchůdcové tolik chválili,
věřícím odporoučeli? Kdyby nebyla pobožnost' tato dobrá a na-n prospěšná, proč
by jí byl nařídil sv. Otec Lev Xlll. na celý měsíc říjen, zasvětiv tento měsíc
Královně_svatého růžence?

Ci snad nejsou modlitby krasny a vznešeny, z nichž svatý růženec
pozůstáva? Modlitba Páně. tato vznešená. všeobsahující modlitba, pochází z úst.
samého Spasitele našeho Ježíše Krista! A pozdraveni andělské? I toto pochazi
velkou částí s nebe. Od anděla Gabriele, od sv. Alžběty, která jistě z vnuknutí
Ducha sv. pozdravila nejsv. Pannu. A ostatní čásť modlitby této, není ona krasnou
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prosbou k Matce Boží? Či snad »Vyznání víryc nebo »Sláva Bohu Otci i Synu
i Duchu svatému,<< chvála nejsv. Trojice, není krásnou a vznešenou? Kdož se to
opováží říci?

Pobožnosť růžencová jest takovou, že hodí se pro všecky lidi, pro chudobné
i bohaté, pro nízké i vznešené, pro neučené i učené, pro mladé i staré lidi,
slovem: pro všechny jest pobožnosti tato. Kdoby tomu nechtěl věřiti, at' se přeptá
poutníků, kteří byli letos v Lúrdech, a ti jim vyprávěti budou, že spatřili tisíce
a tisíce lidu všech stavů. všech stáří, obojího pohlaví, jak se nábožně modlili růženec.

Pro prosté lidi, pro mladé jest pobožnosti tato velmi snadn'i, a pro učené
a vznešené jest opět takovou, že mají při pobožnosti této dosti latky ke krásnému
rozjímání o nejvznešenějších pravdácli Božích, jakými zajisté jsou tajemství radostného,
bolestného i vítězného růžence. 0 mějme větší horlivost v konání této pobožnosti
v měsíci říjnu, konejme ji náhožně, s důvěrou, abychom vyprosili církvi svaté
ochrany a vítězství skrze přímluvu Královny svatého růžence. Již po drahná léta
nás svatý Otec Lev Xlll. napomíná k horlivému konání pobožnosti růžencové.
Slyšme hlasu nejvyššího pastýře našeho! »Kněží Ježíše Krista, následujme ctihodného
biskupa, milujme náš růženec, jak jej miloval sv. František Saleský, jenž každého
dne zasvětil jednu hodinu pobožnosti růžencové a rozjímání tajemství jeho, jenž
praVil: ,Ríkati můj růženec, prositi Matku mou nebeskou, jest mým nejsladším
zaměstnáním a radostí nejčistšisrdci mému“ Duše Bohu zasvěcené, milujte svatý
růženec jako sv. Františka ze Chantalu, kteráž učinila slib, každodenně vykonati
pobožnosť růžencovou. Mladé dívky, následujte blah. Markétu, kteráž teprve 14 let
čítajíc, až úzkostlivě růženec se modlívala. A vy, mladíci v kolejích a na studiích.
kteří se připravujete na apoštolský úřad, následujte svatých mládenců, jakým byl
svatý Stanislav Kostka, jenž každodenně co nejpobožněji se modlíval růženec;
sv. Aloisia, jenž pozdravoval Marii Pannu na každém stupni, po nichž mu stoupati
nebo sestupovati bylo; sv. Jana Berchmansa, jenž nespustil očí se svého růžence
a jenž chtěl umříti s těmito třemi poklady: s křížem, řeholí & růžencem.a

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
& neposkvrněné Panny Marie všeliké úmysly a myšlenky, všeliké city a žádosti,
všeliké skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosince 1885. Dice. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je 'obětuji za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
zdar pobožnosti růžencové, a na všechnyúmysly,jež odporučenyjsou na
tento měsíc a na tento den členům apoštolátu modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlasť naši a národ náš česko
slovanský! 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 187 G.)

Sladké Srdce Marie, budiž mou spásou! (Pokaždé odp. 300 dní. Pius IX. 1852.)
Sv. .losefe, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmysl v listopadu: Duše v očistci.w—
Tiskem .benediktinské knihtiskámy v Brně.
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Života klopota k zemi vas klade.
Se stromů života pada list, pada,

Ufšživotamihota srdce ta mlada!
UA\Nežlise naděje srdce to mladé,

nežli se zasměje, ve hrob se klade.

Proto ty, srděěko, srdéčko mladé,
Boha měj na mysli všade, ach, všade!

v K. 11. wtf.

Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá Fr. Klíma. (Č. d.)

Boží Tělo.
čkoliv slavnóst Božího Těla

sama sebou jest slavností
, vznešenou a krásnou, níc

7 : méně slavnost tato zvláštním"

musí naplniti duší naší, po—podivem
vážíme-li, že církev svatá nařizuje průvod,
jenž se ma konati okázale & slavně,_ve
kterémžto průvodu Pán nebes a země
z úzkého příbytku pozemského vychází,
aby líbeznými Chvalozpěvy a nelíčenou

radostí poddaných svých provázen, nesen
byl ulicemi měst a vesnic.

Véřímeť pevně a nezvratné, pod
porovaní jsouce “milostíTvou, že cokoliv
církev k oslavě průvodu Božího Těla
ustanovila, Tobě se líbí a k našemu
užitku nařízeno jest. Avšak smíme snad,
Pane Ježíši, poprositi Tebe, abys nám
zjevil příčinu, která Tě přiměla, že's
slavnOst tuto ustanovití ráčil. Nepohaní
nás k otázce te snad pouhá zvědavost,
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myť jenom žádáme zvěděti úmysl Tvůj,
abychom slavnost“ tuto náležitě konati,
a při průvodu, který dnes církev Tvá
ustanovila, Tebe hodně velebiti a oslavo—
vati mohli. Na tuto otázku důležitou a

velevýznamnou odpovídá výrok prorocký,
kterýž dávno před slavností touto pro
pověděnbyl: »Protože v práci se
trudil, nasycen bude patřením.:
Slova krátká, ale velevýznamná, jež
svatý apoštol Pavel vykládá výrokem:
»Ježíš ponížil sebe samého, jsa
poslušen až k smrti, ba až
k smrti kříže. Proto Otec povýšil
jej a dal mu jméno, kteréž jest
nad všeliké jméno, aby ve jménu
jeho klekalo každé koleno, těch,
kteří jsou vnebi, těch, kteří jsou
na zemi i těch, kteří pod'zemí
jsou, a by všickni vyznávali,
že Ježíš Kristus jest ve slávě
svého Otce.a

Zajisté velikat' to odměna a příčina
dostatečná, že Pan v dobrotě a lásce
neskonale sám se dává v odměnu těm,
kteří podávají hlt vody, činí-li tak z lásky
ku Kristu, čistým srdcem, a jsou-li ve
stavu milostiBoží. Nebylo by slušno a
spravedlivo, kdyby dobrota neskonalá,
která přehojně odměňuje čin nepatrný,
který koná prostý člověk — byla opo—
menula hojnou odměnou nahraditi velikou
službu lásky Kristovy, přečetně klopoty
Páně, kterýžto z poslušnosti a lásky
k nám i smrti poddán byl. Smrt tuto
vytrpěl Pan s takovými mukami, s takou
potupou a hanou, že od počátku světa
nikdo smrti také netrpěl, aniž kdo do
konce-světa kdy trpěti bude.

A připojíme-li ku smrti této i velikou
zasluhu trpítelovu, slávu a vznešenost
osoby jeho, pak snadno uznáme, žet
jest nanejvýš hodno a spravedlivo, aby
nebeský Otec Syna svého, jenž člověkem
se stal, vyvýšil nade všecky tvory,'aby
byl Pánem všehomíra, a nad to také,
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aby nebeský Otec každému tvoru roz
kázal, aby se Ježíši Kristu kořili ti, kteří
jsou v nebi, i ti, kteří jsou na zemi,
ano, aby i obyvatelé podzemští ('at dobro—
volně anebo nuceně) kolena sva před
Ježíšem sklaněli na důkaz největší slávy
a moci, kteráž Otcem byla jemu dána.
Nad to pak přísluší Pánu Ježíši název
»Spasitelc pravem větším, než dan
nevinněmu Josefovi, kterýž byl obrazem
Kristovým nejenom pro svatost a ne
vinnost života, nýbrž i z té příčiny, že
byl bratřími prodán, že nevinně vsazen
byl do vězení, z něhož slavně byl vyveden,
jako Ježíš z hrobu, aby přijal slávu a
moc z ruky Faraonovy.

Jestiť vůle nebeského Otce, aby
v církvi Páně konala se památka utrpení
Kristova, jemuž Pan z lásky k nám se
poddal, což děje se nejenom mši svatou,
nýbrž i kněžskými hodinkami, které
sedmkrate denně se modlívají. Ba i oděv
kněží, v němž oběť novozákonní Otci
nebeskému obětují, označuje utrpení
Kristovo i nástroje utrpení Páně. Že pak
Otec nebeský nad to chce, abychom za
utrpení a potupu, které Pán Ježíš z lásky
k nám se podrobil, vděčni byli, neslušelo
.by se, abychom dílo vznešené důstojně
neoslavovali, pomníme—li, že dílo nedo—
konalé bez oslavy nebylo.

Menším dílem moudrosti božské a

obrazem nejsvětější Svatosti oltářní byla
starozákonná archa úmluvy, kterážne
zůstávala na jednom místě, nýbrž z pouště
přenesena byla do zaslíbené země, kdež
v Silo byla postavena. Vykonalať cestu
velmi dalekou. [na bojiště byla nesena,
kde padla v ruce Filistinských. V zemi
íilistinské obcházela města a osady. Odtud
dostala se do Bethsames, pak do Kari
athiarim, odkudž přenesena byla do
Masphad a konečně do Galgala. Ještě
jednou byla nesena na bojiště, odtud
uložena v Nobe & pak ve příbytku
Aminadabově. David a veškeren 'lid
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israelský uložil archu úmluvy v domě
levíty Obededoma, a pak byla donesena
do paláce královského Davidova, kde
se jí dostalo veliké cti a slávy.

0 Bože! K čemu tak časté poutě
a průvody s archou úmluvy, která kdyby
mohla cítiti, nemalou únavu by byla
trpěla, a nad to i pro mnohé &namáhavé
bloudění by si byla i ztěžovala! Avšak
dálo se tak ne bez příčiny, věztež tedy,
že jakož archa úmluvy. obložená vnitř
í zevně zlatem, byla obrazem lidské při
rozeností Kristovy, íčasté přenášení archy
z místa na místo, bylo obrazem obtížného
putování, jemuž se Pán Ježíš podrobil.

Tys, Pane Ježíši, použilarchy úmluvy,
aby byla obrazem lidske přirozenosti,
v níž božství bylo ukryto, ale i v tom
byla archa náznakem veleobtížné pouti
Tvé pozemské, k níž družily sei bolesti
a únavy, kterých ovšem archa staro
zákonná necítila.

Šlat“naše archa úmluvy novozákonná.
v zelený čtvrtek z Bethaníe do večeřadla
jerusalémského.
Mat-ka jeho přemilá, jejížto Srdce meč
ostrý prorýval. Cesta tato byla 2 míle
dlouhá, což ovšem bylo velikou námahou
pro útlé tělo Kristovo, kteréž nejenom
bylo zemdléno vzpomínkou na bolesti
své, nýbrž i na trápení, které čekalo na
Matku Páně. Po této poutí, kterou Pan
konal se svými učeniky, konal druhou
cestu z večeřadla do zahrady getsemanské,
kde byl Pán zajat a svázán. Obnášít
vzdálenost 41338 krokův. A tuto cestu
vykonal Pán s velikým namáháním, an
byl již po první cestě unaven, k čemuž
třeba přidatí í únavu Páně, které se
podrobil, an umýval nohy apoštolům, a
kromě toho třeba ještě pamatovati na
zármutek & bolest Páně, která byla tak
hrozná, že se rovnala smrtí.

Leč na místě odpočinku byl Pán
svázán &s potupou a hanou do příbytku

'Annášova veden. Příbytek Annášův byl

'l'am čekala na Pána ,
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na hoře sionské, tak že vykonal Pán
cestu 1000 kroků. Z domu Annášova

musel Pán Ježíš jíti do příbytku Kaifá
šova, kterážto vzdálenost obnášela 48
kroků. V příbytku Kaifášově ztrávil Pán
bezesnou noc, kterou ztrpčovali katané
a holomci trýzněním. Ve skrýší podzemní,
přivázán ku sloupu, byl Pán přes celou
noc terčem pohany a potupy. A když
Pán po celou noc ani oka nezamhouřil,
musel z rána vykonati cestu 1350 kroků.
Tak vzdálen byl příbytek Pilátův od
domu Kaifášova. Ještě bylo Pánu jíti
120 kroků' do domu Herodesova. Cestu

tuto musel Pán Ježíš konati ještě jednou,
an Herodesem k Pilátovi byl poslán.
Tyto cesty byly tak ohtížny, že Pán
jako zázrakem posilován, neklesl.

Porovnáme-li obtížnou tutochůzí
s posledními kroky, které Pán konal
z domu Pílátova na horu Kalvarii, aby
tam krev svou do poslední krůpěje vy
cedil & život svůj za nás obětoval, po
známe, že pouť Kristova, ač obtížná &
nesnadná, nicméně touto klopotnou poutí
poslední byla zastíněná. Tato poslední
pouť, Pane Ježíši, byla poutí bolestnou,
jakž ty, Pane, jenž jsi pout tuto vykonal,
'nejlépe víš a znáš. Tato pout“ převyšuje
Tvé unavení noční i denní, převyšuje
mdlobu Tvou a vysílení, které 'l'í způ
sobily rány v bolestném bičování á koruno
vání. Byls, Pane, podoben málomocnému;
neboť na celém těle Tvém nebylo
zdravého místa.

Ach, Tvojí odpůrcové & protivníci
nepomýšlejí na to, že Tí třebáoddechu,
oni přidávají bolest“ k bolesti & přimno—
žují trápení. Onit' kladou na ramena 'l'vá
dvě těžká břevna. Z nich jedno 15 stop
a druhé 10 stop jest dlouhé, jimiž by
'l'ě jako hrozen vzácný lisovati mohli.
A touto tíží ohlěžkán, musí jíti ne pouze
pět anebo šest kroků, ne — 1862 kroků
ženou Tě katané, neboť tak daleko jest
z domu Pilátová na Kalvárii.

21*
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Aby pak lidé neměli příčiny domýšleti
se, že těchto přemnohých a přetěžkých
útrap Syn Boží necítil, anebo že snad
jen malou bolest působily Kristu Pánu,
poručil Otec nebeský, abychom častěji
rozjímali, jake ajak veliké bolesti Kristovy
byly, jak těžký kříž nesl, jak velmi tělo
Páně přesvaté bylo zemdleno, že jenom
jako zázrakem Pán žil.

Kříž Páně tak velmi tížil ramena
Kristova, žeť tou nesmírnou tíží až k zemi
klesl. Tou měrou ozřejmělo všem, isamým
nepřátelům Kristovým, že bolesti Kristovy
nebyly pouze zdánlivy, nýbrž že skutečně
Pán nejenom trpěl, nýbrž i bolestí jsa
přemožen, k zemi klesal. Že pak události
této skutečné ani protivníci Kristovi za—
příti a zastřítí nemohli, umínili si, obáva
jíce se, aby snad Kristus dříve neskonal,
než by na Kalvarii na kríž byl přibít,
že nevloží kříže na rámě Kristovo, nýbrž
že donutí muže silného, aby kříž Pánu
na horu vynesl.

Avšak kříž byl u židů tak potupen
a nad to byl tak břemenitý, že v tisícerém
zástupu nebylo ni jednoho, jenž by byl kříž
dobrovolně, za peníze anebo dobrovolně
nesl. Proto donutili Šimona z Cyreny,
aby kříž za Kristem nesl. Avšak nicméně
i nyní, ač Pán byl zbaven břemene
těžkého, nepřestávali Pána cestou. haněti
a tupiti. Že pak hlasatel před Pánem
vyvolával nejenom hříšné skutky Kristovy,
ale nad to Pána za největšího zločince
vyhlašoval, proto mnozí stáli mezi dveřmi,
jiní u oken, aby mohli na Pána potupeného
a zhaněného patřiti. Nebylot skoro ni
koho, jenž by s Kristem byl měl útrpnost',
naopak všichni, i nejpřednější a nej
vzácnější radovali se z toho, že Kristus
jest haněn a tupen, ba přáli Pánu potupy
ještě větší.

0 milosrdný Otče! O dobroto, tak
veliká a nesmírná, že i nejmenší službu,
která z lásky k Tobě se koná-, přehojně
odměňuješ, může-li pak Srdce Tvé nechati

bez odměny tak hojné a lopolné cesty,
zvláště pak tu cestu poslední, kterou
konal Syn Tvůj přemilý z lásky k Tobě
pro naše spasení — s takou bolesti,
s takou potupou, že jí jazyk lidský vy
sloviti nemůže, ba že ani rozum andělský,
neřku-li rozum lidský, jí nepochOpí.

Nikoliv, Pane, tak nemůžeš jednali;
vždyťjsi spravedlivý a spravedlivě soudlš,
jak sluha Tvůj, král David, zřejmě do
kazuje. Že pak církev narození Syna
Tvého slavně koná, ano i veškery události
ze života Páně v roku církevním náležitě

Oslavuje, zvláště pak památku utrpení a
a smrti Páně při každé oběti mše sv.
obnovuje, rozkaž Pane, aby na důkaz
díků za mnohé kroky, které Pán vykonal,
zvláště pak za cestu poslední na horu
Kalvarii po celém světě křesťanském
v jistý den konal se slavný a veřejný
průvod, při němž by Syn Tvůj milý
náležitě byl oslaven, a při němž by věrní
poddaní Krista krále tak obklíčili, jako
byl obklíčen nepřátely, když na Kalvarii
se ubíral. Kéž nyní místo tehdejší potupy
a hany zaznívají písně radostné, jimiž
by Pánu vzdávána byla ta čest a sláva,
která mu od věků náleží.

»Poněvadž na odpuštění
hříchů našich položil život
svůj,: praví prorok Isaiáš, »viděti
bude símě nehynoucí.<< Vyplň,
Hospodine, proroctví toto, a poruč, aby
ti, pro něž Pán Ježíš život svůj dal,
chtěje shladiti hříchy jejich, s Pánem
v průvodu Božího Těla se ubírali, a aby
vyznávali všichni, že duchovní obrod
náš, z něhož se radujeme, v Kristu se
nám stal. Přikaž, Hospodine, abychom
srdečně a upřímně Pánu Ježíši oddáni
jsouce, volali: »Obrat', Pane, oči své
k nám, a viz tento veliký dav, jenž
k průvodu Božího Těla se shromáždil,
Tebe Pánem svým a'Spasitelem vyznává.

Viz, Pane, lid svůj, a radostí na—
plněno budiž Srdce Tvé, že my, poddaní



Tvoji, s větší láskou a úctou provázíme
rl'ebe v průvodu Božího Těla, že ochotni
jsme pro Tebe & pro víru ve slovo '.l'vé
i život dáti, že větší jest láska naše
k Tobě, než byla potupa, kterou Ti
připravili nepřátelé Tvoji, když Tě hnali
s potupou na horu- Kalvarii. Kéž v den
Božího Těla přijdou kněží, jež Pan velmi
poctil, an je za sluhy své vyvolil, kéž
nesou Pána s velikou úctou a láskou,
kéž také'pamatují, jak \'elmi jsou poctěni,
že mohou Tělo Páně veřejně k oslavě
nésti na usmíření potupy, kterou trpěl
Pan náš milý, když nesl kříž na Golgotu.
Kéž i věřící lid nejenom s úctou a láskou
se blíží ku Pánu, nýbrž i roucha stele
na cestu, kterou se Pan ubírá, spravuje
se příkladem těch, kteří stlali roucha na
cestu, když Pán Ježíš ve slavném průvodu
bral se do Jerusaléma.

Kéž ku Pánu s upřímnou láskou
hledí ti, kteří stojí na ulici, aby byli
svědkové vítězoslávy Páně, kéž v pokoře
kolena před Pánem skloňují, jiní pak
nechť zbožně a uctivě na Pana patří,
klečíce mezi dveřmi anebo patříce na
Krista okny. Kéž i kněží z kadidelnic
vonný zápach kadidla ku Pánu vysýlají!
Nekněží pak nechť před Pánem ve svaté
radosti poskakují, jako král Davidradostně
poskakoval před archou úmluvy. Země
pak jásej a plesej radostí. Kéž slavný
průvod Božího Těla s takou pečlivostí
se chystá a kona, které třeba k osvědčení
spravedlnosti Boží, kteráž ctí ty, jižto
se jí podrobují. Tak aby v tomto slavném
průvodu nebylo ni nejmenší neuctivosti,
které zakoušel Pan v průvodu, který
konal na velký patek. Nebudiž při průvodu
Božího Těla ani známky neuctivosti,
nýbrž naopak slava a úcta Pánu pro—
kazovaná budiž mnohem větší a hojnější,
než byla potupa, které se'mu od nepřátel
a protivníků dostalo.

Takový ma býti průvod Božího Těla,
tak slavný a radostný, že se mu žádný

jiný rovnati nesmí. Tím dá se ospravedlniti
a vysvětliti nádhera, které lid křesťanský
užívá. S takovými úmysly má-průvod
ten býti konán, aby nahradil a převýšil
potupu, které zakusil Pan přisvém utrpení,
když dušejeho byla smutná a zarmoucená,
tělo pak mnohými ranami zničeno a
zemdleno. Proto také chce nebeský Otec,
aby Krista Pana při průvodu Božího
Těla obdavali přečetní zastupové, kteří
by písněmi a modlitbami vyznávali, že
jsou jeho majetkem, a že Pánu chtějí
aspoň malou náhradu dáti za potupu a
hanu, kterou byl na velký patek přesycen.
Srdce, žádosti, touhy, ústa a_jazyk at“
prozpěvují písně chvály, ať plesa duše
zbožně roztoužena, nechť. kůry pěvců
radostně prozpěvují a srdce čista chvalo
zpěvy Pána zvelebují! Ať se s'pojí vjedno
všickni věřící křesťané radostným srdcem,
aby důstojně a slavně konati mohli den
ten velepamátný. _

Lidé kráčeli mimo cestu (cestou
rozuměj přikázaníBoží). »Myvšicknia
praví prorok lsaiáš, »bloudili jsme
jako ovce, každý kráčel cestou
svou.< By byl Pan milosrdný, nevybočil

z cesty slávy .a ne'smrtelnosti své, aby
učinil zadost za ty, kteří sešli z cesty,
nebyli bychom cesty pravé nalezli.

To všecko Pán nám zjevil, abychom
věděli, že právě touha Kristova, s kterou
nás chtěl hledati a posvětiti, přivabila
Pána z lůna Otcova, v němž přebýval
jako nesmrtelný a slavný, aby se podrobil
svízelům a strastem vezdejším, ano i po- _
tupné smrti kříže; Touto touhou veden,
hlásal Pan učení nebeské v chrámě,
v domech, na ulicích, na cestách, na
poušti, na horách, na moři a naposledy
i na kříži. Tuto Pán zve a podává lidem
léku, kterýž upravil pro všeliké zlo, spolu
pak prosil, aby činili pokání a potom
aby zkusili sladkosti &ovoce jeho života,
námahy, utrpení a smrti, bez nichž
bychom ani slasti věčné zakusiti nemohli.

(Příště dále.)
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Napsal Fr. Chramosta.

(OstatekJ

zahradním ořeší
, jabloní přístřeší

ukryl se had,
lícc má granátná,
slova tak úchvatná
mluvívá rád!

Nad vršky jabloní
ůlisně nakloní
žíravý hled,
zelením šelestě
podává nevěstě
pochlebu med.

Nepřítel: x
Truchlo tu, truchlo srdci jest mému,
žalno mým tužbám čistotným,
6 by mne k zjevu přemilostnómu
Bůh sblížil krokem jistotným!

0 z v e n a:
Nícotným!

Ve stínu dumných palem se kryje
mé touhy čisté drahý zjev.
Zazvučte žalmů mých litanie,
zapějtc, druzi, slávozpěv!

Ozvěna:
Můj ti hněv:

Urohil bych jí; ze zlata sponu,
ozdobil rukou umělce,
slunci bych svit vzal na posklnnu,
dal všecko svojí přítelce f —

0 z v ě n a.:
Vetřelce!

Hvězdy jí květů ve vlasy vplclu,
budu se koupat v očích tvých,
na větvích ctností hrdličky rctů
budu já. hludit vábivých.

Ozvěna:
Šáhvýchl

Palmo má. stinná, přijdí již ke mně,
den, hle, se blíží z pozdálí,
než horské v mlhách tonoucí tómě
červánek duhou zapálí.

Ozvěna:
-Ošáli!

Na hory vstoupnem“, budem“ se dívat
ve hvězdic šťastných vzdušnou trať,
pod námi země bude se stmívat,
my budem“ světel brázdit Nad!

0 z v ě n a:

Vrať se, vrať!

Podej mi ruku, půjdeme spolu —
víš, láska ráda stoupá výš
nad rumy toho světodolu -— ——
či snad mi, duše, nevěříš ?!

Ozvčna:
Vrať se již!

Duše:

Slyšela jsem Tě, dobrý Kriste,
poznala výstrah ozvěnu —
hle, srdce mé tu posud čisté
a stará. věrnosť v odměnu.
Nad pekel svůdné řetězy
Tvé lásky hlas vždy zvítězí!

Již opustím ta místa těsná.,
tak dusné pro nás ovzduší,
a půjdu tam, kde.voní vesna,
kde lásku nikdo neruší,
vždy v samotu přec putoval,
kdo Tebe věrně miloval.

Kde prapor míru volně vlaje,
vzduch chví se zpěvem íilomél
a. srdce z medu srdcí ssaje
blaženců Božích rajský pel,
tam prosti světa víření —
své slavit budem' smíření!

Levici svoji pod Tvou hlavou
a zrak svůj ve Tvém ve zraku,
kol beder ruku svoji pravou
Ti vinout v čistém rozpuku,
v tom svatém žíti snažení —
() dnové štěstí blažení!

Nerušte nikdy štěstí mého.
v tom Srdci pospím věčný sen,
a. čekat budu, až mne z něho
probudí ženich v soudný den. --.—
Tak v Srdce toho pokoji
mé srdce přec se ukojí.

Kristus:
Jest láska moje jako výheň žhoucí.
ta Srdce mě s tvým pevně spečetí.
jest jiskrou nebes nikdy uehasnoucí,
jež, mrtva, ]: životu přec povzletí,

jest láska oheň,
jsem svatý oheň,
jsem láska.

Má láska jest nad smrtí mocnosť silná,
tu neumrtví ani věků hrob,
a v síle svojí 'touhy neomylně.,
že v každém srdcí nechá plno stop,

jest láska síla,
jsem Boží síla,
jsem láska.
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Jest láska moje jako vírné proudy,
již hráze lidských klamů nezdrží,
tu z mrtvých prachů vznítí žhavé proudy
& potře mrzkost pekel do strží —

jest láska pravda,
jsem věčná. pravda,
jsem láska.

Jest láska pravá ke všem Spravedlivá,
svých očí smíchem všechny podali,
svou rukou všechněm rovně v pozdrav kývá,
neb zlata. lesku lehce oželí —

jest láska. Spravedlivá,
jsem soudcem spravedlivým,
jsem láska.

Jest láska svatá téměř vševčdoueí,
neb vidi vše, co člověk ukrývá,
a. šípy přízně svojí zlatostkvoucí
v hlubinách zbožných srdcí zarývá.

Ví láska všecko,
jsem vševědoucí:
jsem láska.

Jest láska čistá jako čiré zlato,
& věrná tak, jak prahor základy,
co lásky poutem jednou bylo spjato,
to nerozváží pekla úklady.

Jest láske. věrná.,
jsem věčně věrný,
jsem láska.

Jsem pravá láska vezdy jenom jedna
a úlisník jen hledá srdcí víc.
Kdo lásku čerpal Srdce mého ze dna,
ten jiných srdcí chce se na vždy zřlc.

Jest láska jedna,
, jsem pouze jeden:

jsem láska!

Jest láska moje jak má bytosť věčná,
a věčným ten jest, kdo mne miluje,
byť zkosila jej ruka. smrti sečná,
i v záhrobí on dále bytuje.

Jest láska. věčná.,
jsem věkověčný:
jsem láska!

Duše:
Jezu! Jezu! Jezu!
Lásko! Lásko! Lásko!
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ÍSNĚ LÁSKY.
Napsal J. St. Pavlík.

21.

Na slavnost“ Všech Svatých.
»Qui diligitis Dominum, laelamini in

Domino, et eonlitemini memoriae sancti—
tatis ejus.: (Ps. %.)

Dnes nebe plno jásotu & šumu.
Jak hukot vod, jež s pohoří se valí,
zní alleluja v plesajícím tlumu,
& nebo v kadidlový dým se halí.

rv)
--Ta.m krácl Beránek! Ille, zlatý plamen
mu z probodeny'ch prsou mocně šlehá;
jej obklopuje věnec krásných panen,
sbor vážných stál-ců před ním na. zem lehá.

„Ú přijmi, Beránku, česť, chválu, slávu,
jenž vykoupiPs nás ze všech pokolení
& ze všech národů, všech řečí, stavů!“

Vždy víc se vzmáhá jásot v davu Svatých,
a celé nebe jako ve plameni —
vždyť tolik je tam srdcí láskou vzňátých.

22.

Na Dušičky.
»Quenmdmodmn desiderat cenus ad

fontes aquarum, itadesidelat anima mea
ad te, Deus. a (Ps. 41.)

Co nebem rozléhá se ples & jásot,
v pláč, nářek očistec je ponořen;
tam duše touží dostati se ven
a kochati se v nebi z božských krásot.

Tam vzdychá duše milující Krista:
Kdy uhlédnu, můj miláčku, tvář Tvoji?
Ach, kdy nás pouto lásky na. vždy spojí?
Tu slyší ozvěnu: Až budeš čistá!

Jak jelen touží po chladivem zdroji,
tak po Bohu má duše lkajíc touží ——
žel, že ji dosud plamenů žár souží.

() smilujte se, přátelé vy moji,
ať brzy zhasne plamen, jenž mne mučí,
ať brzy vzlétnu Kristu do náručí.

—————-++e<%=+ —-—-——
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Katakomby římské

jasný důkaz pravosti svaté naši církve.
Píše Boh. Handl. (Č. d.)

v-vr

" vátostí ze všech nejsvětější
- jest Svátost oltářní; vždyťjest

_ ]to pravé tělo a pravá krev
_. ) Pána našeho Ježíše Krista,

jak to byl on sám při poslední večeři
ustanoviti ráčil. Svátost tato nás netoliko

posvěcuje, ona v sobě chová pramen
všeho posvěcení a vší svatosti Spasitele
živého, s tělem i krví, s božstvím i
člověčenstvim ve způsobě chleba a vína.
0 iaknás miloval Spasitel náš! Jemu
nebylo dosti, že po 35 leta na zemi žil,
že 3 leta lidstvo učil, že největší za nás
muky vytrpěl a na kříži zemřel: on chtěl
ustavičně s námi a mezi námi dlíti až

do konce světa, a to ne v slávě a veleb
nosti božské, která by nás ubohé hříš
níky odstrašovala, nýbrž v pokorné způ
sobě chleba a vína, aby tak všem a
všudy přístup k sobě poskytoval. 0 kdy
poznáme a Oceníme lásku v pravdě
božskou, již jeví nam Kristus Pán v nej
světější Svátosti, kdy vzplane nám srdce
naše láskou horoucí k tomuto nejsvětěj—
šímu tajemství víry naši? Kdy bude nám
sv. přijímání pokrmem nejmilejším, po
němž prahne duše naše?

O pak by věru zase naplnily se
chrámy naše, stánky to Boha živého,
věřícími, pak by každý vědom sobě jsa,
před koho předstupuje, také s největší
úctou do chrámu přicházel, a tam se
choval, pak by stůl Páně nebýval tak
často Opuštěn, neboť četní by se do—
stavovali hodovníci, aby s Kristem slavili
hody lásky. Učme se od křesťanů starých
úctě a lásce k nejsvětější Svátosti oltářní,
v níž Kristus sám přebývá, vzpružme
víru svou v tajemství toto Věrou starých

křesťanů, kteří za víru tuto statečně
bojovali a hrdinně umírali.

Řádky následující ukáží nám, jaká
byla víra prvotních křesťanů co se nei
světější SvatOSti týče, a jak víru tuto
v katakombách uchovanou nalézáme až

po dnešní den.
Že prvotní křesťané dle učení apoštol

ského v přítomnost Kristovu v nejsvětější
Svátosti věřili, vysvítá ze slov sv. biskupa
a mučeníka Ignáce Antiošského, jenž
učeníkem byl sv. Jana apoštola a sešel
smrtí r. 107. Tento píše v listě svém
k Římanům: >Nechci jisti pokrm po
míjejicí, aniž bažím po radostech tohoto
světa. Chléb Boží chci. chléb nebeský,
chléb života, jenž jest tělo Ježíše Krista,
syna Boha živého, a za nápoj chci krev
jeho; to jest nepomíjející láska a život
věčný.a'Ejhle, jaká víra v několika slovech,
jaká touha po spojení se s Kristem ve
sv. přijímání! Tajemstvi toto nejsvětější
chovali prvotní křesťané v tajnosti nej
větší, bojíce se, aby od pohanův a židů
v lehkost uvedeno nebylo. Pamatovali
se zajisté na slova Kristova: »neházejte
perly sviním,c a perlou nejdražší byl
jím Pán Ježíš ve svátosti přítomný. Proto
i v katakombách užívali jen obrazův a
podobenství pohanům nesrozumitelných,
všem ale věřícím dobře povědomých,
jimiž víru svou v přítomnost Kristovu
ve způsobach chleba a vína vyjadřovali.
Prohlížejíce všecky tyto památky, musíme
s obdivem doznati, že staří křesťané
s velikým důvtipem a chytrostí tajemství
své před pohany uschovati se snažili.
Mělíť je pohané v podezření, že ve
schůzkách svých malé děti zabíjí av krvi
jejich namočený chléb'požívají. Nařknutí

&
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toto pocházelo ovšem z neporozuměného
učení křesťanského; slyšeli něco o těle
& krvi, a nemohouce pochopiti pravý
smysl, vymyslili si hrozné ono nařčení.
Aby se tomu vyhnuli, užívali křesťané
výrazů jiných, na př. »díkůčiněnía
(eucharistie) nebo »dobrm, anebo jak
sv. Zeno z Verony se vyslovuje: »do bro
vytoužené.: _

Co se týče obrazův odnášejících se
k tajemství, nejsvětější Svátosti, užívali
křesťané i takých, jimiž se již v starém
zákoně nejsvětější Svatost?předobrazovala.
Nejčastěji vyskytuje se Obraz, jehož i
sám Pán náš užíval, totiž manna, již
Hospodin lid svůj na poušti živil..Spasitel
mluvě o těle svém ve způsobě chleba,
pravil: »Tentoť jest chléb, který s nebe
sestoupil; otcové vaši jedli na poušti
mannu a zemřeli; kdo však jí z chleba
tohoto, živ bude na věky.: (Jan 6, 19).

V coemeteriu sv. Cyriaky vidíme
obraz, na něm 2 mužské a 2 ženské
osoby, kterak chytají padající mannu.
Má to znamenati sv. přijímání. Jiný
obraz nejsv. Svátosti jest Daniel v jámě
lvové, a sice v tom okamžiku, kdy mu
prorok Habakuk z nařízení Božího pokrm
přináší.

Pokrmem tímto rozuměli křesťané

chléb svátostní, jenž sílí v protivenstvích
a neštěstí, & jejž jáhnové v dobách pro
následování uvězněným křesťanům do
žalářů donášeli.

Nový zákon poskytoval dosti obrazů
k vyjádření nejsvětější Svátosti oltářní.
Tak užívali proměny vody ve víno za
obraz proměny chleba a vína v tělo a
krev Pána Ježíše. Obraz tento spatřujeme
na rakvi jedné ze 4. stol. Kristus Pán
dotýká se holí nádob vodou naplněných
a vedle něho stojí vrchní správce svatby.

Rovněž i zázračné rozmnožení chlebů

na poušti a nasycení _lidubylo křesťanům
obrazem zázračného nasycení lidských
duší tělem a krví Spasitelovou.

“Na jedné rakvi v katakombě svaté
Luciny vidímePána, an podává apoštolům
chleby, aby je lidu rozdávali, což znamená
i moc, již apoštolům udělil, chléb a víno
v tělo a krev jeho proměňovati a věřícím
rozdávati.

.le-li obraz »rozmnožení chlebůa na

některém hrobě, znamená, že ten křesťan,
jenž v hrobě tomto odpočívá, nebeským
chlebem posilněn byl na dlouhou cestu
na věčnost, tak jako i my až pOsud o
zemřelém věřícím křesťanu říkáme:

»zesnul v Pánu, zao'patřen jsa anebo
posilněn jsa sv. svátOstmi.

Povšimnutí zasluhuje i to, že na
těchto obrazech vždy 7 košů chleby na—
plněných vidíme. Písmo sv. vypravuje
nám o dvojím zázračném nasycení lidu,
při prvním zbylo 12 košů, při druhém
7 košů. V případě prvním byl to chléb
ječný, v druhém chléb pšeničný. Chléb
pšeničný jest však látkou sv. hostií. Jakož
lid na poušti tři dni již nejedl, taki
věřící připravují se na hodné sv. přijímaní
sebezapíráním & přísnou zdrženlivosti.

Velevýznamné a důležité v tomto
ohledu jsou obrazy, jež viděti lze ve
veliké a slavné katakombě sv. Kallista.

Již po několika krocích vidíme 2 kobky,
které teprve v novějším čase odkryty
byly. V první spatřuje se nad vchodem
obraz křtu Páně v Jordáně, v druhé

několikráte obraz dobrého pastýře, dva
kráte obraz osoby modlící se s rukama
rozpjatýma. Naproti vchodu vidíme na
obou stranách mezi dvěma výklenky
náhrobními 2 ryby plovoucí na vodě,
z nichž každá. na hřbetě nese košík,
v němž jest sklenice naplněná červeným
vínem, nad níž leží patero chlebův.
Ryba je živá, neboť plove. a znamená
Ježíše Krista, jenž »život pravý: jest,
a jejž sv. biskup z Noly, Paulinus (j 431),
nazývá »pravou rybou a rybou živé
vody.: Chléb v koši jest tedy živé tělo
Ježíše Krista, pod obrazem ryby vy
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značeného. Koš je upleten z proutí
vrbového. U Židů, Řeků, Římanův a
potom i u křesťanů přinášeli se obětní
dary v takých koších. Chlebý znamenají
tělo Páně ve způsobě chleba, &nádobka
s vínem krev Páně ve způsobě vína.
A považíme-li, že v kobkách těchto se
nejsvětější oběť slavila a sv. přijímání
podávalo, znamená nám celý obraz:
»Kristus, jenž pravý život jest., přichází
ku křesťanské obci a podává jí chléb
v tělo své proměněný a krev svou ve
způsobě vína.< Obrazy tyto pocházejí
z druhého století. Na jiném obraze
tamtéž vidíme třínožku, na níž leží na
míse ryba a vedle chléb. V levo stojí
jakýs muž zahalený v plášt, v pravo
stojí žena — modlící se.

Muž ten jest knězem křesťanským,
jenž právě chléb na stolku ležící v tělo
Kristovo proměňuje, žena pak značí
církev, klanějící se nejsv. Svátosti. Toto
proměnění následovalo sv. přijímání a
tu vidíme na obraze spodním sedm mužů,
sedících u stolu, na němž leží 2 ryby.
Před stolem stojí 8 košů, naplněných
chleby. Sedm mužů vidíme zde u stolu
Páně — na paměť, že sedm učeníků
nasytit Pán po svém vzkříšení u jezera
genezaretského pečenou rybou a chlebem.
'l'ato pečená ryba znamenala křesťanům
umučenébo a ukřižovaného Krista. Jakož

praví sv. Augustin: »piscis assus ——
Christus passus,< t. j. »pečená ryba
znamená Krista umučenébtm

S těmito památkami souhlasí i nápis
náhrobní v katakombě sv. Priscilly; zni
pak takto: »Ctihodná Martino. tys ne
ztratila světlo nejsladší; vždyt?jsi nosila
u sebe (nyní jest obraz ryby) t.j. Krista,
nesmrtelného Pána všech stvoření. Tvá.
božská láska pozvedla tě do nekonrčnaa
(věčnOsti)

Jak něžná to chvála zemřelé kře

sťanky. Neztratila se světlem časovým
i světlo nadpřirozené, světlo svaté víry, l

neboťumírajíc, nosila pramen všeho světla,
Ježíše Krista. v srdci svém, t.j. přijala
nejsv. 'l'elo Páně ve Svátosti oltářní.

Roku 1851. nalezen byl u svatého
Praetextata náhrobní kámen 1-70 m.
zdélí, na němž viděti tento něžný obraz:
Uprostřed jest kalich ——na něm chléb

z něhož zobají dva pávi. Vedle po
obou stranách plovou dvě ryby ve vodě,
nad níž vyčnívá kotvice. Páv jest obrazem
nesmrtelnosti. Celý obraz znamená: »Ne
božíík tento jedl z chleba věčného života,
jenž jest Ježíš Kristus, v nějž všichni
naději svou skládají.

Na některých deskách čteme: »Vezmi
pokrm, sladší nad med, jez & pij, drže
v rukou rybu.: Slova tato neznamenají
nic jiného, nežli že křesťané požívají
pokrm a pijí nápoj, jenž jest tělo a krev
Pána Ježíše Krista. Slova: »drže v rukou

rybux uvádějí nám na paměť obyčej
prvotních křesťanů, kteří při sv. přijí
mání tělo Páně do ruky dostávali a sami
pak si je do úst dávali. '

Velmi často objevuje se také obraz
beránka, nesoucího buď na žerdi anebo
na hřbetě nádobu s mlékem. Nádoba

tato, naplněná mlékem, značí kalich
s krví Páně, jako mléko živí tělo, tak
i krev Páně živí duši naši.

Sbrneme-li všecky tyto obrazy a
nápisy v jedno, vidíme, že staří křesťané.
učení () nejsv. Svátosti v tajnosti chovali
a že ryba s chlebem byla jim značkou
pro Tělo Páně ve způsobě chleba a ná
doba s vínem anebo s mlékem, pro krev
Páně ve způsobě vína; že tedy věřili
právě tak, jako posud církev naše učí,
že v nejsv. Svatosti oltářní přítomen jest.
celý Kristus Pán s tělem i krví, živý,
nerozdílný, a že nás tímto svým tělem
a krvi živí a posiluje k životu věčnému.

Jak asi uschovávali staří křesťané

nejsv. Svatost?
V -prvních dobách a zvláště v pro

následování, kdy věřící těžkou zkoušku
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musili podstupovati, kdy kněží po skrovnu
bylo, nesměla nejsv. Svátost? se uscho
vávati v místech bohoslužebných, nýbrž
po ukončené bohoslužbě hrávali věřící

* Nejsvětější se uschovávalo. Proto nazýsvaté částky, zahalené v čístťounképlátno,
sebou domů, a uschovávalije ve zvláštních
nádobkách. Bohatší křesťané mix-ali ná

dobky tyto ze zlata. O těchto zmiňuje
se sv. Cyprián; vypravuje, že jistá padlá
osoba opovážila se nehodnýma rukama
schránku, v níž bylo Nejsvětější, otevříti;
ihned však vyrazil ze schránky oheň,
což osobu tu tak polekalo, že se nikdy
již neosmělila schránky se dotknouti.

Bývali-li křesťané před pronásledo
váním jisti, tu uschovavala se nejsv.
Svatost i v chrámích samých a sice na
zvláštním místě vedle oltáře, kteréžto
se zvalo »pastof01'ium.c ?. takých
schránek povstala později tak zvaná
»ciboria,c záležející ze 4 sloupů, na
nichž stříška s křížem spočívala. Pod

AMA/\M/WMMM/AAA MLWMMN

střechou touto stával oltář; s hůry nad
oltářem- pod křížem visela na řetízcích
holubice, buď ze zlata nebo stříbra, dutá
a víčkem na hřbetě Opatřena, v nížpak

valy se chrámy také: »Dům naší
hol u bi ce.c Holubice nebyla křesťanům
jen obrazem Ducha sv., nýbrž i nejčistšího
těla Spasitelova. O holubicí této mluví
často sv. Otcové, tak sv. Basilius, řka:
»Třetí díl posvěcených hostíí má se
vložiti do zlaté holubicec & sv. Jan

Zlatoustý: »sv. tělo má se vznášeti nad
oltářem a nikoli v závoji zahaleno býti
jako dříve,“jakoby leželo v jeslích, nýbrž
má ve sv. Duchu (holubicí) uschované
zůstávath

Zdaž nedokazuje tato úcta při
uschovavání hostit v dobách pra
starých víru církve katolické v usta—
viěnou přítomnost?Spasitelovu ve Svátosti
oltářní ? (Příště dále.)

SV.

MMM/\ ,N.A „»v\vvwwv '\A/ \\f— “W NM “vx/“WHW' W 'v\. \/v '.1

Svatý Petr Klaver, otrok černých otroků.
Podává Fr. Janovský. (Č. (l.)

V.

Ctnosti svět.covy. Láska k Bohu. Úcta Rodič-ky
Boží. Láska k bližnímu. Kajicuost' .i sebeza

pírauí. T'rpělivost. 'lři evangelické rady.

krásném lesku viděli jsme
až dosud sv. Petra Klavera;

' pomněme však, že základem

sohivosti, základem síly divo
tvorné i ducha prorockého

byly jeho vzácné ctnosti, a to přede
vším královna ctností, láska k Bohu.

.Všecky podniky, všecky práce, všecky
námahy, všecko umrtvování měly jedno
zřídlo, jeden pramen: Bohu svou lásku
Osvěděiti. 'l'řebas však sebe více vykonal,
pokládal to za nic, a byl proto pohádán
k novým a novým důkazům lásky k Bohu.
Každý, kdo jej spatřil, skromného, pokor
něho, světskému hluku nepřístupného
sluhu Páně, vyznal, že jest všecek do

veškeré jeho blahodárně pů- *

Boha zabrán a pohřížen. Jednou splašili
se v Kartageně koně, a pádili směrem,
kudy se nás světec ubíral. Volali naň,
křičeli, aby se uhnul; avšak on neslyšel,
jsa zaujat svým nejmilejším rozjímáním
() lasce Boží;
zavedli stranou.

Nebyl-li zaměstnán svou službou
nebo skutky milosrdenství, modlil se;
modlitbu pokládal za nejlepší odpočinek
& zotavení po apoštolských namahach.
Rektor koleje kartagenskě P Šebestián
Morille, říkával, že neví, kdy vlastně
P. Petr svou modlitbu. končí; nebot. že
kdykoliv do jeho příbytku vstoupí, vždy
ho spatří, an se modlí; ba mnohdy
shledal ho s trnovou korunou na hlavě,
s provazem na krku, u svatém zanícení
a vytržení. Spával dvě či tři hodiny,
ostatek noci věnoval modlitbě a rozjímání,
při čemž hojné slzy proléval; jizba jeho

i chOpili ho násilím, a
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zářila mnohdy za noci nebeskou září,
on sám u vytržení vznášíval se nad zemí,
tvář jeho i za dne bleskotala se jasem zá
zračným, zejména když sloužil mši sv.,
poděloval chudé aneb doprovázel od
souzence na popraviště.

Svou pobožnosť začínal pravidelně
vzpomínkou na přehořké umučení a
bolestnou smrt Pána Ježíše. V ruce
držival obrázky, jež představovaly ta
jemství právě rozjímaná; polibky a slzami
byly skoro cely setřeny. Často si zašel
k odlehlému kříži, padl na kolena a volal:
»O můj Ježíši, pro mne ukřižovaný Synu"
Boží, miluji Tě, velice Té miluji, z celého
srdce 'l'é miluji!: Pán Ježíš byl stálým
předmětem jeho řečí; vzdychal při tom
& slzel, a naplňovat takto posluchače
spasitelnou žalostí i svatou radostí.

Tak-li už pouhá vzpomínka na
božského Spasitele rozněcovala

jeho v nejsvětější Svátosti oltářní! Svaté
člověčenství Ježíšovo v tomto tajemství
lásky ukryté, jeho božství, jeho vše
mohoucnosť, jeho neskončená dobrota
poutaly mysl i srdce Klaverovo; choval
se před velebnou Svátosti jakoby videl
Pána Boha už tváří v tvář. Zde se
modlíval, sem často, velmi často za den
přicházel; kterýkoli kostel shledal ote
vřený, vešel tam a klaněl se před svato
stánkem Pánu nebes i země. V předvečer
velikých svátků nebo
v nichž bylo možná získati odpustky,
chodil po ulicích a náměstích a vybízel
lidi k sv._přijímání. Zvláštní péči věnoval
v té příčině svým milým nemocným
černochům; aby byl příchod Páně k nim
důstojný, zametal sám jejich bídné jizby
& vonným kadidlem vykuřoval; půjčoval
jim na lože i svou pokrývku, kterouž
byl darem dostal. Některým lidem se

přijímají; zastal se světec svých miláčkův
a pravil: »I otroci jsou křesťané; proč
pak byste jim překáželi naplniti zákony
Kristovy a jeho svaté církve? Proč pak
je chcete takřka oloupiti o svátost, kterouž
láska Ježíšova ustanovila zvláště pro
chudé, malé, mdlé a nemocné?<

Miluje Pána Boha z celého srdce
svého, miloval otec Klaver všecko, co
se týkalo služby Boží, ctil velice předměty
náboženské, věcí světských byl prost, po

srdce _
hodného kněze. což skutečná přítomnost %

takových dni, ,

novinách světských netoužil, v Kartageně
žil jako cizinec; toužilť po jiné vlasti,
po vlasti nebeské.

Při mši sv. jevil se býti seraFmem
nejvroucnější láskou zaníceným, zejména
o slavnostech Páně a panenské Matky
jeho; lidé v kostele přítomní žasli, úctou
a bázní svatou játi.

Od nejútlejšího mládí byl bedlivým
ctitelem Hodičky Boží; něžné přátelství
s bratrem llodršguezem, miláčkem nebes
Královny, nemálo roznítilo úctu onu.
Kdykoliv navštívil nejsvětější Svátost?
oltářní. stavil se vždy i v kapli Marianske.
Svátky Marianske slavil přeuctivě; v ta
kové dny nejraději zpovídal dítky, aby
jim vštípil do srdci lásku k nejblaho—
slavenější Panně; v takové dny chystával
dítkám i hostiny. zpěvem a hudbou je
obveseloval, o ctnostech královny nebeské
jim kázal, růžence rozdával; techto da
roval do roka asi 9000; sám je dělal
se svými tlumočníky. Každý den uctil
Matku Boží nějakou službou lásky, každou
hodinu zapěl píseň Mariánskou. Kdo vy
líčí, s jakým zanicenim kázal o Panně
Marii! Jednou o svátku Zvěstování Panny
Marie meškal v domácí kapli dona
Ondřeje Vauquevela & hovořil s ním a

, jeho rodinou o veliké důstojnosti Rodičky
Boží. Za řeči vyňal obraz, jenž před
stavoval sváteční tajemství & mluvil po
té s takovým nadšením, že ho smysly
opustily a přes hodinu stál jako socha
před shromážděnou rodinou, kteráž se
v slzách rozplývala. .

Po Kristu Pánua nejsvětější Matce
jeho ctil zvláště svatého anděla strážce,
sv. Petra, svého patrona, svateho otce
Ignáce, jehož obraz na medailce stále
nosil. Nad to zvolil si strážci '24 svatých,

%aby prý měl každou hodinu denní zvlášt
. ního přímluvce u trůnu

nelíbilo. že černoši tak často Tělo Páně - *

Božího.
*

*
Jiný důkaz, jak sv. Petr Klaver

Pána Boha miloval, jest jeho přeněžná
láska k bližnímu, bez níž pravé
lásky k Bohu není. Nebudeme zde znova
připomínati, kterak horlivá touha po
spáse duší nesmrtelných přiměla ho, že
opustil svou vlast Španěly a dalekým
mořem pustil se do Ameriky, kdež 40
let v potu tváři pracoval na vinici Páně.
Láska jeho byla všecka nežistna; ná-_
leželť všecek lidem chudým, nuzným,



otrokům; kartagenských bohatých, uro
zených, vznešených rodin téměř ani
neznal. Už jsme vypravovali, čím byl
ubohým černochům; jako se jim obětoval,
dokud byli živi, tak o ně pečoval, když
se už na věčnostodebrali; skutky ka
jicné, prosby, modlitby, mše svaté, od
pustky. přivlastňoval svým zemřelým
miláčkům. Jak rád by se byl i do končin
afrických vypravil, aby i tam nauku Páně
zvěstoval; že mu toho nebylo dopřáno,
spokojil se, že mohl ob čas v sousedních
územích misie konati.

* =*:

.y.

Svou převelikou lásku živil náš
světecstálýmumrtvováním a sebe
zapíráním, tak že ho lze nazvati
stálým mučeníkem, ustavičnou obětí. Za
všech 54 let svého řeholního života ne
dovolil si všetečného pohledu, nedopřál
si světské radosti, světského potěšení.
Kdykoliv opouštělo loďstvo přístav kar
tagenský aneb do něho se blížilo, zvo
něno ve městě všemi zvony, stříleno
z děl; kde kdo chvátal na břeh mořský,
aby svou zvědavost ukojil, aby se novin
dověděl. S city zcela jinými chvátal otec
Klaver do přístavu; čítal v duchu duše,
jež přivede božskému Spasiteli. Světských
hovorů nemiloval; nejmilejší hovornou
byla mu zpovědnice, nejmilejší hudbou
pláč & nářek kajících duší.

Přes všecky namáhavé práce žil co
nejstřídměji, zachovával ustavičně nej
přísnější půst; několik drobtů chleba a
něco zemáků bylo jeho pravidelným po
krmem. Nejmilejším lůžkem byla mu
země, poduškou kus tvrdého dřeva. Za
noc třikráte se bičoval do krve: poprvé
než ulehl, podruhé o půl noci, potřetí
časně zrána. Pod vrchním šatem nosil
drsné roucho kajicné a dva dřevěné
kříže; o koruně trnové a provaze na
krku už jsme se zmínili.

_ * *
+.“

Světec náš vynikal podivuhodnou
trpělivostí; ať si kříže, protivenství,
ústrky, nesnáze pocházely odkudkoliv,
snášel vše klidné a odhodlaně; byltě
v té příčině dostal od svého milého
Alfonsa Rodrigueza dvě velemoudrá na
učení, jež si hluboce vštípil do srdce:

1. Jsem-li pronásledován nebo tupen,
zasluhují toho, aneb nezasluhuji. Za

sluhuji-li, nač bych naříkal? Musím se
polepšiti a Boha za odpuštění prosili.
Pakli nezasluhuji, jest se mi radovati &
Bohu dékovati, že mně dopřál příleži
tosti, z lásky k němu trpěti; ostatně pak
mlčím.

2. Trpím-li příkoří, proč bych si
nevedl jako osel? Mluv si o něm dobře
či zle, ubližuj si mu — on mlčí. Zapomeň
si na něho, nedej mu potravy, nestat-ej
se oň, pohrdej jím, přetěžuj si ho —
on mlčí. Tak se chovej též pravý slu
žebník Páně a s Davidem říkej: »Ut
jumentum factus sum apud tec —jako
hovádko učiněn jsem u Tebe.c (Zalm
72, 23.)

Obrovská práce pokřestění a zušle
chtění černochů vzbudila otci Klaverovi
zlost u některých nelidských pánů, kteří
mu vytýkali, že prý zdržuje otroky od
práce, že prý je činí domýšlivými, ba
zpupnými, že prý se netřeba s bídným
otrokem tolik obírati a pod.; zapovídali
mu přístup do svých domův a dvorů,
poroučeli otrokům, aby prý ho zahnali.
Sluha Páně mlčel a radoval se, že může
pro Krista a nesmrtelné duše lidské trpěti.
Ale nespokojili se zlostníci pouhými slovy
neláskavými a urážlivými; staloť se ne—
jednou, že svatého kněze zákeřnicky pře
padli a smrtí mu hrozili. Ani tenkrát
neopustila ho svatá trpělivost; pravil:
».Je-li vůle Boží, abych rukou vaší
zemřel, staniž sele

Považme nad to, že i někteří vlastní
spolubratří v koleji někdy nelibě,a ne
spokojeně soudili o apoštolském díle
Klaverově, jakož i o soukromém kajicném
životě jeho; že svou nelibost mnohdy
trpkými slovy pronášeli. Klaver mlčel a
opět mlčel. Vytýkali mu nedostatek
učenosti, nevědomost. Odpověděl: »Ně
záleží na tom, jsme-li pokládáni za ne
učené, nevědomé; ale důležito jest,
bychom byli poslušni a pokorni.:

Jednou spatřil v domácím chrámě
paní ješitně a nestoudně oděnou. Svatá
horlivost mu nedala; i přistoupil k dámě
té, a vytýkal jí laskavě, že takový šat
se nesluší ani jejímu stavu, ani posvátné
době, ani posvátnému místu. Dáma se
rozlítila, dala se v kostele do křiku, až
přiběhl bratr zakristán, ba i Páter rektor
přišel. Tento zastal se v první chvíli
rozhněvané paní, a rozhořčen pravil
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světci, proč že opatrněji si nevede. Otec
Klaver nikterak se neomlouval, nýbrž
padl kajicné k nohám rektorovým &prosil
pokorně za odpuštění a za pokání. Vý—
jevem tímto byla pani všecka skrušena,
a rozhodla se, že nový život začne;
Páter rektor pak nový měl důkaz, že
svatost Klaverova jest pravou, že v žádné
zkoušce nepodlehne, že se vždycky ob
jeví, jako olej nad vodou.

* *
*

Věrné zachovávání tří evange
lických rad — dobrovolné chudoby,
ustavičně čistoty, dokonalého poslušenství
— činí řeholnika řeholnikem. l v této
příčině byl sv. Petr Klaver z té duše
věrný &vzor převelebný. Ch udobu po
kládal svou matkou. Jizbu měl pramalou,
lůžkem mu byla podlaha, nářadím ná
stroje kájicné, holý stůl, dvě dřevěné
židle a lavička; knihovnou breviář a
dva svazky »O svědomíc; potřeboval-li
jiných knih, vypůjčil si z knihovny klá
šterní. Ozdobou světničky byl kříž Páně
na stěně, obraz Krista u sloupu uvázaného,
obraz Petra klečícího a trojí zapření
oplakávajícího, obraz milého spolubratra
Alfonse Rodrigueza.

hodili; hirret stačil mu na deset“ let.
O chudičké stravě jeho už jsme mluvili.
Často se stalo, že přišed teprv po obědě
domů, nenalezl žádného pokrmu; kuchař
naň zapomněl. KdOsi chtěl to žalovati
představenému; ale světec prosil ho pro
Boha, aby toho nečinil, dokládaje. kolik
že lidi ne jeden den, ale kolik dní ani
sousta chleba nemají.

Kde co vyžebral, všecko svým chudým
svěřencům a nemocným daroval. V ne
moci nikterak si nepolepšoval. Když ho
jednou kapitán Jan František ze Sv.
Martina snažně prosil, čeho by si přál, od—'
pověděl: »Kousek plátna, abych jednoho
černocha přioděl.c Kapitán poslal mu
ihned dvanácté loktů; světec dal ustři
hnouti, kolik bylo potřeba, ostatek vrátil.
' Jindy dovolil, aby mu byla darována
lahev vína; když se dárce ptal, jaké by
si přál, bílé či červené, pravil: »Chudí
si nesmějí vybírati .

Panická cudnosť Klaverovabyla
jako andělská; snad ani jednou za svůj

Aby se ještě více :
podobal svému božskému Mistru, jenž g
neměl, kam by hlavy sklonil, nosíval ;
jen takové roucho, které druzí už po—

celý řeholní život nepopatřil všetečně
na tvář ženskou; tlumočníkům bylo bed—
livě dbati, aby černoši v počestnosti a
slušnosti shromáždili se na křesťanská
cvičení a vyučování. Měl mocnou ochran
kyni své čistoty, Pannu Marii, Královnu
pannen.

A co díme o třetí radě evangelické,
o dokonalém poslušenství? Pře
čtěme si, co napsal světec ve svých po
známkách. »V řeholním stavě není kratší
cesty k dokonalosti, než poslušnost
k představeným; jediné slovo z úst jejich
jest dražší nad sto zvláštních zjevení.

- Poručí-li mně představený něco těžkého,
pozdvihuji srdce k Bohu“ a myslím si,
že rozkaz s nebe pochází; poslouchám
rychle jako anděl, a děkuji Bohu,-že
mne račí užívati nástrojem, bych vyplnil
.vůli jeho.:

Před svými představenými stál
vždycky jako nejposlednější novic, s nej
větší úctou, birret v ruce, s očima sklo
penýma. Nejtěžší úlohy bývaly jemu
svěřeny, ježto se vědělo, že je nejlépe
vykoná. Řeholi sv. otce Ignáce plnil co
nejsvědomitěji; sebe bedlivěiší pozoro—
vatel nemohl mu vytknouti nějakého

5 přestupku.
Pevnou oporou všech těchto ctností

byla přehluboka pokora. Byl schopen
zastávati nejčestněiší úřady v řádě; avsak
zůstal věren svému prvnímu úřadu, za
městnávati se totiž jenom s ubohými
otroky, s chudinou a nemocnými, v klá
šteře pak konal s největší zálibou služby
nejposlednějšího podomka: nosil vodu,
umýval náčiní, zametal, stlal.

Před velehností Boží byl ustavičně
jat svatou bázní, a jakoby byl nej
horším hřišníkem, pamatoval neustále
na smrt', soud a peklo. »Varuj se,a říkával
sám sobě, »abys nepřijímat milostí Božích
nadarmo; nebuď mezi svými spolubratry
čím byl Jidáš mezi apoštoly. Považ, jak
ti, kdožs tebou do řádu Vstoupili, statnými
kroky berou se za dokonalostí, kdežto
sám zůstaváš nevděčným člověkem a
bídným hřišníkem. &Pohled na hvězdnatou
oblohu nebeskou vnutil mu tato _slova:
»Ejhle, tolik velebných tvorů plni vůli
Boží bez odporu, já však, bídný červ,
protivím se jí.< Patře na květnaté lučiny,
pravil: »Mnenevděčníka! 'l'olik milostí
přijímám, & nepřináším ovocem leč trní



& hloží.: U nečisté, kalné bažiny řekl:
:'l'ak jest pokálena čistá voda milosti
Boží v nečistém srdci mém.

ět- *
*

Takovýmito ctnostmi zářil sv. Petr
Klaver Kartageně téměř čtyřicet let. Přes
příkoří a protivenství, o nichž jsme mlu

'vili, byl ctěn a_vážen; práce jeho
byly požehnány a zasloužil si jimi právem
názvu »otroka černých otrokůa; Karta
gena podobala se prvotní obci křesťanské
v Jerusalémě pro zbožnost a mravnost
svých obyvatelů.

Biskupové a jeneralní vikáři karta
genští přeochotně propůjčovali světci
plnomocenství k pracím apoštolským a
s radostí svéřovali mu stádce své; pří
chozí hodnostáři církevní doporouceli
zbožným modlitbám jeho sebe i své
svěřence; jenerálové vojenští, kapitáni
loďstva nikdy neopomenuli navštíviti sva
teho sluhu Páně a modlitbami jeho za
bezpečiti si šťastné cesty.

Když se peruánský vicekrál, markýz
Mancera, vracel do Španěl, navštívil otce
Klavera, políbil mu uctivě ruku &prosil
ho za nějakou pamatku. »Nemám ničeho,c
pravil sv. Petr; přítomný však Pater
rektor poručil bratru laikovi, aby vice—
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králi daroval dřevěný křížek s ostatky
svatých, jenž kdysi náležel otci Klaverovi.
Markýz přijal svatý ten předmět pln
úcty, políbil jej, položil jej na hlavu a
vyznal, že si ho více váží, než zlatého
rouna na svém krku.

Místodržitelé kartagenští, šlechta,
duchovenstvo, obcane, obchodníci. námoř
níci, lidé dospělí i mladí — kde kdo
utíkal se k svatému knězi; všude nesla
se pověst, že pro Klavera ušetřil Bůh
celé Kartageny.

Št'astným se pokládal, kdo měl ně
jakou památku od našeho sluhy Páně.
Když mu jednou v nemoci musil lékař
žilou pustiti, zachytli krev jeho a smočili
v ní své šátky na památku; schovávali
si vlasy jeho i vousy; sbírali zpovědní
lístky. jež byly jeho jménem podepsány.

Don Pedro Zapata, místodržitel celé
provincie kartagenské, vydal toto slavné
svědectví: »Pověst'o svatosti otce Klavera
jest tak veliká a rozšířená, že právem
pokládán sloupem a oporou státu. Všichni
ho chválili. Nelze mi pověděti všech
jeho ctností a hrdinských skutků, nelze
mi udati všech zázraků, jež se na jeho
přímluvu udály. '.l'o všecko jest ozvěnou
živola svatých, jež .v církvi známe a
uctíváme. (Ostatek priste.)

Národnosti
. „Šý
©? gwinn více se národové odvra
l/11.——' _ 'sš, .. - _ . - .

(Š! cejn od svetla uceni krestan

to za dob našich. 'l'ak zvaný »libera
lismusg t. j. pachtění se po nevěře,

'podkopal v národech víru, vzal“ lidu
zbožnost a s tou také mravnost; zničil
v srdci plamen lásky k Bohu a tím také
plamen lásky k bližnímu, a místo ku
předu, hnal lidstvo nazpět v zásady a
názory pohanské. Z toho povstalo mnoho
převrácených, s učením Kristovým se
nesrovnávajících pojmův a zásad, z nichž
jedna jest přemrštěné pěstění onárod

nostic na úkor a škodu jiných. Za našich
dob i v našich vlastech dospěl princip
'ěi zásada národnostní věru takového

vrchole, že se staví nad náboženství,
ba pod rouškou »národn0stic dopouští
se mnozí hrubých poklesků proti kře
sťanské spravedlnosti a lásce k bližnímu.
Přemrštěným pěstěním vlastního citu
národnostního vzniká zášť a nenávist

proti lidem jazyka jineho, vzniká touha
po uzavřeném území, v níž by jen je
diná národnost“ výhradně panovala, ne
ohlížejíc se na ostatní tamtéž bydlící
příslušníky národnosti jiné.

Názor křesťanský, jenž všecky lidi
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bez rozdílu jazyka a národnosti pojí
v jeden celek láskou k Bohu jednomu,
tento názor ztrácí síly tam, kde sobeckost'
se okazuje, která jednomu hoví na úkor
druhého. Či má to dojíti tak daleko, aby
příslušník jednoho národa na potkání
požíral druhého, jen proto, že od Boha
již rozličným národnostem určeni a při
dělení jsou, tak na př. u nás Čech
Němce, anebo na0pak? Kam pak by to

lidstvu, hřeší na svém vlastním ná—

rodu, nebot“ každý odpor. proti řádu při—
rozenému má v zápětí neblahé následky;
všickni přemrštěnci, kteří jednotlivé ná—
rodnosti proti sobě štvou a dráždí, jsou

i jejich škůdcové, byt' by snad v okamžiku
činnost jejich záslužnou se zdála & oni

vedlo? Do jakých konců bychom to při- i
vedli? Nesčíslný počet rodin mají členy
své z rozličných národů vzaté, tu je
otec Čech a matka Němka, tam zase
Francouz má za ženu Angličanku, nebo
Vlašku, tu je muž Rus, žena Španělka
atd. Zdaž by nemusili tací manželé se
rozejíti a 'to na vždy? Kde by byla ne
rozlučnosť manželství a povinnost man—
želů pospolu žíti? Zdaž by taková ztře
štěná zásada »národnostníc nepodryla
celý náš společenský řád?

Zásada tato jest skrz na skrz ne
křesťanskou, nebotuzavírá jeden národ
naproti druhému, považujíc jej za cizí,
za nepřátelský, a názor taký jest úplně
pohanský. U starých pohanův i u vzdě
laných RekůvaŘímanův, a právě u těchto
nejvíce, vládl názor, kdo nepatří k jejich
národnosti, jest jim cizincem a nepřítelem,
jmenovali jej také nehezkým jménem
»barbam Bůh však nechtěl, aby ná—
rodové jeden druhému se odcizovali a
nepřátelsky proti sobě stáli, proto také
stalo se, že státové a říše na jiném zá
kladě nežli »národnostnímc vynikali a se
rozvíjeli. Bůh zjevil_se lidem jako čistá
nežistná láska a proto měli i lidé všichni
se za jednu velikou rodinu pokládati a
jako Bůh dává slunci svítiti a déšť se
sílá na tu i onu zemi bez ohledu na

hranice, tak mají i národové vespolek
se zbližovati, jeden od druhého'dobrému
se přiučovati a takto vespolek se zu
šlechťovati. Kdo se proti tomuto Bohem
stanovenému řádu protiví, hřeší na

do nebe vynášení byli jakožto dohro
dinci a přátelé lidu. Kdo trpí nejvíce
přemrštěným pěstěním »národnosti'h
Lid. Či snad to lidu prospívá, když roze
štván jest, tak že až k násilí se útočiště
béře? Či prospívá to, když hyne obchod,
hyne průmysl, hyne společenský život,
mizí vzájemná důvěra & podpora? A lid
věru si štvanic národnostních nepřeje,
ten chce žíti v míru a pokoji se sousedy
jiného jazyka, jak je dávné časy spojily.
A konečně, jaký účel mají všecky tyto
roztržky, všecky tyto národnostní štva

_nice? Žádný. Vlastní národ se jimi sotva
zušlechtí a povznese, &druhou národnost
přece nelze vypuditi anebo dokonce snad
ze světa zprovoditi ? Takovým neplodným
bojem ubírá se národu síla, jež by věru
k lepší a plodnější práci potřebná byla,
zatíná se žíla všemu čilejšimu životu
jak v oboru hospodářském, tak du
chovním lid se unavuje, a konečně vida
neprospěch věci, upadá v ztrnulost' a
lhostejnosti ku škodě vlastní svaté věci

,národní.
Nechť se nám však nevytýká, že

chceme utlu'miti cit národní v lidu, anebo
uhasiti plamen lásky k vlastnímu národu,
k vlastní řeči,k vlastním zvykům, zkrátka
ke všemu tomu, co národ tvoří. Nikoliv.
Kristůs Pán zajisté jest ve všem vzorem
nejlepším, a hle, ač kázal milovati všecky
lidi, miloval přece nejpředněji svou vlast,
svůj lid, svou národnost. Vždyť plakal
nad zatvrzelostí lidu svého, která mu
zkázu přinésti měla, vždyť plakal nad
budoucí zkázou krásného města Jerusa

léma. On usiloval o to, svůj národ nej
prve ušlechtiti, ku poznání pravdy při



___733

vésti, aby byl účasten vykoupení. Při
tom však často bičoval vychloubavé
sebevědomí fariscův a zákonníků, kteří
tuze sobě zakládajíce na národností ži
dovské, ku povznesení jeji ničeho nečinili
a přece jinými národnostmi pohrdali. O
jak často vytýkal jim Spasitel, že jsou
škůdcové a hrobaři vlastního národa?

Církev. Kristova snažila se povždy
jednotlivé národy v duchu jejich, v ja
zyku jejich vychovávati a vzdělávati;
ona podržela i jejich jazyky a obyčeje,
a kde to možné nebylo, přizpůsobila je
obyčejům křesťanským. Každý národ,
jenž přijal víru Kristovu, měl v církvi
rozhodného zastánce jazyka sveho, který
přece jest hlavni podstatou národností.
Církev katolická jest to, která základ
položila ku pravému vzdělání jednot
livých národů. která pěstíla jejich písem
nictví, která uchovala jazyk jejich. Tak
se to má i s národem naším českým.
Kdy počaly dějiny naše? Tou dobou,
kdy panovníci i lid český přijali nauku
Kristovu. Kdo byl to, jenž nejprve na
roli národa pracoval? Byli to kněží církve
katolické, byli to řeholníci četných a
slavných klášterů ve vlastech našich;
Kdo zachoval nám naši českou řeč

v dobách pronásledování? Chrámy naše
to byly, kde se ještě česká modlitba,
český zpěv ozývatí směl, když i školy
poněmčené byly. Kněží katoličtí to byli,
kteří pěstovali, udržovali jazyk český a
tak položili základ k nynějšímu rozkvětu.
Křesťanství neničí lásku k národnosti,
k jazyku a národu, naopak rozplame—
ňuje ji, p0siluje ji, nebot“ vlastní národ
jest mezi všemi každému nejbližší, jejž

Škola B. s. P. 1896.

milovali dlužno. Pečujte o povznesení
lidu, ušlechl'ujte jej na základě Bohem
daným, na náboženství Kristově, zvele
bujte jeho blahobyt, podporujte plodnou
a záslužnou práci jak na poli hmotném,
tak i na duševním, tak prospějete lidu
více, nežli jalovými frázemi o národ
nosti, jimiž se sice v okamžiku mnoho
nosoudných lidí lapí, jimiž ale se pranic
celku neprospívá; neštvete lid proti ná—
rodnosti jiné, aby nepovstal boj, kde
ho není třeba, nepěstěte »národnost'<<
jako modlu, před níž i křesťanství ustou
pití musí.

Takovouto zásadou o národnosti

tropí se za našich dob veliká neplecha
jak u nás, tak i u jiných národův a
proto jest povinností každého, jenž
s lidem dobře myslí, na neplechu tuto
upozornitl a všecky lidi dobré vůle před
ní varovati. Liberalismus chce národy
rozeštvati, znepřáteliti a proto jim béře
víru a zbožnost; kdyby šlo pojeho, což
nedej Bůh, pak by za krátký čas nastal
boj všech proti všem, v němž by ovšem
vítězili jen ti, kdož počtem a mocí jiné
převyšují, mali národové pak by vy
hlazeni byli, anebo porobeni. Pak by
se ukázalo ono hrozné ovoce přehnaného
pěstění citu národnostního; dokázal by
se pravý opak toho, čeho dosíci se chtělo.
Bůh spojil _národy skrze Krista, Syna
svého, křesťanstvím a láskou vespolnou,
kéž nikdo je nerozlučuje líchou záminkou.
Vratte slovům jejich význam, volal papež
Pius IX., vraťte i slovu a pojmu »ná—
rodnosťc, význam pravý, jenž ne ku,
škodě jest, ale k užitku národům.

Boh. Hendl.
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Na slavnost“ všech Svatých.
„Blahoslavení lkající, neboť oni

potěšeni budou.“ (Mat. 5, 5.)

' qierokles, starověký mudřec,
' který v polovici 5. století
. žil, a v městě Alexandrii

mudrctví vyučoval, vy
pravuje o jistém člověku,
kteréhož lidé za nemou
drého měli, že chodil den

jak den ulicemi města a seč síly měl,
hlasitě provolával: »Kupte dům! kupte
důmla A když se ho lidé tázali, jaký by
ten dům byl a jak vypadá, tu jim po
každé ukazal kus neúhledného kamene,
a pravil: »Zde jest kus z toho domu,
kterýž jest na prodej; z toho kusu
můžete poznati, jak vypadá celek.:

A podobně má se to s námi.
Mý dnes pozdvihujeme zraků svých

k tomu velikému domu, v němž obývají
nesčíslní zástupové vyvolených Božích
ze všech národův a pokolení a jazykův,
a dům ten nazývá se nebe. Dům ten i
my máme sobě zakoupiti„ale dokud zde
na zemi- dlíme, úpravu jeho a krásu
postíhnouti nemůžeme, a ze smrtelníků,
pokud se o tom Písmo-svaté zmiňuje,
jen dvěma osobám bylo dopřáno, do
domu toho nahlédnouti, totiž sv. apoštolu
Janovi & sv. Pavlu. A sv. Jan, co viděl,
zaznamenal a praví 0 domě tom, že
krásnému městu se—podobá, jehož brány,
ulice a prostory jsou sám drahokam, že
v městě tom Bůh sam má svůj trůn a
s vyvolenými svými v něm přebývá a
že počet blažených obyvatelů jeho jest
tak veliký, že ho žádný přečísti nemůže,
jak jsme to částečné slyšeli z dnešní
slavnostní epištoly. (Zjev. 21.)

A svatý Pavel zase 0 domě tom
.v 1. listu svém ke korintským praví,
že v něm taková radost panuje, jakéž
žádné oko nevídalo, žádné ucho. ne
slýchalo, aniž srdce lidské kdy pocítilo.
Anot vtom nebeském domě jest taková
blaženost, že sami andělé nebešti za to
Boha ustavičně velebí a jemu díky
vzdávají, prozpěvujíce: »Amen! Dobro
řečení a jasnost a moudrost a díkůčinění,
čest a moc, i síla Bohu našemu na věky
věkův.c (Zjev. 7, 12.) A jestliže v tom
nebeském domě jest blaženost takova,

©
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že se lidským jazykem ani vysloviti nedá,
ó kdo by z nás neměl z toho s církví
svatou dnes se radovati, že nesčíslné
množství z těch, kteří nás na věčnost
předešli, a kteří zde na zemi v Kristu
Ježíši živi byli v chudobě, v protívenstvích,
v zármutcích, v pokušenich a v mnoho
násobném, tuhém boji, jen aby se za—
chovali neporušeni od tohoto světa, nyní
toho všeho sproštěni jsou, a tváří v tvář
na Boha patří a v pokoji věčné blaže
nosti požívají?! kdo by z nás neměl
se radovati, že Bůh sám setřel všelikou
slzu z očí jejich, že odění jsou v roucha
bílá a kvetoucí palmy vítězství a věčného
míru že jsou nyní v rukou jejich?!

O kdyby nám dopřáno bylo viděti
tu korunu, kterouž korunována jest
v domě nebeském Panna Maria, a tu,
kterouž ozdobení jsou svatí apoštolé, a tu,
která se stkvi na hlavách sv. mučeníkův,
a tu, která krášlí svaté panny, a i tu,
kterouž svatí vyznavači všech národů,
věkův a stavův obdrželi: tu zajisté nám
všem zastýskalo by se na zemi bydleti,
tu zajisté po ničem bychom tak netoužili,
nežli po tom, abychom i my do toho
domu nebeského brzy se dostali. Či nejsou
ty hvězdy na nebi krásné? Krásnější
jsou svatí a světice Boží! Není to slunce
na nebi velebné? Velebnější, neskonale
velebný jest Bůh, jenž sám vyvoleným
svým jest ořehojnou, na nejvýš blaživou
odplatou! 0 krásný jest ten dům nebeský,
a blaženost obyvatelů jeho nedá se žádným
jazykem lidským vysloviti, ale jaký jest
život náš? Sv. Jan dí zřetelně: »Nevejde
do něho (do nebe) nic poskvrněného,
ani činícího ohavnost a lež, než toliko,
kteříž napsání jsou v knize života Be
ránka.: (Zjev 13, 8.) My jsme sice všichni
zapsáni byliv knize života Beránka, ale
což jestliže hříchové naší zápis ten zmařili?
To nás leká, to nás naplňuje obavou,
anot' odnímá nám všecku naději tak, že
po nebi ani toužiti se odvážiti nesmíme.
Než neklesej na mysli ty, kterýž jsi
zhřešil, a nezasluhuješ podílu míti .v domě
nebeském s vyvolenými Božími! Popatř
aspoň dnes na ten krásný dům nebeský,
a co tam spatříš? To, že v domě tom
krásném přebývají také kajicníci, a i oni
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mají korunu krásnou na hlavách svých,
a každá slza upřímné kajicnosti, s kterouž
smývali skvrny své zde na zemi v krvi
Beránkové, stkví se jako démant v koruně
jejich, a sám Ježíš Kristus to jest, který

&WQĚQ

nejen svým posluchačům na hoře, kdež
kázal, ale i tobě naději, anoť i ubezpe—
čení věčného blahoslavenství dává, řka:
»Blahoslavení lkajíci, neboť oni potěšeni
budoua (Mat. 5, 5.) Amen. F. K.

Na den všech věrných zemřelých.
„Slitujte se nade mnou aspoň vy,

přátelé m0jí.“ (Job 19, 21.)

j'vangelium sv. Lukáše v 16.
; ' _ kapitole vypravuje nám podo

benství, kteréž pověděl Pán
_ Ježíš řka: »Byl jeden bo—

hatý člověk, kterýž se obláčel
kment, a hodoval na každý

den stkvostně. Byl pak také jeden chudý,
jménem Lazar, kterýžto ležel u vrat
bohatcových plný jsa vředů. Žádal na
sycen býti z drobtů, kteréž padaly se
stolu bohatcova, ale žádný mu jich ne—
dával. Toliko psi přicházeli a lízali vředy
jeho. Stalo pak se, že ten chudý umřel.
[ nesen jest od andělů do lůna Abraha
mova. Umřel pak i bohatec a pohřben
jest v pekle. Když pak v mukách jsa,
pozdvihl očí svých, uzřel Abrahama vy—
soko nad sebou, a' Lazara v lůně jeho.
[ zvolal bohatec: Otče Abrahame, smiluj
se nade mnou a pošli Lazara dolů, ať
omoči aspoň konec prstu svého u vodě
& ochladí jazyk můj, neboť se mučím
v tomto plameni! Ale Abraham odpo—
věděl jemu: Rozpomeň se synu, že jsi
přijal dobré věci v životě svém, a Lazar
zlé; nyní pak tento se těší, ale ty se
mučíš. A nad to nade všecko jest mezi
námi za vámi veliká propast, tak že ne
můžeme ani my odsud k vám jíti, ani
vy odonud sem přijíti.: .

A tak jest, jak Pán Ježiš pověděl;
mezi nebem, nejblaženějším sídlem vy
volených Božích, a mezi peklem, nej
žalostnéjším místem zavrženců není žád—
ného spojení, žádného obcování. Ne tak
se to má s dušemi věrných zemřelých
v očistci, jejichž památku dnes ko—
náme. Ony sice také trpěti musí v pla
meni za hříchy své, za které, ač od
puštění jich v tomto životě dosáhly a
v milosti Boží z časnosti na věčnost vy—

kročily, uražené velebnosti božské s do
statek zadosť neučinily.

Ijejich pobyt “v očistci jest nad
míru žalostný, nebot“ odloučeny jsou od
pramene nebeských radostí a v této
odloučenosti své nemohou samy nic uči
niti, aby k prameni věčné radosti se
přiblížily, leda trpěti muka, jaká jim
spravedlnost božská usoudila.

Abychom si žalostný pobyt jejich
v očistci poněkud znázornili, představme
si onoho ubohého churavce, o němž
nám evangelium sv. Jana v 5. kapitole
vypravuje, a jenž 38 let nemoci své u
zázračného rybníka Betsajdy v Jerusalémě
ležel a se trápil. Ubohý člověk ten viděl,
jak jistým časem anděl do rybníka se—
stupuje, jak jeden po druhém z ne
mocných se pozdravuje, on sám však
již 38 let tam čekal 'a nemohl ozdra—_
věti, proto že neměl nikoho, kdo by ho_
k vodě přinesl, a sám jíti nemohl.

Tak ty ubohé duše v očistci: on-y
samy nemohou k prameni nebeské ra
dosti se dostati; ony vidí, jak andělé

'přicházejí &očistěné duše do věčné slávy
doprovázejí, ale samy nemohou žádných
zásluh, žádných úlev, žádných odpustků
dosáhnouti. O, kdyby v očistci byl ně
jaký zpovědník Bohem zřízený, jak rády
by znovu a s pláčem ze všech hříchů
svých se zpovídaly; kdyby tam byl oltář
novozákonný, o jak by chvátaly za obě
tujícím se Beránkem Božím, aby nej
světější krví svou smazal viny jejich;
kdyby se mohly postíti, kdyby mohly
lačné krmiti, žíznivé napájeti, pocestné
do domu přijímati, nahé odívati, ne
mocné navštěvovati, vězně vysvobozovati,
mrtvé uctivě pochovávati, ó jak rády
by to učinily, ale ony nemohou nic
takového a podobného učiniti, ony mohou
jen trpěti.

22*



Takový jest ten pobyt duší v očistci;
avšak milosrdenství Boží přece jich ne
nechava bez potěšení. Ony dobře vědí,
a víra svatá nás o tom učí, že co ne
mohl Lazar učiniti v lůně Abrahamově,
mohou učiniti údové, kteří se v lůně
cirkve Kristovy na zemi nalézají: že
mohou namočiti prst svůj v prameni
dobrých skutkův a zasluhami svých
dobrých skutků ve spojení s nesmirnými
zasluhami Ježíše Krista že mohou tra
pení jejich zmirniti, anoť i docela z muk
očistcových je vysvobodíti. Onyť ty duše
v očistci nejsou odloučeny od nás tak,
abychom my nemohli k nim přijíti, a
ony zas mohou a přicházejí k nam,Mši-;
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volajice s trpítelem Jobem: »Slitujte se
nad námi, slitujte se nad námi aspoň
vy, přátelé naši, nebot ruka Paně dotkla
se nasla (Job 19, 21.)

A proto také sama církev svatá,
pamětliva jsouc trpících dítek svých, vede
nás dnes ne tak ke hrobům pozůstalých těl
jejich, jako více na místo muk jejich,
abychom, uvažujíce o žalostném stavu
jejich, modlitbou, obětí mše sv. ajinými
dobrými skutky spolu s ni ku pomoci
jim přispěli, aby i ony do počtu svatých
a světic Božích přijaty býti, z věčného
patření na Boha se radcvati a tu opět
svou přímluvou nám se odsloužili mohly.
Amen. F. K.

MMÁ ŠŠŠ/Ě
Zaslibeni Pána Ježíše ctitelům nejsvětějšiho Srdce.

Uvažuje P. Em. Kovář, 0. SS. B. (C. d.)

l)) Nesvobodmjm.
“, an Ježiš slíbil: »Dám stavu

jejich potřebné milostix —
' Zbývá nam uvážiti druhý díl

totiž, že
Pan Ježíš da potřebné milosti i ne
svobodným, vdanými ženatým, kteří
ctí jeho nejsv. Srdce. Jako tam označili
jsme jenom nejhlavnějši věci, nejvýš po
třebné svobodným, tak i zde vytkneme
přesně a určitě pouze dvě ctnosti,
bez nichž se nelze obejití nesvobodným.
Promluvíme 0 nich jasnými sice slovy,
ale tak, aby nebyl jimi uražen nikdo,
jenž čte »Školu,c a věcí, o nichž se
rozhovoříme, není jemu třeba věděti na
tuto chvíli. Komu naopak úvaha ta
zdala by se příliš nejasnou, že zřejmě
nemluvío některých věcech, stavu
tomuto přepotřebných, necht laskavě
uvaží: »Škola Božského Srdce Páně:

přicházi do rukou různým stavům, ano
iditkam, pročež opatrnosti nikdy nezbývá.
Potom, je zvykem v různých osadách,
a při sv. misii vždycky se_tak děje,

možno-li jen poněkud, že různé stavy
bývaji odděleně od sebe poučovany o
svých povinnostech, tam ovšem lze urči
těji mluviti. Kdyby však někdo z tohoto
stavu, pohnut byv milostí Boží, ve svém
svědomí procitnul, a pochyboval o jisté
povinnosti své, zeptej se staršího, zku
šenějšího zpovědnika, jenž věc, o niž
běží, vysvětlí. — Tolik jsme “soudili za
nutné předeslati, by se předešlo všelikému
nedorozumění nebo nahodilým námitkám.

Ctnosti, které mají zdobiti ne
svobodné, jsou hlavně tyto:' 1. Čistá,
láska manželů k sobě; 2. bedlivá péče
rodičův () dítky.

1. Čistá. laska manželů k sobě.
Aby manželé milovali se láskou svatou,
čistou a křesťanskou, je třeba, by laska
byla takovou a) před sňatkem, 6) při,
0) po sňatku.

a) Před sňatkem či sdavkami. Úmysl
vedoucí dva mladé křesťany různého po—
hlaví, by založili novou rodinu kře
sťanskou, má býti dobrý, čistý, dle vůle
Boží. Zivot předcházející tomuto svatému



spojení má býti bohabojný, ne hříšný,
rozmanitými nepravostmi poskvrněný.
Dlouhé — jak bývá zlozvykem v našich
krajinách — schůzky a známOSti, trvající
mnohdy více let, jsou zřídka kdy dobré,

zvláště dějí—lise za zády rodičů, v jejich
nepřítomnosti. Hříšný a nebezpečný oheň
náruživostí,— doutnající v srdci člověka,
nedovolenými známostmi se živí, roz
dmychuje a rozněcuje, a v nestřeženém
okamžiku vyráží ven, a hřích je spáchán,
a za prvním hříchem následují potom
beze všelikého studu hříchy bez počtu,
beze strachu před Božími tresty. Nemajíť
mladí lidé svobodní říditi se slovy a
skutky hříšníků, jež p0pisuje Písmo sv.
(kn. Moudr. 2, 6, 8.): »Pojďtež,<< praví
oni, »a požívejmež dobrých věcí, které
tu jsou a užívejme tvorstva, jako v mladosti
rychle,a t. j. užívejme nedovolených ra
dostí, dokud jsme mládí, rychle, než
mladosti ujde. »Korunujme se růžemi,
prve nežli svadnou: nižádná nebudiž
louka, kteréž by nepřešla bujnosť naše,a
t. j. užívejme mládí než přejde, a nižádné
rozkoše nepomiňme, které bychom ne—
okusili. ——Láska, která dvě osoby k sobě
poutá, by je spojila v stav manželský,
založena musí býti na Pánu Bohu,
k němu musí i cíliti. Jsou-li příčiny,
proč osoby ty se berou, nekalé, špatné
a nekřesťanské, zakalí se láska ta brzy
po prvních snad slastných dnech, zakalí
se blaho a štěstí jejich i celé rodiny
nejednou na celý život. Když nezachovají
se počestně za svobodna, ztrácejí úctu
před sebou, znají dobře svůj lehkovážný,
život, malé jenom nedorozumění později
postačí, a výčitky vzájemné jen jen se
hrnou 'z úst obou, což že nepřispěje
k štěstí a spokojenosti v mladé rodině,
kdo upře? Neníť malá věc, než se dvě
takové osoby odhodlají žití spolu — jak
dlouho, ví toliko Bůh — mnohdy 20,
30, 40 let, snadi déle, a sice stále den
co den, hodinu co hodinu. Proto jenom

čistá, opravdová a křesťanská láska,
plynoucí z lásky k Pánu Bohu, a ne
z lásky k penězům, kráse tělesné, rozkoší
je pevná dosti, aby později snášely
všechny strasti, veškeré starosti, různé
kříže rodinného života. Peněz snadno se

pozbývá, tělesná krása brzy uvadá jako
kvítko jarní, radostné chvíle mění se
v hořký kalich utrpení, a není-li tu pravé,
Boží lásky, jež je spojila, jak neblahou
je taková rodina! Velice zlý a hříšný
úmysl je též, kdy mnohý nebo mnohá
touží po stavu manželském v mylné
domněnce, že ženatým a vdaným je
vůbec všechno dovoleno, všechna ne
čistota, veškeré nepravosti. Maji za to,
že lze jim žíti pospolu jako nerózumným
zvířatům, řídícím se jenom svým pudem.
O takovýchto poučuje sv. archanděl Rafael
mladého Tobiáše, že ďábel má nad nimi
velikou moc. »Slyš mne, a povím tobě,
kteří jsou ti, nad nimiž ďábelství má
moc. Tí zajisté, kteří v manželství
vcházejí, že Boha od sebe, i od
své mysli odlučují, a své chlíp
nosti tak hovějí, jako kůňamezek,
v nichžto není rozumu: nad takovými
má ďábelství moc.“ (Tob. 6, 16, 17).
Uhceš-li,křesťanský mládenče nebo panno,
by nejsv. Srdce dalo tobě milosti potřebné
i stavu manželskému, hleď, abys přistoupil
k oltáři jako pravý panic, a ty, panno,
abys neměla pouze panenského věnečku
na hlavě, ale by duše, srdce bylo opravdu
pannenské, čisté. Odhodlej se změnití
počestný svůj stav jenom proto, že Pán
Bůh tak na tobě .toho žádá, že je to
jeho svatá vůle, kterou jsi určitě a jasně
poznal. Nepatř tudíž, když hodláš stav
svůj změnití,toliko na vlastnosti
zevnější své budoucí manželky
nebo manžela, jako je vysoký rod,
bohatství, pěkná postava, ale zkoum ej
dobře a bedlivě, jaké vlastnosti
má jeho či její duše: je zbožný,
bohabojný, rodičů poslušný, k bližnímu,
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Zvláště k chudým vlídný a milosrdný,
spořivý, anebo shledáváš na něm či na
ní protivné těmto vlastnosti, že je nevěrec,
rád kleje a Bohu se rouhá, po hostincích
se toulá a peníze rozhazuje, k chudým
je nemilosrdný, k rodičům urputný, hledí
si více, jak by platil na venek za bohatého
a vznešeného, a méně dbá o dobré
vlastnosti duše. Pamatuj sobě, že čím
více mladí lidé před stavem manželským
hřešili proti 6. Božímu přikázaní, tím
více že sobě spletli bičů, jimiž budou
trestáni později, nepoznají—li v čas své
chyby a jí nelituji. Nejsmutnější však
je, když sobě v rodinu přinášejí i »živéc
věno, svědka nešťastného mladítt

b) Má-li láska vzájemná býti čistou,
musí stav manželský se začíti s Pánem
Bohem, čili láska ta musí 'býti dobrou
při sňatku. Kdyžkněz žehná vejménu
Božím snoubencům, a oni uzavírají
smlouvu, přijímají svátost manželství,
žádá. od nich církev svatá, by byli
v stavu milosti Boží. Svátostman—
želství je svátostí »živých,c t. j. kdo ji
chce přijímati hodně, musí býti v milosti
Boží, jinak uvaluje na sebe trest Boží,
často věčné zavržení. Hle! zde se po
staralo nejsv. Srdce Páně, jak by dalo
svýmctitelůmpotřebnémilosti jejich
stavu. UstanovilťPán Ježíš tuto svatost,
aby posilnil dva 'křesťany různého po
hlaví, by hodně a důstojně plnili těžké
povinnosti nastávajícího stavu. Milostí
těch, uložených ve svátosti stavu manžel
ského, stává se účastným každý, kdo
hodně svatost tu přijímá. Kdo je více
a lépe připraven, odnáší domů do nové
rodiny více milostí, více požehnání. A kdo
by pochyboval, že mladí lidé, vroucí
ctitelé nejsv. Srdce, neobdrží nejvíce
milostí, jsou-li jen v milosti Boží po
svěcující, když Kristus Pán výslovně při
slíbil :dám stavu jejich potřebné
milosti ?a Stav svobodný potřebuje jiných,
stav manželský opět. jiných milostí. Ne

zadržel—li Pán Ježíš těchto milostí mlá—

dencům a pannám, upřímným ctitelům
svého Srdce, jak by neobdařil svými
milostmi a dary a ctnostmi novomanželů,
kteří až dosud k němu vždy se utíkali,
je zbožně vzývali? Posilňujet zajistéjejich
lásku, když rozmnožuje milost, lásku tu
upevňuje, by v dalším životě, v bídě i
nadbytku se milovali, rádi a trpělivě
nedostatek snášeli, sebe podporovali
v životě i smrti, napomínali sebe k do
brému, vychovávali zbožně dítky a s nimi
konečně v nebi se shledali. Církev svatá
žádá na snoubencích, by se očistili
upřímnou zpovědí, by přijali hodně Tělo
Páně, a tak i hodně vstoupili do stavu
manželského. Bohužel, že přemnozí za
rmucují nejsv. Srdce Ježíšovo, když po
nehodném mladém věku nehodně a svato

krádežně přijímají všechny tyto třisvátosti.
Takovým ani nemůže nejmilejšíSrdce
Krista Pána dáti potřebných milostí,
poněvadž sami jich nechtějí, je od sebe
odvrhují. Hříchy páchané totiž v mládí
obyčejně se zamlčovaly, zamlčují se
tím snadněji nyní v předůležitě chvíli
před sňatkem. Pořádní snoubenci upřímně
se smiřují s Pánem Bohem, skroušeně se
zpovídají, ano vykonávají životní čili
generalni zpověď, aby začali nový, lepší_
ještě život. Lehkovážní snoubenci však
odbývají zpověď jenom »tak, tak,: na.
rychlo, zběžně, povrchně; ano čím dříve
jsou hotovi, tím je jim to milejší; že
musí; snad mnohý ani v zpověď nevěří,
nebo jde, že by pozbyl bohatě nevěsty.
Jim je zpověď jenom k vůli lidem, že
_musí býti, pravě snad tak, jako že musí
míti nevěsta nové šaty. Aby však oba
přistoupili s novým, čistým srdcem —
ta myšlenka je jich daleka. Proto, když
přistupují k zpovědi, sam vševědoucí
Bůh na nebi ví toliko, kolik takových
zpovědí je dobrých, a kolik špatných,
svatokrádežnýchlt Víme dobře a není

_ to nic neznámého a nového, vždyť to



slyšetí mezi mladými všude, jak se mladí
šalí a klamou ohledně této Zpovědi.
Kolikráte se již pravilo: »Vždyť se
vezmeme,: »On mne očistí,c a kolik
jiných ještě nesmyslných, ano rouhavých
slov se tu pronáší. — Jakživa neučila
církev, že ve svátosti stavu manželského '
hříchy se odpouštějí. Kde to stojí v kate
chismu, který kněz tomu učil, že svatost
manželství je ustanovena Kristem Pánem,
by se v ní odpouštěly hříchy? Kázalo
se někde či někdy v církvi naší katolické,
že obyčejný člověk, ženich snad,
má právo a moc odpouštěti hříchy vůbec,
anebo jenom své nevěstě? Nikde a nikdy!
Sv. zpověď je k tomu, svatost“ pokání,
ale ne svátost stavu manželského. Pročež,
křesťanští mládenci a panny, kteří míníte
proměniti svůj stav, pečujte vždy oto,
byste přijali hodně tuto svátost, přijali
ji v milosti Boží. Sv. Jan Zlatoústý
praví tak krásně: »Nic čestnějšího není
u mládence (tedy i panny), než kd yž ne
poskvrněn nižádnou nečistotou'
vstupuje v stav manželský. Ne
obeznámen jsa s nečistou touto neřestí,
nezkaženým, čistým srdcem přidrží se
své manželky, ježto je jediná a první,
kterou poznal. () jak šťastni jsou mládenci,
jak blažený panny, když- s nevinným
dosud srdcem přistupují k oltáři! Jak
pevna bude jejich láska, jak upřímnajejich
dobrá vůle, jak silno jejich přátelství.: —
Spořádejte však též vždy úplně svůj
dřívější život, i když snad nebyl nejlepší,
alespoň upřímnou, skroušenou zpovědí
z celého života, přijměte pobožně &hodně
Pána Ježíše v nejsv. Svátosti, neb i kající
snoubence on přijímá, toužící se obrátiti
a napraviti, čím jej byli dříve urazili. »Kdo
však,< praví týž světec dále. »špatně
strávil své mládí,vymaž své dřívější
hříchy opravdovou lítostí, stálou
modlitbou, almužnou a skroušenou zpo
vědí, a prožij ostatní věk aspoň, že
svědomitě zachováváš čistotu svého
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stavu.Neb jenom takovýmto způ
sobem lze mu doufati v milo—
srdenství Boží a s důvěrou na—
stoupiti tento stav.<< Tím může
očekávati, že i po chybách a poklescích
mladého, nepředloženého stáří Pán Bůh
mu dá odpuštění, milosť svou a s ní
lásku čistou, pravou ku své družce
života.

0) Má lí konečně láska manželů býti
pravou a čistou, je třeba, by byla ta
kovou a to hlavně po sňatku, v stavu
manželském až do smrti jednoho z obou,
ano až za hrob by trvala svatá, zbožná
upomínka jejich. Upřímně budou se milo
vati, váží-li si sebe: muž považuje man
želku jako svou družku a společnicí, a
ona muže jako svého pána, hlavu celé
rodiny. Tak to ustanovil Bůh. »Ženy
podány buďte mužům svým jako Pánu
(t. j. samému Kristu Pánu); nebo muž
je hlava ženy, jako je Kristus hlava
církve . . . Ale jako církev poddána je
Kristu, tak i ženy mužům svým poddány
buďte ve všem (rozumí se »ve všem,<<
co není hřích, co není proti vůli
Boží). Muži, milujte manželky své, jakož
i Kristus miloval církev, a vydal sebe
samého za ni . . .,c píše sv. apoštol
Pavel (Efes. 5, 22—25) Láska přirov
nává se zlatu. A zcela dobře. Jako na
zlatě pozorujeme ihned i nejmenší dech
nutí, jeho lesk pouhým dechem se za
temňuje, tak i láska zvláště mezi man—
žely. Sv. Pavel na místě právě uvedeném
napomíná manželky, »by byly poddány
mužům ve všem.: Tím však nepraví,
že mají, nebo dokonce povinny jsou
poslouchati vůbec ve všem, ico je
hřích, co je proti ustanoveníBožímu,
v stavu manželském. Co jeden druhému
je povinen, vědí dobře, ale vždy se má.
díti povinnost ta dle vůle Boží, by
Pán Bůh nebyl uražen. Děje—li se po—
vinnost ta proti vůli Boží, ký div, že
vzájemná úcta manželů k sobě mizí, se



tratí. a s úctou mizí i láska čistá, láska,
kterou mají sobě uchovati až do hrobu.
Ještě více trpí láska ta, když jeden
z obou aneb snad oba, věrnost přísai
hanou před oltářem, před Bohem, před
knězem, zástupcem Božím, před lidmi
mrzce ruší, sobě se zpronevěřují. »Za—
povězená věc je sladší,c stojí kdesi
psáno, ale porušená věrnost manželská
je těžší hřích, než prosté porušení šestého
přikázaní Božího svobodnými. A hrůza:
kéž by takové poskvrněm' stavu manžel
ského bylo spojeno obyčejně s jediným
hříchem! Kolik jich bývá najednou, kolik
hříchů následuje v zápětí! Manželé, kteří
se chovali za mládí počestně, chovají
se obyčejně také tak i v stavu man
želském. Kteří se poskvrňovali v mládí,
vedou podobný život často dále v stavu
manželském, neohlížejíce se na pláč a
zármutek druhého úda manželství, na
hanbu dítek, hanbu před lidmi, nic se
nestarajíce o Pána Boha. Z takové rodiny
vystěhovala se láska čistá skoro na vždy,
a s ní mír, pokoj, spokojenost, štěstí, po
žehnání. By takovýmto hrůzným chvílím
se předešlo, bojuj, muži i manželko,
proti pokušením, proti myšlenkám, žá
dostem, pamatuje, že z myšlenky pochází
žádost, z žádosti skutek, ze skutku potom
veškeré neštěstí rodinné. Ctěte nejsv. a
nejčistší Srdce Ježíšovo, Spasitele našeho,
jenž prolil drahou a poslední krev svého
nejlaskavějšího Srdce, aby očistil i celé
a všechny rodiny, je uchoval nepo
skvrněné, v lásce, v přátelství a milosti
Boží.

Chcete-li uchovati lásku čistou, sta
rejte se o to, by různice a sváry neza
hnízdily se mezi vámi. ».leden dru
hé ho snášejte břímě,cnapomíná sv. Pavel.
»a tak naplníte zákon Boží.: Snášejte
se laskavě, jeden druhému at ustoupí,
povolí, aby byl mír a pokoj v domá
cnosti. Láska se uchová, varuje-li se
každý, by hřích ten neb onen nezaujal
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jeho srdce a ho neopanoval. Muž chraniž
se opilství, z něhož pochází záhuba to
lika rodin. Žena varuje se zlých řečí,
neustálého odmlouvání. Jaká láska pa
nuje v rodině, o níž nám'povídal jistý
p. farář kdesi na M . . ., sud'te, kře
sťanští manželé, sami. Byltě tam svo
bodný muž jménem Jan. Nebyl právě
nejlepší, rád si trochu více přihnul. Po
jednou si vzpomněl, že se ožení. Hledal
a hledal, až nalezl, ale jak dí přísloví:
»vrána k vráně sedá, rovný rovného si
hledáx Nalezl si družku sobě zcela po

Idobnou. Když se ohlásil u duchovního
správce, praví mu: »Ale, Jene, lidé praví,
že ona není pořádnou, a vy také trochu
rád si zapijete. To asi sotva budete
šťastni.c »Ale, velebný pane,c praví
Ján, »vždyt to není všechno pravda, co
lidé povídajínl Všechny domluvy byly
marny, a tak p. farář chtěj nechtěj je
oddal, řka Janovi, aby za 3—4 neděle
mu jistě pověděl, jak se spolu snášejí.
Jan slíbil, ale skutek _ utek. Uplynulo
G neděl, a Jana nebylo nikde. viděti.
Jednoho dne kráčí pan farář polem &
spalří přicházeti sobě vstříc po mezi
Jana, jenž nemoha se vyhnouti, přiblížil se
k panu faráři a políbil ruku. »lnu, Jene,c
ptá se pan farář, »ják pak se vám vede
v novém stavu? Ani jste mi nepověděl,
jak jste byl přislíbil?c »Dobře, dobře,
odvětil tázaný, dobře se nám vede.c
»Jak dobře?: táže se udiveně p. farář.
»Slyšel jsem, že se pořád hádáte? Lidé
mi sami vypravovali, že jsou různice u
vás celý týden.: »Ale, velebný pane;
praví muž, »vždyt není všecko pravda.
co lidé povídají. Povím Vám pravdu: Smě
jeme se celý týden.< »Tomu nerozumím,
p. farář na to, »vysvětlete mi to.: »To
je tak,c povídá Jan, »jak víte, velebný
pane, rád se napiji, a někdy i více, než
je třeba. Potom příjdu domů, a moje

nadává a křičí. Já také nemlčím. Když
je toho mnoho, vezme, co jí přijde do
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ruky, talíř, hrnec a hodí po mně. Troll-Li
mne, směje se ona, netrefí-li, směji se já.
a tak se smějeme celý týden. Tak je tou "

T0 věrný obrázek nešťastné rodiny,
kde nebylo a není za mák lásky. V ta
kové rodině ovšem nepřeje si zajisté
nikdo žíti. Kde jsou různice a hádky a.
nepřátelstVÍ mezi manžely, aneb mla
dými a rodiči jeho či jejími, nemožno,
aby láska panovala a-spokojenosť. Proto
hlavní zřetel manželů musí býti, aby

uchomli lásku, aby spojeni byli čistou
a křesťanskou láskou před sňatkem, Při
i po sňatku. Cti-li věrně a z celého
srdce, milují-li božské Srdce Páně, udělí
jim ono svou lásku, naplní je svou mi
lostí. Uštědří jim tolik milosti potřebných,
by žili nejen svorně mezi sebou, ale i
se upřímně milovali, by žili nejen po
kojně, ale i bohabojně, & bohabojně
vychovali své dítky, o čemž budoucně.

(Ostatek příště.)

:

Slzavé údoli.

Nebohá. hruď moje
těžké mívá boje,
a v nich často padá,
sotva že se nadá.

Sušil.

aponci trestávají zločince
:pytlem; dokud i křesťany
; za zločince pokládali, trestali
_-i tyto tímto hrozným trestem.

Ubožák do pytle až po krk
zavázán musí ve dne v noci,

0 hladč a žízni, za horka i zimy státi
pod širým nebem, až dokoná. Co to
slz, co nářku! Pomněme však, milí přá
telé, že každý z nás jistou měrou do ta
kového pytle zavázán tráví svůj život
zde na světě, co chvíle lká a naříká.
Pomněme, co to nemocí, bídy, nouze,
válek, hladu, moru, požárů, povodní,
neúrody. Pomnéme, že strádají nejen
chudáci, nýbrži boháči; ba za drahocen
nými záclonami knížecích pokojů tkví
mnohdy více strasti, než v prostinkých_
stěnách bídné chatrče; »na roucho krá—
lovny splývá více slz než na zástěru
selky,c pravila kdysi královna piemontská
kardinálu Mermillodovi, an ji zastal
v královském paláci se zaslzenýma očima.
Pomněme, že není dne bez klopoty; i
nejjasnější den má svá mračna — praví
slavný básník Shakespeare. Právem vo
láme denně: »Vysvoboď nás, Pane: —
»Zbav nás od zlého, Pánek Právem
vzdycháme k nebes Královně: »K Tobě
voláme vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdy

cháme lkajíce a plačícev tomto slzavém
údolí.c

Mnohdy jsou nám ovšem
útrapyaklopotyživotasvelikým
pro s pěchem. Tak např. panoval v XIII.
století před Kristem v Jerusalémě hrozný

' král Ma n a s s e s ; Jerusalémští mohli o
něm vypravovati celé kroniky hanebností.
] ztrestal ho Bůh. Byl' zajat, svázán a
zavlečen do zejetí do Babylona. 'l'am
teprv se vzpamatoval, zkusil srdce své,
litoval hříchů, smířil se s Bohem, a
puštěn po tě na svobodu, vrátil se do
.lerusaléma. Jako Manasses vedl si i
marnotratný syn vevangeliu.Dokud
měl peníze, jedl, pil, hodovat hríšně,
náruživé, bohaprázdně. Když už peněz
nebylo a hlad ho trápil, zpamatoval se,
plakal, naříkal, vrátil se. Jako marno
tratný syn vedl si lotr, jenž s Kristem
ukřižován. Dokud meškal mezi spolulotry,
neviděl, jak daleko se spustil cesty Boží.
Když však pnél s Pánem naším na
kříži, litoval svých hanebností a volal
přepokorně: »Pane, roz'pomeň se na
mne, až přijdeš do království svéholc
Víme, co mu Pán Ježíš odpověděl —
»Amen, pravím tobě, ještě dnes budeš
se mnou v ráji.< Jako lotr vedl si Šavel.
Jako zuřivý vlk pronásledoval a sápal
stádce Kristovo. Když myslil, že v Jeru
salémě už dokončil svou práci, vybral
se na křesťany do Damašku. Tam však
před městem rychle obklíčilo jej světlo
s nebe; padl na zemi, jest oslepen a
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volal: »Pane, co chceš, abych učinil?c
Ze Šavla stal se sv. Pavel, z nepřítele
Kristova milý učeník, z pronásledovatelé
křesťanů slavný apoštol; zamiloval si
Krista tak, že volal později a vyznal
slavně: »Kdo nás odloučí od lásky Kri
stovy? zdali soužení čili ouzkost'? zdali
hlad? čili nehoda? zdali nebezpečenství?
čili protivenství? čili meč? Jíst jsem
zajisté, že ani smrť, ani život, ani an—
dělé, ani knížectva, ani mocnosti, ani
věci přítomné, ani budoucí, ani síla,
ani hlubokosť, ani jediné stvoření ne—
bude moci nas odloučiti od lasky Boží,
kteráž jest v Kristu Ježíši, Panu našem.
(Řím. 8, 35 —39.) Že nemluvil na prázdno,
dokazuje jeho mučenická smrť.

Co nám vypravuje Písmo svaté, do
tvrzeno jest i zkušenosti. Mnohý
páchá více hříchů než Manasses, žije
rozpustileji než marnotratný syn, jest
horším zločincem než lotr, zuří více
proti cirkvi Páně než Šavel. Marno
domlouvání. marno napomínání, mai-no
kárání. l přichází Otec nebeský s ohněm
strasti a utrpení; vezme hříšníkovizdraví,
jehož zneužíval k neřestem; vezme mu—
jediné dítě, jež by déle žijíc třeba trestu
pekelnému propadlo; vezme mu čest,
jež ho sváděla ke zpupné pýše. Co se
stane? Hříšník procitne z nebezpečného
spánku; vidí, kam dospěl; padá k no
hám zpovědníkovým, smíří se s Bohem,
začne nový život. Cesty Boží jsou po
divuhodny. Právě se dočítam ve ví
deňském časopise »Reichspostc příběhu,
jenž jest mocným dokladem slov prone
sených. Poslyšte:

Před pěti lety koupil si náčelník
svobodných zednářů, Zola, poblíž Říma
statek nedaleko kostela »Matky božské
lásky..: Bydlel tam, ale ani jednou ne
vešel do té Marianské svatyně, ač tam
lid zdaleka široka velmi rád putuje. Dne
27. října 1895 byla opět veliká pouť.
Tentokrát neodolal Zola zvědavosti. Vešel
též do kostela. Smál se poutníkům.
Redička Boží však uložila si, že tento
potupný smích promění v úsměv radosti
a vděčnosti. Týž večer upadl Zola a
zlomil si levou nohu na třech místech.
Dlouho to trvalo, než přichvátali lékaři
z Říma na venkovské sídlo Zolovo. Noha
zatím silně otekla, že už nebylo možná
zlomených částí spojiti. Otoků přibývalo..

Už se ukazovaly černé skvrny, už se
chytal nohy zápal. Nemocný div si ne
zoufal pro hrozné bolesti.

Nadešel štědrý den. Z Říma za
vítali švakr Zolův a jiní příbuzní; nutili
ho, aby s nimi povečeřel; s násilím od
nesli ho s lože ke stolu. Neseděl dlouho.
Prudkými bolestmi zachvácen ulehl a
usnul. Měl sen.

Zdálo se mu, že ho přátelé uložili
do vozu a že jede do kostela »Matky
božské lásky.: Vzpomněl si, že tam už
jednou byl. Opřen o berly těkal očima
po svatyni. Spatřil na stěně velebnou
paní. Byla oděna v prosté roucho čer
veně a v modrý plášť; v náručí držela
dítko. Zdálo se mu,.že zjev tkví na
stěně. Pojednou se paní spustila k oltáři
a pravila mu: »Přišel jsi už jednou po
dívat se na mne, ale nevzýval jsi mne,
ba vysmál jsi se mi. Tentokrát se modli.
Ci nepřál bys si něčeho? Hořekuješ nad
nohou. Toť maličkost. odvrz berly a jdi.:

Poslechl. A ejhle, kráčel bez bo
lesti! Než pomyslil si: »Zde v kostele
jde se mi dobře, ale jak bude venku “Pa
Nelekal se zjevu; cítilt' mne dobrou
matku. Byl by rád poděkoval. Přemýšlel,
rozpomínal se na nějakou modlitbu.
Marně. I řekl alespoň: »Dominus 'vo—
biscum — Pán s Vámi!:

Spal až do rána. Když procitl, ptala
se ho chot': »S kým pak jsi v noci mluvil?
Říkal jsi »Dominus vobiscum,c jako bys
někoho pozdravoval.: Vzpomněl si na
sen. Byl dojat. Pravil: »Rožehni svíci
před tvým obrazem Marianským.c Jak
zaplesala ubohá paní! Za 40 let byl to
první projev víry, který dnes slyšela
z úst manželových. Cítil, kterak noční
uzdravení nabývá skutečnosti. Sestoupil
s lože, stanul na zemi ——zdráv ! Věděl,
jaká povinnost mu nastává. Stal se
věřícím. Obrátil se.

Toťzázračné uzdravení Zolovo. .lest
zaručeno svědectvím lékařů, svědectvím
Zolových sousedův a přátel římských,
kteří ještě na štědrý den bolesti jeho
viděli. První zpráva podána faráři u
»Matky božské lásky;c vyžádal si na
Zolovi, aby mu sám písemně potvrdil,
jak se vše událo. Zola to napsal, pode—
psal, ba i pečetí opatřil; že neměl právě
jiné, dal pečeť »velmistra lóže zednářské.<
jímž byl. Když se slavně s Bohem a
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s církví svatou smířil, podal toto pro
hlášení o svobodném zednářství, jež za
jisté jako dlouholetý náčelník dobře znal:

».lá podepsaný, Solutore Avventore
Zola, bývalý velmistr a velko-hierofant.
bývalý souverén, velko-komandér, zakla
datel svobodného zednářství v Egyptě a
odvislých zemědílech, prohlašují tímto,
že jsem po 30 let náležel svobodnému
zednářstvu a 12 let jako absolutní sou
verén řád ten řídil. Znám tedy jeho původ,
snahy. zákony a učení.

Svobodné zednářství říkává o sobě,
že prý jest spolkem lidumilným, filo
sofickým, pokrokářským; že prý chce
vyzkoumati pravdu a dobádati se vše
obecné mravnosti; že prý se obírá vě
dami a uměním a dobročinnosti. Ríkává,
že prý si váží náboženského přesvědčení
každého spolučlena; že prý zapovídá &
netrpí nižádných náboženských a poli
tických hádek. Svobodné zednářství není
prý řádem politickým nebo náboženským,
nýbrž chrámem spravedlnosti, lidskosti,
lásky a j. Já však tvrdím, že to
všecko samá lež.

Lež, hanebná lež jest vychvalovaná
zednářská spravedlnost), lidskost, lidu
milnosť a láska; není jich ani v templu
zednářství, ani v srdcích zednářů. —
Pravda nepřebývá v lóži, zednáři jí ne
znají. V řádě freimaurů hrají první roli
lež, zloba, podvod; zastírají se ovšem
plaštíkem pravdy, jen aby lid klamali.

Jistou měrou — prohlašují to slavně
— jest ovšem svobodné zednářství
spolkemnáboženským;jestiť úlohou
jeho bojovati proti všem nábo
ženstvím a zničiti je, zvláště
a především náboženství kato
lické; potom prý je freimau
rerie všecka nahradí. Krásněna
hradí: uvede lidstvo zpět do pohanství.

Dnes jsem v pravdě přesvědčen a
upřímně lituji. že jsem 30 let bloudil,
přidržuje se zásad zednářských a je roz
šiřuje a takto mnohé spolu do bludu
vrhaje. Od Boha osvícen, poznal jsem
zlo spáchané. Proto jsem se s lóží roz
loučil a na všecky časy ji opustil; pří
sahou do rukou církve učiněnou odříkám
se všech bludů.

Prosím Boha, aby mi ráčil odpustiti
mnohonásobná pohoršení, jež jsem jako

svobodný zednář dával. Rovněž prosím
svatého Otce Lva XIII. i všech, jež jsem
pohoršil. S. A. Zola.

Cesty Boží jsou podivuhodný!
'!

Nejen hříšníkům jest strádati zde
na svělě v slzavém údolí, aby jich Bůh
mohl ušetřili na věčnosti; mnohdy trpí
ispravedlivý; vedet' ho Bůh nejjistější
cestou, kterou se dochází blaženosti ne
beské, cestou, kterou kráčel Syn Boží.
cestou kříže.Per crucem ad lucem
— křížem do světla slávy věčné.

Dne 29. června 1867 prohlásil svatý
Otec Pius IX. za svatou Marii Fran
tišku od pěti ran Ježíše Krista;
zemřela 6. října 1791. Už jméno její
naznačuje, že s Kristem mnoho trpěla.
Všemi 70 lety její pouti pozemské vine
se kříž a ulrpení; doznala vrchovatě
slzaVého údoli, ale nikdy nereptala; tě
šila se se sv. Pavlem, že kdo s Kristem
trpí, s Kristem bude oslaven. Doma u
rodičů mívala již v útlém mládí — řekli
bychom — peklo. Popatřme na jejího
otce, tkalounáře a prýmkaře v Neapoli.
Právě nadává a kleje jako obyčejně.
Jedna ze tří jeho dcer, naše Marie,
přišla z kostela. »Já nepotřebuji líné
modlení,: křičí otec neurvale, »prýmky
moje platí mi každý hotovými; ale nač
to čumění v kostele, sám č....ví!<
Ubohá dívka mlčky naslouchala láteření
otcovu; něžná tvář její zůstala klidna.
Matka plakala; milovala sice tuto nej
mladší dcerušku, ale neměla ani odvahy,
ani síly, aby ji obhájila před zlým, hra
bivým, umíněným manželem.

Tvrdý otec zahrnoval Marii tolikou
a tak těžkou prací, až onemocněla, krev
chrlila, zimnicí byla schvácena. Byla za
Opatřena svatými svátostmi. S pomocí
Boží ozdravěla. Když měla 161et, ucházel
se o její ruku bohatý mladík. Otec, dcery
ani se neoptav, svolil radostně; těšilt'
se u svém lakomství, že si bohatstvím
zet'ovým pomůže. Nenadál se, že mu
bude Marie tentokrát vší silou odporo
vati. Pravila: »Otče, nikdy a nikdy se
nevdám. Mým ženichem jest Ježíš
Kristus. Už dávno se chystám vstoupiti
do II]. řádu sv. Františka. Prosím Vás,
dovolte mi to.: Odpověděl hrozným zu
řením. Není trestu, není trýznění, jehož
by nebyla svatá Panna zakusila. Mrskal



ji metlami, tlouklnamočeným provazem,
povalil ji na zemi, šlapal po ní, zavřel
do tmavé, špinavě komory, nechal o hladě
a žízni. Dívka trpěla jako beránek; jen
jí bylo líto, že otec Boha uráží, že pro
ni jest doma svár, váda a nepokoj.

Časem změnil Bůh srdce otcovo.
Dcera směla státi se terciářkou. Z lásky
k utrpení Páně, k Rodičce Boží sedmi
bolestné i k sv. Františku Serafmskému
zvolila si jméno »Maria Františka
od pěti ran Ježíšovýcha V práci
jí však otec doma neulevil. Musila šití,
o překot šití, až znova smrtelně onemoc
něla. Zázrakem jest uzdravena. Zjevil se
jí svatý Paskal &pravil: »Povstaň, Maria
Františko, jsi vyhojena.<< Stalo se.

Daleko by nás vedlo, kdybychom
měli všecky další útrapy a strasti líčiti;
jen dodáme ještě, že r. 1743. v postě
zraněno tělo její pěti ranami Kristovymi,
jak je nosil i svatý patriarcha František.
Ejhle, per crucem ad lucem ——křížem
do slávy věčné!

..
“S 7:

*

Jak jsme viděli, nejsou pohromy
časně pravým zlem; vždyt z nich po—
vstává tolik dobrého; jiná jest tedy věc,
jež pouť naši pozemskou činí poutí
slzavou — hřích.

Už' všední hřích jest velkým ne
štěstím. Jestit' urážkou Boží ; okrádá nás
o mnoho milosti, jež by nám Bůh udělil;
přivádí různé tresty, svádí ponenáhlu ke
hříchům těžkým. Jak nepatrno jest zrnko
pískově! A přece, když jest jich mnoho,
potopí velikou loď. Jak nepatrná jest
krůpěj dešťová! A přece, když jest jich
mnoho, rozvodní řeky, pustoší pole str
hují příbytky, ničí životy lidské.

Nejhorším zlem a jedinou příčinou,
že život náš v slzavé mění se údolí,
jest hřích smrtelný. Jestiť hrubou
urážkou Boha, našeho svrchovaného
Pána ; jestit hanebným nevděkem k Bohu,
našemu nejlepšímu Otci ; jestit proradnou
nevěrností k Pánu Ježíši, našemu nej
láskavějšímu Spasiteli; okrádá nás o
milost Boží posvěcující, o lásku a
přátelství Boží, o zásluhy; přivodí přísné
tresty Boží a věčně zavržení, kde věčný
pláč, věčné slzy, věčný skřípot zubů.

Sv. apoštol národů líče blaženost
nebeskou, napsal: »Čeho oko "nevídalo,
ucho neslýchalo, ani na srdce lidské ne

vstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří
ho milují.: 1. Kor. 2, 9. Právě tak říci
lze o treslech pekelných: »Čeho oko
nevídalo, "ani ucho neslýchalo, ani na
srdce lidské nevstoupilo, co připravil
Bůh těm. kteří pro hřích smrtelný jsou
zavrženi.: _

Oko toho nevídalo. Ceho děs
něho by nebyl člověkfzde na světě viděl!
Noe a rodina jeho viděli potopu světa,
zkázu lidstva, zkázu zvířat; avšak to
není nic proti hrůzám pekelným. Ucho
toho neslýchalo. Čeho hroznéhone
bylo by ucho lidské na světě slyšelo!
Lot a' dcery jeho slyšely děsný praskot
ohně, jímž hořela bezbožná města Sodoma
a Gomora, slyšely děsný nářek hořících
lidí: avšak to není nic proti nářku za
vrženců pekelných. Na srdce lidské
nevstoupilo. Kterýchbolestí, kterých
trpkostí nebyl by člověk zde na světě
pocítil! Jaká bolest' schvátila srdce matek
betlémských, jejichž dítkyHerodesUkrutný
poručil povraždit. Jaká hrůza panovala při
zkáze města Jerusalěma, jaká bolest při
zkáze Lissabona!

Avšak to není nic proti bolestem
v ohni věčném. Věčném! »Sebe děs
nější muky pekelné byly by sn'esitelny,<<
praví sv. Augustin, »kdyby nebylo jed
noho slovíčka, slovíčka ,v ěičný'; to
však působí zoufalost: věčné zavržení,
věčné peklo.a Nebýti hříchu, nebylo
by slz zde na světě, nebylo by slz na
věčnosti, nebylo by slzaveho údolí. Nuže,
nehřešme! — Vzdychněme se slavným
pěvcem naším, Sušilem:

Kriste, moje apáso,
nejkrásnější kráso!
Nakloň ke mně ucha
a Spas mého ducha.

Dobrota jsi pouhá,
útroby mé touha,
dohra. všeho pramen,
duše chladné plamen.

Nebohá. hruď moje
těžké mívážboie
a v nich často padá,
sotvalže se nadá.
Ach, Tvá hrozná muka!
Hrud' mi pro ni puká.
Pro mne jsi ji strádal,
hřích můj Ti ji skládal.

Odpusť, Pane, vinu
hříšných mojich činů.
Věčnéáláskyazdroji,
promiň duši mojí!
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Promiň viny duší; Oči na ínnc zvedni,
valný bol ji kruci; s láskou na. mne slile'dni,
již se k zemi kloní zastkvěj nad mým stezkem
a proud slzí roní. milosti se leskem.

Dej, ať zlosti znikám,
Tobě sloužiť zvykám,
a Tvé schodě dráhy,
dojdu věčné bláhy! Fr. Janovský.

Milodary božského Srdce Páně.

Z Líšně u Brna. Plnic slib svůj, Z Pecky v Čechách. (Prosba)
vzdávám nejvroucnější díky božskému Jeden zbožný terciář odkázal celý svůj
Srdci Páně, nejčistšímu Srdci Panny majetek, aby zde zřízena byla opatrovna
Marie a sv. Antonínu Pad. za vyslyšení pro malé dítky; byl takřka otcem ter
jiste prosby. 0. L. ciářů z celého okolí; v domě jeho našel

F. K. Vřelé díky vzdávám nejsv. každý domov, V domě jeho se scházely
Srdci Pána Ježíše, nejčistšímu Srdci každý den male dítky, ač Heh nikdo ne-I
Panny Marie, sv. Aloisiovi, sv. Františce nutil anevolal, "10de 55“růzeneca deh
a .Anežce za odvrácení nemoci. Rovněž se Ještě každý den a vysýlají sve mOdlllbY
děkuji Matičce Boží svato-hostýnské za k Bohu, aby pohnul srdce dobrodinců
rychlou pomoc v jisté záležitosti. k dárkům. aby mohla bý“ zrizena_ pro

Z Brna Vzdávám ne'srdečně'ší dík ně opatrovna, neboť odkázaný majetek
Panně Marii svato-hostvnlské SVJ—Alltoy-Ješté leUhO nestačí. Tyto zbožné dítky

, ,' *. ,' volají k Vám, drazí bratři a.sestry, po
ninu Pad. za vyslyšení jiste zbozne prosby

ov km né 9d , b _ t' mozte nám, jsme chudí, rodiče naši
p Y ( & enn1 po oznos 1' E K' jsou chudí, jsme v chudém pohorskěm

Od Prahy. 'l'isíceré díky vzdávám kraji, ale kvete u nás ještě zbožnost“
božskému Srdci Pana Ježíše, Panně a odměníme se Vám tím, že se bu
Marii a sv. Anně za obdržení jisté mi- deme za Vás modliti a staneme se hod
lOSli po vykonané pobožnosti. A. 1). nými dítkamí.

Zájmy Krista Pána v různých zemích.
Podává Pl. Buchta,.

Řím & Italie. V Římě byl uveřejněn musí chovati katolík o bytí a působnosti
papežský list, ve kterém papež o angli- své církve. Tajný rada totiž v. Weech
kanskěm kněžstvu potvrzuje všechny de— z Karlsruhe doznal, že na celém světě
krety svých předchůdců, mocí své auto- v archivech není tolik líberality, s jakou
rity je obnovuje a svěcení kněžstva toho se přichází v ústrety badatelům, jako
prohlašuje za neplatné. List končí vy- právě ve vatikánském, a to na základě
zváním k anglikanům, aby se vrátili do těchto slov, jež uslyšel z úst papeže
lůna církve katolické. —-—Vůči tupitelům Lva Xlll.: »Okolo mé osoby jsou
církve a jejich představených,jakoby někteří, kteří nejsou srozuměni
jen tma a nepřízeň ke vzdělanosti vy- s tím, že jsem dveře do vati
věralaze svatéhotohotoústavuKristova, kánských archivův otevřel do
bude -snad zajímavoposlechnoutiosobní kořán. Já však myslím, že církev
výrok nynějšíhosv. Otce, z něhožzřetelně pravdou, z archiv ů vy b ad ano u,
se může viděti, jak pražádných obav ne- může jen získati.< — Tři velká.
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shromáždění
v Itálii, a sice: v Padově, Fiesole a

katolíků konala se letos; státních propustila. Ministr odevzdal tuto
Í petici zvláštní komisi k vyřízení. Sjezd

Orvietě, což se všeobecně považuje za ,
důkaz veliké přeměny ve smýšlení, která ?
se v duši italského lidu děje. Lidská.
společnost v Italii ztrácí všecky illuse,
jež sinadějně kladla ve spojenou Italii.
Zklamání a roztrpčenost', ta dvě
slova tanou dnes na mysli všeobecně.
Sny o národní velikosti, jimiž i mnozí
katolíci byli zaslepováni, rozprchly se,
nastalo probuzení, v němž začínají davy
lidu poznávati, že ten celý veliký sjed
nocovací podnik nebyl než velikou a
neslýchanou svatokrádeží. A nové, zdra
vější toto smýšlení projevuje se právě
vzrůstáním shromáždění a sjezdů kato
lických. Ráz letošních tří sjezdů byl
tento: V Padově zabýval se sjezd více
otázkami sociálně-vědeckými, ve Fie
sole více otázkami činu a v Orvietě
otázkami bohoslužby. — Sjezd proti
zednářský v Tridentě, v minulé zprávě
ohlášený, odbýval se s nadšením a
hlavním jeho úkolem bylo, aby zed
nářstvo světu katolickému v jasném světle
a ze všech stran pravdivě ukázáno bylo.
Zahájen byl slavným procesím za velikého
účastenství lidu. Ku sjezdu dostavilo se
28 biskupův a arcibiskupů, hojně kněžstva
i laiků. Na programu bylo probírání pod
vratného učení svobodných zednářů, zed
nářské zbědované činnosti, pak modlitba
a organisace proti zednářům. Před
sjezdem vydal tridentský kníže-biskup
zvláštní pastýřský list a nařídil třídenní
pobožnost'. Projev souhlasu se sjezdem
poslalo 22 kardinálů; sv. Otec sám zaslal
předsedovi sjezdu breve, v němž vy
slovuje upřímné potěšení nad svoláním
sjezdu. Sjezd schválil usnesení, že na
proti zednářským podnikům, které se
pod pláštíkem lidskosti a lásky k bli
žnímu zřizují, avšak ve službách mocností
zla stojí, zřizovány byly stranou kato—
lickou podobné podniky pro utvrzení
dobra. Aby pak katolíci o tajnostech
zednářstva lasného rozhledu nabyli, má
se zříditi výbor, jemuž by obrácení
zednáři podávali vysvětlení. Dále došel
z Madridu přípis, v němž se sjezdu ozna
muje, že poslanci španělští podali vládě
petici, aby svobodné zednářstvo za
tajnou společnost? protizákonnou prohlá—
síla a všechny zednáře-úředníky ze služeb

pak vyslovil přání, aby se dle tohoto
španělského vzoru jednalo ve všech
zemích, kde mají katolíci většinu. Prudce
bylo jednáno na sjezdu o proslulé nyní
již Miss Vaughanové, obrácené ze zednář—
stva, která učinila podrobná, neva a
podivuhodná až odhalení ve příčině uctí
vání ďábla od zednářů. Vyskytly se zá
važné pochybnosti, zdali taková obrácenka
skutečně jest a zdali všecko k osobě její
se vížící nebylo nepřátely úmyslně vy
myšleno a nastrojeno k ponížení strany
katolické. Při neproniknutelně tajemnosti,
jaká dosud osobnosti Miss Vaughanové

"obestíi-á, sluší upřímně podotknouti, že
výstrahy, aby se v takovýchto věcech
jednalo sopatrnOstí až nedůvěřivou, po—
važovati dlužno za oprávněné nanejvýš.
Bližší a podrobné, velmi zajímavé vy
psání celé této záležitosti se úzkým
mezím těchto zpráv stručných vymyká.

Rakousko. Ministerský předseda hrabě
Badeni odpovídal nedávno v poslanecké
sněmovně říšské rady na interpellaci ně—
meckých liberálů, kteří se tázali, zdali
místodržitel Thun v souhlasu s vládou
uv'ítal katolický sjezd solnohradský. Hrabě
Badeni odpověděl, že ano a že by bylo
chybou bývalo, kdyby se to uvítání ne
bylo stalo. Za to, na čem se katolický
sjezd usnesl, není vláda odpovědna a
místodržitel Thun svým blahopřejným
projevem sjezdu učiněným rakouské za
hraniční politice nikterak neuškodil. Z nej
vyššího místa nebyly aspoň v této příčině
žádné námitky učiněny. Německé liberály.
totiž nejvíce mrzí, že se solnohradský
katolický sjezd vyslovil pro obnovení
světského panství papežova, a ještě více
je znepokojuje, že zastupce vlády v zemi
sjezdu tomuto blahopřál. Odpověď hraběte
Badeniho německé liberály nepopiratelně
velmi zarazila. u katolíků vyvolala ovšem
úplnou Spokojenost.

Francie. Na obzoru politiky evropské
delší dobu již vzbuzuje veliký zájem přa
telství a shoda francouzsko-ruská, po
slední dobou dostoupílo pak smýšlení
o spojenectví toto se zajímající téměř
až vrcholu napjatosti návštěvou, kterOu
učinili republice francouzské carští man—
želé ruští. Ruský absolutismus říše ote
Vřeně i vážně. křesťanské a republika
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se svou volnosti a nad to i posledními
neblahými výjevy ve smýšlení i občan
ském jednání — obě tyto protivy pro
střednictvím svých hlav družně se bra
třící, zajisté rozechvívající výjev i bez i
pomnění na jeho důsledky a následky
všemožné! Nám tuto přijde pouze za
znamenati věci v rámec zpráv těchto

cara se staříčkým kardinálem jeden
z nejdůležitějších momentů carovy ná—
vštěvy ve Francii. Arcibiskup Richard
vydal pastýřský list, v němž poukazuje
na papežskou encyklíku, v příčině jed
noty víry nařizuje modlitby dikůčíněni
po čas slavností národa ku poctě cal—ských
manželů. kteří dle daného slibu navští

náležející. Car vyslovil totiž & provedl
také přání, přijati arcibiskupa paříž
ského ve slavné audienci. »Osservatore
Romance spatřuje v tomto sblížení se

říší.%%%%%W%WWÉ€W%W%%
Li I i e.

3311, velký, velký chudák jsem, |vždyť nemám otce, matky, —— ;
mou mať i otce kryje zem,
ní ruchu — klid v zděch chatky.

vílí notredamský veleehrám a s neta
jeným obdivem i zájmem prohlédli si
jeho znamenitosti a památky.

Když rodiče mi skonali,
zas otce mám i matku!
Mně otcem Boha nechali,
mať vlast“ zde na památku.

Až na mém rově vykvete
to bílé, něžné kvíti,
jež lilií pak nazvete ——
vše, jak dřív budu míti! K. E. Vojíř.
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Duše v očistci.
idé rozličně jsou živí a rozličné umírají, proto nestejný jest osud jejich

, na věčnosti. Jedni umírají svatě. buďto nikdy Pána Boha hříchem“
neurazili, jako nevinné dítky po křtu svatém, nebo od hříchů svých
náležitě se očístilí a za všecky hříchy své pokáním již na světě
zadost učínilí. Duše takových v Pánu umírajících jsou nevýslovně

blažené, patří do nebe mezi svaté & vyvolené Boží. — Jiní opět žili ve hříších
a umřelí ve hříších, aniž se smířili s Pánem Bohem, aniž by jaké pokání činili.
Duše těchto nekajících zavrhne Pán spravedlivý na věky od sebe do trápení
věčného. — Ale jest ještě třetí stav, v jakém duše lidské na věčnost odcházejí
z tohoto světa, jest to stav pokání,.očíštění. Mnozí, ba, díky Bohu, větší části lidí
umírají kajícně; ale duše jejich přece ještě poskvrněny jsou; jsou dlužní ještě
pokání činiti za své hříchy, za které na tomto světě zadost“ neučinili; tyto duše
odsouzeny bývají do očistce. Duše v nebi naší prosby nepotřebují; duším zavržených
v pekle prosby naše neprospějí, za to však duše v očistci potřebují pomoci naší
& prosí o ní volajíce: »Smilujte se aspoň vy, přátelé naši, neboť ruka Páně
dotkla se nás!: Za ty duše ubohé modleme se tento měsíc a pomáhejme jim do
radostí věčné. V očistci mnoho trpětí musí, neboť očistec jest místo utrpení, očisty
a pokání. Odtud nebudou vysvobozeny, dokud úplně neučiní zadost spravedlnosti
Boží. Poněvadž samy nemohou již pro sebe nic učiniti, prosí nás, věřící, abychom
jim nápomocni byli svými modlitbami a dobrými skutky. Nalézají se v noci, v níž
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nikdo již působiti nemůže. Jsou v žaláři, z něhož nebudou propuštěny, dokud by
nezaplatily všeho dluhu. Nemohou, leč trpěti a opět trpěti a tak vinu svou smazati.
Jedinou útěchou jim jest vědomí, že utrpením svým spravedlnosti Boží zadost
učiní, že utrpením svým cestu do nebe si razí. O jak touží tyto duše svaté po
Bohu, největším dobru, v němž a skrze něhož mají blaženými se státi! Jsou pak
také nejsv. Srdci Páně tyto duše nad míru milymi, a přece jich nemůže Pán k sobě
přijmouti pro jejich skvrny. Tak trápí se duše touhou nevýslovnou po Ježíši,
a Ježíšovo Srdce opět rmoutí se nad ubohými dušemi. Toť dvojí nová příčina,
proč máme duším v očistci pomáhati. Pomáhejme duším .v očistci dostati se

jsouce těla smrtelného, myslí jen na Boha, oplakávají hříchů svých hořce, protože
vzdalují se od blaženosti věčně. Šťastnější než my bojující církev na zemi,
poznávají dobře všecky chyby své, jimiž zranily nejsv. Srdce Páně, a proto bědují
a naříkají v očistci. Ony poznávají dobře spravedlnost Boží, která je k těmto
mukám odsoudila, i trpí, aby umyly chyby své.

Nejsv. SrdcePáně vidí v těchto dušich své miláčky, kteří je mají chváliti
a velebili. Ale ještě nejsou hodnými přivinouti se k Srdci l'ána Ježíše, ještě
nemohoučesť a chválu Jemu v nebi vzdávati.

O pomáhejme těmto ubohým duším, aby brzy vysvobozeny byly ze žaláře
očistcového! Potěšme též nejsv. Srdce Páně, že mu miláčky jeho co nejdříve
„pošleme svými modlitbami, dobrými skutky, almužnou, zvláště pak obětí mše svaté.
Modleme se tento měsíc pilně a vroucněza duše v očistci. Obětujme za ně dle
možnosti každodenně jeden růženec; přivlastňujme jim odpustky pobožnosti křížové
cesty; obětujme a dejme obětovati za ně mše svaté, Obětujme též za ně svaté
přijímání na očistu jejich a na brzké shledání jejich u Boha v nebi.

Spasitelné jest modliti se za zemřelé; aby od hříchů rozvázání byli.

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 zemi bez přestání vzdáváš až do skon-ání světa, obětují Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a neposkvrněné Panny Marie všelikě úmysly & myšlenky, všelikě city a žádosti,
všelikě skutky i slova svá. (Odpustky 100 dní jednou za den. Lev XIII. S. Congr. Indulg.
12. prosinec 1885. Diec. kurenda brn. 1886 č. ll.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
ubohé duše v očistci, aby vysvobozeny odtud vešly do ráje
nebeského chválíti neskončené milosrdenství Boží,"a na všechny
úmysly. jež odporučeny jsou na tento měsíc a na tento den členům apoštolátu
modlitby.

Pane Ježíši, zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňte církev, říši rakouskou, vlasť naši a národ náš česko
slovanský! 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, vzore a patrone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky

' 100 dní jednou za den. Lev XIII. 1891.)
Svatý Michaeli archanděle, svatý Cyrille a Methode, orodujte za nás!

Úmýsl v prosinci: Spolek katechistů.W—
Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně.
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Nejsvětější Srdce Ježíšovo, přijď do nitra mého, rozpal ve mně oheň lásky Tvé!

() božské Srdce, miluj ve mně Ježíše, jako jsi mne skrze Něho milovalo! (P.(chlubit-m.)osum... „___ _, a

Já poustevnu si zbuduji . ..

/ a poustevnu si zbuduji ve hloubi stinných lesů,
% v jeskyni, měkce vyložím kobercem z mechu, vřesu,

Sit/? do klenby zvonek zavěsím a kříže ve znamení
má ruka dřevo promění a zatkne do kamení.
Jak Prokop do své poustky kdys, balvan si před kříž vnesu,
dvě jam hlubokých vyklečím skalního do útesu,
na kříž svou hlavu položím, a V této němé hluši
mír tělu, blaho vyprosím a vyplaču své duši!
Tak pokušení zažehnám i se vším, co mne trudí,
a úlevu vždy modlitbou vyprosím sprahlé hrudi;
i uvyknu v své samotě, kde světa ruch se tratí
a světský vír mne nikdy víc, nikdy víc neuchvatí.
Necht' venku řadí vichřice & blesky, stromy kruší,
mne hrůzovláda živlů všech 2 modliteb nevyruší;
tak zabrán budu v modlitby, v to sladké, milé snění,
že pozorovat nebudu, jak nahle vše se změní:
Vchod ku jeskyni zapadne a tráva na něm zbují ——
ni pamatky již nezbude po poustevně, mé sluji,
kde budu snít sen Jakobův. O Pane, přej pak chvíle,
bych v Cheruby se vmísit směl, tak došel svého cíle!
Ja poustevnu si zbuduji ve hloubi stinných lesů,
v jeskyni, měkce vyložím kobercem z mechu, vřesu,
do klenby zvonek zavěsím a kříže ve znamení
ma ruka dřevo promění &zatkne do kamení!

' K. E. Vojíř.
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Chléb nebeský.
Dle Jana z Avilly předkládá Fr. Klíma. (O.)

“ato touha nutí Pana, aby při

„ě slavností Božího Těla vy
„ ! kročíl z těsného svatostánku,

, __ _,_. _;kdež ukryt dnem a noci

bytuje, a by ve slavném průvodu byl
veleben a slaven.

Avšak mohl by snad někdo se tázati:
k čemu Ti, Pane, ty naše těsné ulice,
k čemu Ti chudí poddaní zemští, an se
před tváři Tvou nesmírný nebeský prostor
rozvírá, chceš-li ve slavném průvodu slávu
svou ukázati? Není-li na tom dosti, žes
v lidském těle smrtelném s mnohou ne
snází cestu k nebesům konal? Máš—li

i nyní, přebývaje mezi námi v těle;
oslaveném a nesmrtelném, v těle pravím,
v němž sedíš na pravici svého Otce,
procházeli se úvalem pozemským, kterýž
jest místem slávy Tvé nehodným? Vždyt'
země naše, na níž vše tvorstvo ustavičně
umírá, nemůže býti místem hodným ne—
smrtelnosti Tvé.

Pán však odpovídá: To všecko vím,
ale třeba věděti vám, že jako Otec
seslal mne, abych se vtělil a lidi jako
bratry svě navštívil, &jakož jsem cestami
neschůdnými kráčel, abych je na cestu
pravou uvedl, tak i nyní na okamžik
opouštím svatostánek, místečko tiché a
ukryté, & kráčím ulicemi, abych bratry
své navštívil, abych jim dal okusiti plodu,
který na kříži vyrostl, na němž jsem
s láskou božskou za ně umřel.

Ú nejsladší Srdce Ježíšovo! O lásko
nezměrná! O plameni lásky nejhodnější,
jenž ustavičně hoříš a pálíš. _ale nikdy
nehasneš! O Srdce Páně, prostrannější
ríežli nebe, jenž s námi máš útrpnost',
do něhož můžeme se uchýliti, abychom
nalezli tam, čeho nám třeba! Kdo sečte
cesty, jimiž jsi kráčel, abys opatřil lék
itěm, kteří se od Tebe odchylují? Ty*s
takovou touhou naplněn po. spáse naší, !

láska, která Srdce Tvé naplňuje. jest
tak veliká, že se zdá jakoby o slavnosti
Božího Těla v chrámě nebylo dosti místa,
a že počet věrných sluhů Tvých, kteří
přišli, aby Tě při mši sv. viděli, nemůže
se v chrámě shromážditi, Ty pak, veden
jsa touhou, všecky obejmouti chceš, &

nebyli ztraceni, podobáš se matce, která
nadmíru pečuje o dítky své, a obávajíc
se, aby jich nehoda nezastihla, vola na

, veřejnémmístě: »Jestli kdo maličký,
přijď ke mně. A žízní-li kdo,
přijď ke mně, a napij se. Pojďte
ke mně všickni, kteří pracujete
a obtíženi jste, já vás ob
Čerstvím.:

Ach! Kdo by mohl, vida Tě při
cházejícího a hledajícího na ulici i těch,
kteří Tebe v chrámě Tvém nehledají,
a zvoucího i ty, kteří se od Tebe oddalují,
kdo by neměl přikázaní Tvých zachová
vati a hříchu se varovati? ——A přece
jsou srdce tak zatvrzelá, že dobrota a
láska Páně jimi nehne, a že Pán marně
ulicemi se ubírá, nemoha vykonati, po
čem tak velmi touží, aby totiž nemocné
uzdravil a h'řišníky k sobě přivábil.

O Pane! Jaký utéšený průvod, jaká
hodina radostná pro Tebe, můžeš-lí na
ulici najíti ovci ztracenou, kteráž odvrací
se od cesty zlé, aby se obrátila k Tobě,
která nevzpírá se, když ji kladcš na
ramena, jižto neseš do chrámu sveho,
kdež se zpovídá a Tělo Tvé svaté přijímá,
a kdež se přidružuje ke Tvým věrným
ovečkám, které od Tebe se neodloučily
a milosti Tvé neztratily. Úkéž při průvodu
Božího Těla mnohé přemnohé ovečky
zbloudilé najíti můžeš! . . .

Dejtež, bratři, dejtež Pánu našemu,
čeho od vás žádá, ač chcete-li slušně a
uctivě průvodu Božího Těla se súčastniti,



a Pán poskytne vám své Tělo nejsvětější,
dá vám i krev svou, dá duši i Božství.
To všecko vám Pán dává, kolikrátkoliv
hodně přijímáte, a blažen a šťasten člověk
ten, který hodně ku stolu Kristovu při
stupuje. Neboť kdyby č10věki přes celý
životo nic jiného se nestaral,jediné ()dobré
skutky, byl by přehojně za námahu tuto
odměněn, kdyby Pán Ježíš jen jednou
do srdce jeho vešel.

Ach, provázejmež Pána při průvodu
Božího Těla s náležitou uctivostí a po
božnosti, aby i Pan nás vyprovodil při
průvodu, kterým vejde uprostřed andělův
a svatých do slávy Otce svého nebeského.

Veliké milosti uštědřuje nám Pán Svátosti
oltářní a slavným průvodem Božího Těla.

Ve Starém Zákoně poručil Hospodin
lidu Božímu, aby před slavnostmi oděv
svůj opral a očistil. Kéž i my před
slavným průvodem Božího Těla očistíme
skvrny na duši slzami upřímné lítosti,
řádnou svatou zpovědí a zadostučiněním!
Kéž dle rozkazu církevního sněmu Vienn

ského čtyři dny před slavností Božího
Těla konáme dobré skutky, abychom
dobře byli připraveni, očištěni a ozdo
beni; nebot nechystáme se k uvítání,
anděla, nýbrž Pána a Tvůrce andělů, ;
který k nám přichází. A chtěl-li Ho

který učinil, an zjednal lidu svému prů- 3
chod Jordanem, a přikázal-li lidu svému,
aby se pcsvétil nejenom dle těla, nýbrž
i dle duše, aby mysl svou k Hospodinu
povznesl, aby se modlil a postil, při—
pomínaje si, kterak otcové Jordan suchou
nohou prešli, kterýžto průchod zjednala
archa úmluvy, čím větší svatosti a čistoty
nám třeba, chceme-li při průvodu Božího
Těla hodně a důstojně Pána Ježíše uvítati
a provázeti,jenž průchodem svýmslavným,
totiž smrtí svou proud hříchů našich vy
sušil a spolu učinil, že srdce naše, kteréž
se kloní k důlu jako vlny jordánské,

vzhůru se pne, pohrdajíc zemí, milujíc
Boha láskou upřímnou a toužíc po mi
losti Boží.

Ta noc před Božím Tělem není
určena ku spánku, nikoliv, nýbrž k tomu
nam dána. abychom nábožně se modlili,
očekávajíce radostně jitra, v němž smíme
na Pána .ležíše patřiti, kterýž ve slávě
a velebnosti ulicemi našimi kráčetí bude.

Třeba však míti stále v paměti, žei
když všecko jste učinili, čeho k hodné
přípravě třeba, nesmíte se tím honositi;
nebot“nikdy tak připraveni nebudete, jak
toho ku příchodu hosta nebeského církev
žádá! Vždyt'í lsraelitům,jdoucím řečištěm,
ač posvěcení byli tak, jak Hospodin roz—
kázal, nebylo dovoleno jíti vedle archy
úmluvy, ale museli provázeti ji ve vzdá—
lenosti; nebot“ Bůh rozkázal, aby archa

' úmluvy předcházela, lid pak následoval
za archou — a byla vzdálenost mezi
lidem a archou 2000 kroků.

Z tohoto rozkazu dá se posouditi
dobrota a. láska Boží k lidu křesťan

skému, že nám není přikázáno následo
vati Krista ve Svátosti oltářní z jisté
dálky, ale že smíme s Pánem kráčeti
touž ulicí, a sice přemnozí v takové
blízkosti, že prostora, která nás od Pána
dělí. není ani pět kroků veliká. Jaká to
veliká změna! Tam praví Pán: Tak a

spodin, aby lid jeho na památku zázraku, * tak daleko musíte jíti od archy úmluvy;
tuto pak Pán praví : Pojďte sem, a sice
velmi blízko! Tímto dovolením nám Pán

Ježíš hojných milostí uděluje, ale spolu
nás také poučuje, že by nebylo dobře
zneuznávati Pána a nevšímati si milostí

jeho, když k nám, sluhům svým, tak se
níží. Pán také chce, abychom důvěrným
obcováním nevážili lehce milosti jeho,
ale abychom tím větší lásku a úctu na
jevo dávali. »Posvécujte,< tak volá.
sv. Pavel, »Krista Pána v srdcích
sv ýchx To se stane, budeš-li, křesťané,
se báti a třásti pro svou nehodnost,
uvážíš—li,že smíš Pána tak vznešeného

23*
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provázeti, před nímž andělé se keři a
před jehožto tváři ani hvězdy čisty nejsou.

Co hodláš, křesťané,zitra před Pánem
tak vznešeným a slavným činiti? Jak
chceš povinnosti své učiniti zadost, kterou
prokázati máš dobrotě jeho, an tě zve bídě a nouzi.

a volá, abys mu byl na blízku, a jak š
dokážeš Panu lásku svou, kterou od
tebe žádá? Jak učiníš zadost úctě,
kterou jsi Pánu Ježíši zavázán? Úcta
tato ukládá tí, abys nicméně v jisté
vzdálenosti Pána následoval. Svatý apoštol
Petr byl velmi zastrašen, pozoruje, že
s Pánem jest na jedné lodi. A slrachem
naplnil apoštola zázrak, který Pán učinil;
neboť když dle slova Kristova rozestřel
sítě, zahrnul mnoho ryb na tom místě,
na kterém dříve přes celou noc ani
jediné ryby uloviti nemohl. Že pak se
domýšlel nehodným býti, aby s Kristem
v jedné lodi se nalezal, pravil, proniknut
hlubokoupokorou: »Odejdi ode mne.
Pane, nebot“ jsem člověk hříšný!

Kéž i srdce tvé zítra podobnými
city oplývá! Podivuj se a rei:
možno, že Tvá sláva a vznešenost a
má hříšnost“ a nehodnosť jednou cestou
kráčí? Jaká nezasloužená milost, jaká
neslýchaná laskavost! Vyznávám a při
znávám se veřejně, že ne pouze dva
tisíce kroků, jako kdysi lid Tvůj,'nýbrž
tisíc, ano i dva tisíce mil měl bych
vzdálen _býti od Tebe,“ neboť místem
přebývání Tvého jest nebe, kdežto mi
náleží peklo, z něhož jen milost amilo

srdenství Tvé mne vyprostilo.
Pokořil—lisse a netroufáš-li si očí

k nebi pozdvihnouti, jako kající celník,
naplní se srdce tvé důvěrou, povzneseš
mysl k nebesům a zvoláš, naplněn pevnou
vírou: Věřím, Pane Ježíši, že jsi Kristus,
Syn Boha živého, jak apoštol Tvůj Petr
veřejně vyznal. A připoj: Díky Tobě
vzdávám, Pane Ježíši Kriste, žes pro
mne na kříži krev svou proléval a život
svůj obětoval.

Jak to

Chválím Tě a velebím, Pane Ježíši,
a zvláštní dík Tobě vzdávám, žes chtěl
býti pokrmem mým na zemi, pokrmem
duše mé, žes ochráncem mým v ne
bezpečenství a pomocníkem ve všeliké

Uděl nam, Pane, milosti
své, abychom lasku Tvou nevýslovnou
spláceli pravou a dětinnou uctivostí. Uděl
nevěřícím světla víry, aby poznali Tebe,
Stvořitele a Dobrodince svého. Zapal
v srdci našem oheň pravé lásky, abychom
byli s Tebou jedno srdce a jedna mysl.
Dej nám pokoru, popřej pokoje, zapud'
všeliký hřích, učiň, aby Ti všickni lide
věrně sloužili a by nikdo hříchem Tě
neurážel. Přijmi pod ochranu svou tělo
mé i duši mou, přijmi i mé domácí,
které Ti odporučuji. na něž každodenně
při svaté oběti pamatuji, aby od této
chvíle vždy a všude Tvá svatá vůle se
plnila ku slávě neskončené Tvé ve

- lebnosti !

A učinil-lis, křesťané, takový slib,
pak se zrakem sklopeným rci: O Pane,
patriarcha Abraham byl o tom pře—
svědčen, že není hoden mluvití' s andělem,
„vždyt vyznal před ním, že jest popel a
hlína. ] Mojžíš sklopil zrak a neopovážil
se patřiti na hořící keř, v němž byl
anděl, představující Tebe; já pak jsem
nehodnější a hříšnější než Abraham a
Mojžíš. Tys Tvůrce a Pán sborův
andělských. Jak mohu se osméliti, abych
s Tebou rozmlouval, na Tebe patřil,
kdežto nejsem hoden, aby mne země
držela? Vzdychám a volám k Tobě,
Hospodine, abys, jenž jsi původce mi
losti, mne poučil, jak bych milosti Tvé
užívati měl, abys srdce a oko mě tak
zřídil, abych ani láskou k Tobě ne
zpyšněl, ani nehodností nezmalátněl.

Rozpomeň se, křesťané, že vlny
Rudého moře,. sotva Pána spatřily, dle
výroku žalmisty Páně, před Hospodinem
se zachvěly. »Viděly Tě vody, ()

Bože! Viděly Tě vody, a baly se.
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lllubiny se před Tebou zachvěly.: '; k jeslím, aby dílu tak krásnému se po
Když tedy neživé proudy Rudého moře
úctu, kterou Bohu byly povinny, způ—
sobem svým vzdávaly a prokazovaly,
chvějíee se bázní v nejhlubších hlu
binách, když pohnuly se s místa svého
a hotovily cestu pevnou a suchou, aby

l

l

lid Boží po ní kráčeti mohl, čímž podro- !
bily se vůli Boží, přičiň se ity, člověče,
jenž jsi nad to i katolickým křesťanem,
aby i srdce tvé se pohnulo. Kéž šíp
lásky a bázně pronikne srdce tvé, když
spatříš Pána svého, abys odumřel tomu,
čemus dosud hověl, abys byl proměněn
v člověka nového, který žije dle vůle
Boží. Zvláště pak odporučuji tobě, byl-lis
tak nešl'asten, žes od poslední zpovědi
smrtelným hříchem se prohřešil a dosud
hříchu tdho upřímně neoželel, abys při
pohledu na Pana svého v srdci byl
pohnut pravou lítostí & bolestí, žes Vy
kupitele svého těžce urazil. Když pak ty
kn svému největšímu neštěstí, ku hříchu.
tak tíhneš, že, ač krásu a spanilost' Páně
uznáváš, nicméně Pána Ježíše si nevážíš
a hříchu hoviš, popros vroucně a upřímně
o milost, abys nad hříchem zvítězil a
po Pánu Ježíši horoucí toužebností
vzdychal.

Byli“Pán krasy nevyrovnané hned
tehdy, když v Betlémě v chlévě se na
rodil z Panny Marie, když v náručí Matky
své odpočíval, když do jeslí kladen byl.
Vždyť vtělení Syna Božího bylo nej
krásnějším dílem všemohoucnosti Boží,
a z té příčiny, je-li krasa jaka na zemi,
nemůže kráse tohoto díla nikdy se rovnati,
hledíš-lí k dobrotě nebo lasce Boží. Aby
pak krása tato podivuhodná a neobyčejná
nezůstala nepoznanou a nepovšimnutou,
zřídil Pan v moudrosti své okolnosti při
narození svém tím způsobem, že i pastýři,
kteří na blízku byli, i'tři králové, kteří

divili. I divili se pastýři, divili se mudrci,
divili se i andělé & všickni oběti bož

skému dítěti přinášeli. Leč Kristus Pan
byl krásný nejenom při narození a
v mladém věku, nýbrž i ve věku mužské
síly, tehdy, když nemocné uzdravoval a
zázraky činil tak vznešené a neobyčejné,
že, jak sv. Athanasius připomíná, sláva
a krása Kristova zastínila a zastiňuje
krásu a slávu všech lidí, kteří kdy na
světě žili nebo žíti budou. Vždytťi Duch
svatý vysvědčuje o Synu Božím: »Vš ecky
věci dobře učinil: i hluchým
rozkázal slyšeti a němým mlu
viti,a a na jiném místě: riadny
člověk tak nemluvil, jako tento.

Leč Pán .ležíš skvěl se v kráse a

dobrotě nejenom tehdy, když mluvil a
jednal, nýbrž i tehdy, když z lásky k nam
bolesti, utrpení, potupu a pohanění trpěl;

byli daleko od Betléma vzdáleni, k jeslím ,
byli přivedeni. Avšak nejenom pastýři a
mudrci, nýbrž i andělé byli povoláni

vždyť zajisté tou velikou láskou, kterou
za nás na kříži umíral, i velikou krásu
a dobrotu svou prokázal. Nedomnívej se
však nikdo, že Pan Ježíš utrpením a na
nebe vstoupením dokonal úkol, kterýž
mu Otec nebeský pověřil, & že již nyní,
kdy sedí na pravici Boží, podivných a
krásných skutků nekoná. Pán Ježíš i
nyní nepřestává tvořiti, a sice kona
skutky tak vznešené, že jsou nám lidem
k nemalému podivu. Vědělt' Pan Ježíš
předobře v moudrosti neskonale, že my
lidé na činy jeho vznešené, které v lidském
těle na zemi vykonal z lásky k nam lidem
a které zasluhují, aby věrně v srdci
lidském chovány a uvažovány byly, a
které by nás měly nutkati ku vděčnosti,
že Pán Ježíš jest k nám nad míru laskav
a dobrotiv, snadno zapomínáme, a že
srdce naše jest naplněno starostmi o ve
zdejší blahobyt.

Aby tedy památka divův a lásky
Páně V srdci našem nevyliynula, aby
ustavičně byla živena a sílena, odhodlal
se“Pán nás nejvýš dobrotivý, že vykoná



skutek nový, kterýž krásou, lahodou a
dobrotou předčí veškeré činy Páně.
Uvolil se, že přebývati bude mezi námi
skutečné, opravdově ve Svátosti oltářní,
abychom patříce na Pána okem víry,
krásou a. vzpomínkou předešlých skutků
Páně, v lásce k Pánu Ježíši se rozmá
hali. Lásku žádá Pan Ježíš od nás, ne
z té příčiny, jakoby měl z ní prospěch
a užitek, ale že nám třeba milovali
Pana Ježíše, ač chceme-li jednou na
tvář Kristovu v nebesích patřiti.

Tyto skutky Páně zajisté dostačují.
abyvnas vybidly nejenom k lásce Kri
stově, nýbrž i k věrné službě, a bychom
i život rádi pro Pána Ježíše obětovali.
Že pak slabost a mdloba naše Pánu
Ježíši dobře je známa, a že nad to ví,
jak nesnadno dáme se k lásce pohnouti,
proto si umínil, že k daru jednomu přidá
i druhý, že krásu jednu spojí s krásou
druhou. Pán náš jest nyní ve Svátosti
oltářní přítomen, a sice z té příčiny,
abychom na Spasitele svého ve chrámu
Páně hleděli mohli. Avšak mnozí nena

vštěvují chrám Páně, jiní zase rádi by
ve chrámu Páně prodlévali, leč pro malou
prostoru nemohou se tam vtěsnati a ne
mohou taktéž na velebnou Svátost: patřiti,
bývá-li k veřejnému uctění vystavena.
Jiným zase připadá, že doba, určená
k vystavení nejsv. Svátosti, jest krátká
& nedostatečná, aby dosyta na Pána
patřiti mohli: pro tyto a mnohé jiné
důvody a příčiny. kteréž všecky blaho
naše mají na zřeteli, vyjde o Božím
'l'ěle Pán Ježíš z těsného prostoru chrá
mového na ulice a náměstí, aby ode
všech mohl býti spatřen. Jde Pán náš,
nesen knězem u výši, aby všickni mohli
patřením na Ježíše býti nasycení a by
rozjímali, co Pán Ježíš již vykonal, a co
nyní ještě koná z lásky k lidem, aby
lásku jejich ziskal.

_ ' A tento skutek lásky Kristovy jest
velmi vznešený, jest spolu podivuhodný
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důkaz lásky Páně, hoden, aby ode všech
lidí byl obdivován. Vždyť Otec nebeský,
jenž nám v Betlémě Syna svého dal,
poručil i andělům, aby spěchali do
Betléma a Synu Božímu vtělenému
v jeslích se koříli a jemu sloužili. Tak
i o průvodu Božího Těla poroučí Otec
nebeský: »Vyjděte, dcery sionské,
a patřte na knížete pokoje, ozdo
beného korunou, kterouž 'mu
vstavila na hlavu matka jeho
v den zasnoubení a radosti jeho.

Toio všecko stalo se tehdy, když
Slovo věčné ozdobilo se věncem při.
rozenosti lidské, kterýž opatřila Slovu
věčnému nejsvětější, přečistá Matka Páně,
když Syna Božího z Ducha sv. počala.
Pán Ježíš přijal korunu jako kníže po
koje tehdy, když s církvi se zasnoubil
a utrpením a smrti svou pokolení lid
skému vykoupení opatřil.

Že pak průvod a'slavnost Božího
Těla pro tebe, člověče, se koná, dbej
o to, abys ze slavností měl užitek a
styď se konati slavnost tuto chladným
a netečným srdcem. Pozoruj, s jakou
radostí a slávou andělé Pána při tomto
slavném průvodu obklopují a jak laskavě
avlídné Pán Ježíš na tebe patří. Miluje
tě Pán Ježíš při průvodu Božího Těla
s touž láskou, s kterou tě miloval při
průvodu, který konal na horu Kalvarii.
Uznáváš-li pravdu “výroku tohoto, je-li
srdce tvé láskou Kristovou pohnuto, je-li
zraněno hřeby, jimiž ruce a nohy Páně
byly probity, je-li zraněno k0pim, jimžto
bok Páně byl otevřen, pak ity zítra
upři zrak na Pána & viz, jak vlídně a

laskavě na _tebe patří. Daruj srdce své
Pánu Ježíši, abys dokázal lásku svou a
pros spolu, aby srdcem Tvým Pán Ježíš
nepohrdal. nýbrž Srdce své se srdcem
tvým v jedno spojil. Upírej často při
průvodu Božího Těla zrak svůj na Pána
Ježíše, rozjímej lásku Páně, pros, aby
milostivě hříchy tvé prominul, a pak



volej opět k Pánu: »Oči mé upřeny
jsou na Pana, jenž vyprostil
nohy mě z osidla.: Pak můžeš
zvolati: »Jako oči děvky upřeny
jsou na ruce paní její, tak upí
rame oči své k Bohu & Panu?
svému, pokud nesmiluje se nad ;
nami.a Pozoruj také labodu písní, jimiž Í
lid věřící Pána Ježíše v průvodu Božího
'I'ěla velebí a oslavuje.

Raduj se nad slavným průvodem
celým srdcem a celou myslí, vždyť do
kazuje ti neomylnou pravdu, že nejvýš
bohatý, nezměrný, překrásný Pan člo—
věkem se stal, pro tebe se zrodil, za
tebe na smrt se vydal. Můžeš i ty se
považovati, žes nejvýš bohatý, žes panem i
všeho, co jest na nebi i na zemi.
duši své, aby pravdy tyto rozjímala, aby
marně u tvorů blaha a štěstí nežebrala;
neboť duše tvé Oblažití nemohou.

toto' jedine 'dobro pečlivě chováš, abys
nikdy nebyl zbaven pokladu nebeského,
ukrytého ve Svátosti oltářní!

Bci: Což mohu nad to žádati, leč
abych v Pánu svém se radoval, a bych
vlastní vinou předrahého pokladu ne

Rci '

WL.
ztratil. Neboť musí býti velmi lakomým,
komu Pán Ježíš nepostačí.

Kéž bez přestání sytíš se patřením
na Pana Ježíše; neboť Pan Ježíš chce
býti celý tvůj! Važ si toho okamžiku
šťastného a pohlížej na Pana s takovou
horlivostí, abys mohl říci jako patriarcha
Jakob, jenž s andělem zápasil: »Viděl
jsem Hospodina tvaří tvář, a
zachována jest duše ma.“

Patřením na Pana Ježíše rozhojní
se v srdci tvém i naděje života věčného.
Vždyť jest Pan Ježíš velmi štědrý, jest
velmi uznalý, an hojně odměňuje inej
menší službu, kterou jsme Panu Ježíši
prokázali. Vždyť milosti, kterých ti udělí,
budeš-li zbožně Pana provazeti, jsou tak
veliké, že tě odvrátí od cesty hříšné a

; propůjčí potřebné milosti, abys na cestě

Kéž 

ctnosti neunavně kráčel. Pán udělí ti

i milosti, abys svátostí touto i v hodinu
smrti opatřen byl. Pán nad to dá. i
milost tu, abys za průvod. kterýms uctil
Pana o slavnosti Božího Těla, byl mezi
těmi, kteří provází Beránka Božího v říši
nebeské, kde věrně své Pán sytí radostí

: nehynoucí
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Katakomby římské
jasný důkaz pravosti svaté naší církve.

Píše Boh. Bendl. (o. d.)

Mše svatá.

5—9“ c'G)!'byčej po všecky časy a
53- u všech národů rozší

řený, Bohu totiž oběti
přinášeti, jest tak starý

fi _ ' grál/em jako člověčenstvo samo.
V Písmě svatém vypravuje se o synech
Adamových, Kainu a Abelovi. kterak
Bohu oběť obětovali, za to že požehnal
jejich práci a přičinění. Tito synové na

učili se zajisté této bohoslužbě od ro
dičů svých.

Oběť vyplývá. z poznání, že Bůh
jest naším nejvyšším Pánem, že ve všem
na něm zavisíme, že on jediný nítm vše
potřebné dáti může a také dava; proto
také má oběť za účel, Boha jakožto
nejvyššího Pána ctíti, jemu za dobré
děkovati a za potřebné milosti prositi.
Mimo to tížilo svědomí člověčenstva vě



2560

domí spáchaného hříchu a hněvu Božího,
vědomí, že člověk smrť si od Boha za
sloužil, a to věčnou, proto hledělo
člověčenstvo na místě sebe Bohu jaksi
v náhradu dáti obětí na usmíření; z to
hoto přesvědčeni povstaly obětí krvavé.
Proto byly vždy oběti středem veškeré
bohoslužby, byly nejlepším výrazem úcty
k nejvyšší bytosti, a čím vzácnější obět',
tím zajisté dokonalejší bohoslužba. Co
však mohlo člověčenstvo v dobách

před Kristem Pánem Bohu obětovati?
Jenom věci stvořené, ovšem dle zdaní
lidstva nejlepší a čisté: tak obětovali
v obět' krvavou zvířata za čista pokládaná..
v obět' nekrvavou polní plody. U pohanův
ovšem zvrhl se pojem oběti právě tak,
jako pojem božství ve zlé a opačné, a
proto upadli v neřest' obětí lidských;
avšak i v těch viděti stopu vědomí i
snahy, božstvo s lidstvem smířiti.

Oběti starozákonní nemohly býti
obětmi dokonalými a lzšohumilými, nebot?
jaké zalíbení měl by míti Bůh na krvi
zvířat? Velebnostž Boží s jedné strany
a uražená spravedlnost.“ Boží s druhé
strany vyžadovaly oběti daleko vzácnější,
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oběti Boha důstojné, oběti ceny neskonale, Í
' nad mši svatou. proto jest ona středem,aby tak neskonale velika urážka Boha,

hříchem spáchaná, smířena býti mohla.
A takovou obět' mohl přinésti zase jen
Bůh, Bůh v těle lidském, a také ji při
nesl Syn Boha živého, Spasitel
Ježíš Kristus.

(_)nobětoval sebe v obét krvavou za

všecky lidi na kříži Bohu Otci nebeskému,
a oběť tuto, Bohu nejmilejší a ceny ne
skonale, zavedl i v církvi své na všecky
časy způsobem nekrvavým ve mši svaté.
Jako v zákoně starem Bůh dvojí oběť

naš,

nařídil, krvavou i nekrvavou, a tyto obojí
byly obrazem obětí novozákonních, tak
Kristus přinesl obět? dvojí, nekrvavou při ;
poslední večeři, již po všecky časy opa- Š
kovati nařídil, a krvavou, jednou jen,
na dřevě kříže.

»To činte na mou památku,< pravil
Pan k apoštolům, a slovy Ítěmi udělil
jim moc i dal příkaz, aby jak on chléb
v jeho tělo a víno v jeho krev pro
měňovali a za oběť Bohu přinášeli. A to
se děje při sv. pozdvihovani.

Jelikož však každá obětTpřed Bohem
se zniěiti musí, ustanovil Kristus l'an
způsob tento sám, a sice sv. přijímáním.
vezměte a jezte . . . vezměte & pijte . . .
Oba tedy nejpodstatnější díly oběti naši
novozákonní, pozdvihovaní (proměna) a
přijímání jsou samým Kristem Pancm
ustanovený.

Poněvadž však obětí tato jest oběti
nejsvětější, llohu nejmilejší. výrazem
bohoslužby nejjasnějším, proto již svatí
apoštolé a po nich jejich nástupci hleděli
oběť tuto slavně a s okázalosti slaviti.

'I'ak povstal pak onen bohoslužebný ílkon
obětní, jejž zveme mši svatou.

Jest tedy mše sv. obětí novozákonní.
obětí samým Ježíšem ustanovenou. oběti
nekrvavou, při níž Pan Ježíš zkrze ruce
kněze obětuje sebe sama. tělo a krev,
()lci nebeskému, právě tak, jako byl
učinil na dřevě kříže. Proto není úkonu

světějšiho, vznešenějšího, Bohu milejšiho,

vrcholem celé naší křesťansko-katolické

bohoslužby. Že křesťané od dob prvotných
mši sv. za oběť těla a krve Páně po
važovali, vysvítit z výroků jejich. Svatý
lgnac Antiochenský mluvě () bludařích,
pravi: »Oni (totiž bludaři) zdržují se
svaté eucharistie (nejsv. Svatosti) a oběti,
nebot nechtějí vyznavati, že eucharistie
je tělo a krev Spasitele Ježíše Krista.:

Sv. Justin, mučenik. praví ve svém
obhajovacím spise k císaři Antonínovi
mezi jiným takto: »Při všech obětech,
které přinášíme, oslavujerne Stvořitele
všech věci skrze Syna jeho Ježíše Krista
a Ducha svatéhoc

Svatý biskup a mučenik Polykarp,
uěenik sv. Ignacia, jenž ještě se svatými
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apoštoly obcoval, píše o oběti mešní
takto: »Ježíš chtěl, aby jeho učeníci
prvotiny jeho stvoření (chléb pšeničný a
víno hroznové) za oběť přinášeli, nikoli
proto, že by “potřeboval darů těchto,
nýbrž aby nepřišli s prázdnýma rukama
jako nevděčníci. (ln vzal chléb, věc stvo—
řenou, vzdával díky a pravil: ,'l'otot“ jest
tělo mé,i právě tak vzal kalich s vínem,
rovněž věc stvořenou, řka: ,'l'otoť jest
krev ma'; 11 tak naučil nás nové oběti
Nového Zákona, kterou církev od apo—
štolů přejala; tuto čistou oběť přináší
toliko církev Stvořitelim

Neklamne svědectví o víře starých
křesťanů v obětí mešní podávají nam také
prastaré knihy mešní s modlitbami,
kterých při této nejsv. otěti se užívalo.
Nejstarší takováto liturgie jest svateho
apoštola Jakuba. Ono, biskup jerusa—
lémský, napsal způsob, jak se má obět'
těla a krve Páně přinášeli, a zavedl jej
v církvi své _jerusalěmské. Dle tohoto
obřadu volá jáhen: »Chvalme a klzířune
se živému Beránku Božímu, který na
oltáři obětován jest.“

V liturgii sv. Ambrože modlí se kněz
na Zelený čtvrtek při oběli mešní takto:
».lak bychom mohli nad '.lfvým milo
srdenstvím zoufati, když jsi nás hodny
učinil 'I'obě takovouto obět' přinášeli,
totiž tělo a krev Kristovuc atd.

Missál římský, jehož katol. církev
až dosud při mši svaté užívá, pochází
od sv. Petra, apoštola. Svatý papež Řehoř
Veliký srovnal rozličné ony od počátku
užívané modlitby při mši svaté, z nichž
zřejmě na jevo vycházi, že církev kato
lická od počátku až po dobu naší nikdy
beze mše svaté nebyla.

Ale sestupme již i do katakomb a
vizme, zdali i tu nalézti lze důkazy o
mši svaté jako oběti těla a krve Páně.

Jak jsme již pravili, nesloužily kata—
komby toliko za pohřebiště křesťanů,
nýbrž i za místa bohoslužebná, a to

obzvláště v dobách krutého pronásledo
vání, kdy křesťané v Římě životem jisti
nebyli. Tu uchylovali se do podzemních
oněch kobek ku svým zemřelým bratřím
a sestrám a zde jsouce jisti a bezpeční,
slavili své bohoslužby. Proto nalézáme
v katakombách kaple s hroby, jichž ze
vnějši tvar obzvláště do očí bije. Jsou
totiž v podobě rakví v tuto vytesány
a svrchu jednou nebo více mramorovými
deskami přikrytý. Výklenek ve zdi, v němž
se takoveto kamenné rakve nalézají, býval
obyčejně v polooblouk zklenu'tý a na
zýval se proto arcosolium. Rakve
tyto bývaly tak nízké, že deska jejich
byla ve výšce stolu a také za stůl slou
žila, na němž ve výroční den smrti mu—
čeníkovy, jenž v sarkofágu tom odpočíval,
mše svatá se sloužila.

Proč asi staří křest'ané nad hroby
mučeniků nejsv. obět' slavívali, pozna.
vame ze zjevení sv. Jana (6, 9), kde
sv. Jan vidění své následovně p0pisuje:
»A když otevřel pečet? pátou: viděl jsem
pod oltářem duše zabitých pro slovo Boží
a pro svědectví, které měli. A volal
hlasem velikým, řkouce: Až dokud, Pane
svatý a pravý, nesoudíš a nemstíš krve
naší nad těmi, kteříž přebývají na zemi?
I dano jest jednomukaždému roucho bílé
a řečeno jest jim, aby odpočívali ještě
za malý čas, až by se naplnil počet
spoluslužebníků jejich a bratři jejich,
kteří usmrcení býti maji jak oni.<< Místo
toto tkvělo starým křesťanům na mysli,
proto vykázali sv. mučeníkům pohřební
místo pod oltářem, aby tu odpočívali až
ke dni obecného soudu.

Ve větších kaplích katakombních
stával obyčejně hlavní oltář, pod nímž
byly ostatky některého sv. mučeníka;
vedle něho stolice biskupská a kamenná
lavice pro kněžstvo. Ve stěně na straně
epištolnt byl stolek, na nějž věřící své
dary obětní kladli (kredenz). Někdy stával
oltář také volně, od stěny poněkud
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vzdálený; stůl oltářní spočíval na slou—
pech, za ním bylo vyvýšené sedadlo pro
biskupa a nižší lavice pro ostatní kněž
stvo; celý tento prostor byl pak mříží
oddělen od prostoru pro věřící určeného.

'l'aké nalézáme v katakombách oltáře

přenosné (portatilia), které v rozích kruhy
z bronzu měly a postaviti se daly, kde
koliv u hrobu nějakého mučeníka se
nejsv. oběť konati měla. Až posud užívá
církev svatá oltářů buď pevných nebo
přenosných, v každém však uschovány
jsou ostatky svatých. Ejhle, jaká to shoda
s církví prvotní!

Kde jest oltář, tam je také oběť.
A křesťané od dob apoštolských přinášeli
oběť Bohu ovšem ne veřejně, jako se
nyní děje, nýbrž, dle svědectví skutkův
apoštolských, »po domích lámali chléb a
přijímali jej z ruky biskupa nebo kněžka
t. j. slavili mši svatou, oběť to, v níž se
.chléb proměňuje v tělo a víno v krev
Páně. Když se počet věřících rozmno
žoval &křesťané pokoje požívali, stavěli
sobě zvláštní budovy pro bohoslužbu,
jež zvali :kyriakaa (řeckéslovo, jako
naše: dům Páně). Tak povstal brzy
chrám nad hrobem sv. Petra i sv. Pavla,
kteréžto chrámy za císaře Heliogabala
zničeny jsou. Kostel Sancta Maria v Zá
tibeří (Trastevere) stojí na témž místě,
kde již v 3. století kostel stával. Svatý
Optat Milevitánský vypočítává 40 kostelů,
které křesťané před pronásledováním
císaře Diokletiana v Římě měli, které
však vesměs od tohoto zuřivce se zemí

srovnány jsou.
Po dlouhá léta byly katakomby

útulkem a místem bohoslužebným pro
křesťany. Kaple k bohoslužbě určené si
jak „možno zdobili, stěnu nad oltářem

obrazy okrášlovali, prostor mnohými
lampami osvětlovali, drahocenné nádobí
posvátné, kalichy a misky, pořizovali,
ato vše k větší oslavě mše svaté, v níž
obětovali tělo a krev Páně. Nedávno

objeven jest v katakombě sv. Priscilly
v Římě obraz, pocházející z 2. století,
jenž nám zřejmě ukazuje oběť mešní,
totiž lámání chleba a podávání věřícím.
Malba tato dokazuje nade vší pochybnosť,
že křesťané mši svatou slavili a jest ne
ocenitelným svědectvím, že mše svatá
jest původu apoštolského. O jak se rado
vati máme, že ve mši svaté pravou,
Kristem ustanovenou, svatými apoštoly
rozšiřovanou, již od prvních křesťanů
slavenou oběť nejsvětější máme. S jakou
radostí a touhou máme spěcháti do
chrámu, abychom této nejsv. oběti pří
tomni byli, zejména ve dny, které si
Bůh ke službě své vyvolil, v neděli a
ve svátek! Sjakou zanícenou zbožnosti
máme se v duchu kořiti Spasiteli na
šemu, když kněz svatou hostii a svatý
kalich pozdvihuje! Kristus Pán jest mezi
námi, vidí nás, slyší nás, slyší naše
vzdechy, naše volání, naše prosby, on
jest to, jenž se zase za nás Otci nebe
skému obětuje! O jakou cenu má jen
jedinká mše svatá!? Cenu převyšující
všecky poklady světa, neboť s cenou těla
a krve Páně nesmí se nic na světě po
rovnávati. A ovoce této nekonečně draho
cenné oběti jsme účastni každého oká
mžiku; nebot“ dávno by již masil Bůh
dle spravedlnosti a svatosti své svět.
trestati pro hrozné hříchy, kdyby nebylo
oběti mešní. Spasitel ukájí hněv Boží,
on staví se mezi trestající ruku Páně a
nás, ubohé hříšníky; on sama sebe po
dává na výkup za nás!

O kéž by svět a lidstvo poznalo,
co v oběti mešní má! Kéž by užilo času,
dokud Spasitel prostředníkem naším &
obětí za nás býti chce, k pokání a
nápravě života! Kéž by všichni spojili
se v jednu církev a klečíce před oltářem,
jednu oběť, a to nejsvětější Bohu Otci
přinášeli! O děkujme Bohu, že jsme
katolíci, že náležíme k církvi,_ která po

všecky časy zachovala oběť Páně, &



prosme při ní netoliko za sebe. nýbrž
iza ty ubohé pobloudilé bratry, kteří
zavrhnuvše mši svatou, zavrhli obět' a
nemají, co by Bohu v oběť přinášeli.
Kéž by Bůh Osvítil rozum jejich, aby
poznali pravdu v církvi katolické uloženou,
kéž by roznítil srdce jejich k lásce, aby
prahli po oběti Kristově, pak by nej
světější oběť spojila zase všecky vy
znavače Kristovy “vjeden celek, v jednu
rodinu, a ta láska, jíž stkvěli se staří
křesťané, objímala by i nás všecky,
abychom tak hodnýmí byli učinění všech
darův a milostí, z nejsvětější oběti ply
noucích!

Církev naše nemá toliko obět' pravou,
kterou prvotní církev přinášela, nýbrž
zachovala ponejvíce dle vzoru starých
křesťanů vše, co s nejsv. obětí úzce
souvisí. O oltáři. na němž se mešní

oběť přínáší, již jsme se zmínili.
Podobně se to má s našimi chrámy,

jejich tvarem a rozdělením. Když kře
st'ané za císaře Konstantina svobody na—
byli a chrámy sobě veřejně stavětí mohli,
podrželi za vzor kaple z katakomb,
ovšem v rozměru větším.

“Menší ony kaple zyětšily se ve ve—
liký, podlouhlý obdélník s dvěma řa
dama sloupů. V poměru k délce a šířce
zvýšen byl strop a na místě stropu, v tufu
vytesaném, nastoupilo velebné klenutí.
Polooblouk arcosolía nad obětním oltářem

stal se »vítězným obloukem,c vedoucím
do kněžiště. Trůn biskupův & kněžstva
odloučeny jsou od místa věřících a sluji
»kněžištěm.: Malý oltář v katakombách
proměnil se v nádherný oltář z mra
moru, někdy ize zlata a stříbra, pod
nímž ostatky svatých odpočívají. A jako
v katakombách pohlaví mužské od žen—
ského odděleno bylo, tak i ve chrámech
katolických muži pravou, ženy levou stranu
zaujímají.

I naše věčné světlo jest zvykem
prastarým. V katakombách hořelo mnoho

lamp u oltáře visících ku poctě nejsvětější
Svátosti oltářní. Svatý Epifanius vy—
pravuje : »Kdyžjsem na své cestě do Bethel
k jedné vile přišel, která »Anablathaa
slula, viděl jsem v ní hořící lampu. l
ptal jsem se, jaké by to místo bylo. 1
odvětíli mně, že je to kostel, i- vešel
jsem tam a modlil jsem se.<< (40:1)

Věčné světlo před nejsvětější Svá
tosti oltářnímá hluboký význam. Onojest:

1. Ustavičnou zvěsti o přítomnosti
Boží ve chrámě, neboť, jak dí Písmo
svaté, jest »Bůh světlo a oheň sžíra
jící a bydlí ve světle nepřístupném.:

Nepojímá tě, duše křesťanská, po
svátná hrůza, kdykoli do chrámu vstu
puješ a věčně světlo zříš? Nezdá se ti,
jako bys slyšel slovaJakubova: »Vpravdě,
jak hrozné jest místo toto; neníť zde
než dům Boží a brána nebeská.: Ne

padneš na kolena a nebudeš se s an
děly v prachu kořiti Velebnosti Boží?
Je-li však temnota v srdci tvém, tem
nota hříchu, kterak 0povážíš se přistou
piti ku světlu? O pros Boha, Pána světla,
aby' osvítil tebe a ty abys poznal stav
svůj hříšný a kajicnou lítostí dosáhl po
koje a klidu v srdci svém.

2. Věčné světlo jest také obrazem
ustavičně přítomností Ježíše Krista
v nejsvětější Svátosti. Světlototo
volá k nám: »Ejhle, zde na oltáři trůní
Syn Boží, jenž přišel, aby učením svým
osvítil celý svět.cz Ejhle, jak naplňují
se slova jeho: »Aj, já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa.: Věčné
světlo poukazuje nám na svatostánek,
kde je čest“ a sláva církve, její největší
útěcha & největší radOSf, kde je střed
katolické víry a duch celé bohoslužby;
věčné světlo ukazuje na nevyčerpatelný
poklad milostí, jenž dosti bohatým jest
pro nás všecky, kteří po něm bažíme.
A toto světlo, dnem i nocí svítící, na
pomíná tebe, abys neustale hledal poklad
ten — Ježíše Krista!



3. Královskou poctu, již Ježíši
Kristu v nejsvětější Svátosti vzdávati
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máme. Za starých dob nosívaly se po- ;
chodně a světla před králi na důkaz
úcty. Až dosud bývají města i dědiny,
kamž král zavítá, jemu na počest osvě—
tleny. Proto hoří i před svatostánkem
neustálé světlo na důkaz královské pocty;
a jen se světlem zbožnosti v srdci máme
přistupovali k Bohu & Spasiteli našemu,
v nejsvětější Svátosti přítomnému.

4. Věčné světlo připomíná nám
převelikou lásku a pastýřskou
péči našeho Spasitele, jemuž nebyloŠ
na tom dosti, že člověkem se stal, na
kříži zemřel, jenž se z lásky k nám za- '
halil způsobou chleba a tak velice se
ponížil, aby sebe sama nám neustále
v dar podávati mohl. Kdykoli na svato- ?
stánek pohlédneš a pomníš, že tam Spa
sitel tvůj jako vězeň chovati se dává,
a že jen láska k tobě tam jej zdržuje,
zdaž nemusí srdce tvé vzplanouti láskou
k tak veliké lásce? Hle, Kristus jest,
stále mezi nami,jeho oko bdí nad námi,
on jest neustale pastýřem svých oveček.
Jdeme-li ku práci, myslí Ježíš na nás,
pomáhá nám, sílí nás, žehná nám,—od
počíváme-li, bdí pastýřská jeho
nad námi, trpíme-li, těší nás svým utr
pením a vlévá balsám naděje v raněné
srdce naše. I když nikdo jej nenavštěvuje,
když vše po radostech tohoto světa se
žene, když kostel, dům jeho, prázdný
jest, i tu hoří světlo věčné, i tu bdí
Pán naš! Kdo pochopí, kdo odplatí lásku
tak neskonalou?!

Ejhle, co vše nam věčné světlo před
svatostánkem vypravuje! () kéž by jako
toto světlo plála i srdce naše úctou a
láskou k svátostnémuJežíši ! Ojak bychom
pak rádi spěchali tam k svatostánku
v dobách strastných, abychom Pánu, dárci
všeho dobra, díky vzdávali; v_ dobách
zlých, abychom toho. jenž jediný vše
dáti může, za ochranu a pomoc prosili;
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tam zaseto by bylo v srdce naše sémě
ctnosti, které by vypučelo v květ a při
nášelo užitek pro život náš na zemi i
život na věčnosti.

Posilněni s blahým mírem v srdci.
s důvěrou v lásku a pomoc Páně, vraceli
bychom se od trůnu Ježíšova pod střechy
své a pilni jsouce v povolání svém, bla—
ženě a spokojeně bychom žili v rodinách,
nebol? jeden by byl Pán náš, jehož láska
by nás všecky objímala a slučovala.
Ježíš Kristus ve Svátosti oltářní jest
a zůstane naším světlem. naší útěchou.

naší radostí, celým naším štěstím.
Ku mši svaté potřehuy jsou posvátné

nádoby, obzvláště kalich a patena
(miska).

Kristus Pán proměnil víno v ka
lichu (poháru) v nejsvětější krev svou,
a dával z kalicha toho píti svým apo
štolům. Jakých nádob užívali svatí apo
štolé při mši svaté, nedá se s určitostí
říci; majíce však chudobu první církve
na zřeteli, můžeme míti za to, že ka
lichy bývaly buď ze dřeva aneb jen z laci
ného kovu.

V katakombách užívali křesťané

:: také kalichů ze skla, jak papež Zetirin
péče : (r. 202.) naporučil. Zde nalezeno mnoho

takých kalichů bud' celých anebo roz
tlučených. Většina z nich má buď na
stěnách anebo na dně nápisy, pouka
zující na svatou obět. Tak čteme na
jednom v řeckém jazyku následovně:
»Pij, abys živ byl, z těchto darůla Rečtí
otcové však nazývali »daryc nebo »daremc
nejsvětější Svátost těla a krve Pane,
proto vyjadřuje nápis tento víru v životo
dárnou moc nejsvětější krve Kristovy,
což dokazuje, že kalicha toho užíváno
bývalo k svatému přijímáni.

Skleněné kalichy v katakombách na
lezené jsou pěkné zlatem smaltovaný a
obrazy ze svatých dějin na stranách i
na dně okrášleny. Na některých je vy
obrazen Spasitel, an proměňuje vodu
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ve víno anebo rozmnožuje chleby a ry mu roucho řásné kolkolcm uzavřené, ma—

bicky, což vše dle zvyku starých kře- í jící jen otvor pro hlavu a krk. Aby
stanů na svatou oběť poukazuje.

Že i tehdy církev skvostné nádoby
měla, vysvítá ze života sv. Vavřince,
jež posvátné nádoby ze zlata a stříbra
chudým rozdal. Když pak církev pokoje
nabyla a hojně dary věřících plynuly,.
tu i důstojné nádoby se pořizovaly, kalich
a patena ze zlata a stříbra na důkaz pře
veliké úcty a vážností k tělu a krvi
Páně. Až dosud platí rozkaz církve, že
patena a svrchní čásť kalichu alespoň
ze stříbra a pozlacená býti musí.

Ku slavení mše svaté patří i p o
svatné roucho bískupův a kněží.
Roucha, jichž až posud církev katolická

!

užívá, byla po většině již u starých kře- :
stanů v užívání.

Apoštolé a první jejich nástupci
slavili svatou obětí mše svaté v rouše

svém, které se střihem nelišilo od roucha
ostatních lidí, neboť nechtěli na sebe
obraceti pozornost pohanův a židů. Přece
však užívali již i roucha zvláštního,
dlouhé totiž bílé řízy, kterou přepásali;
je to naše alba, kterou již svatý apoštol
Jakub tak nosíval při mši svaté. Když
pak oděv lidí světských se měnil, se
trvala církev při způsobu starém, jakož
vidíme z ohraZu v katakombách svatého

Kallista nalezeném. Představuje nam
shromáždění křest'anů v kapli, u oltáře
stojí biskup okaOpeuý kněžími a jáhny,
an k lidu se obracuje, jej pozdravuje
slovy: »Pan s vami !: Oděn jest v dlouhé
roucho bílé (alba), přes které mu splývá
široký pás(štola); za svrchní oděv slouží ,

|
(

i

ruce volné byly. bývalo roucho to po
stranách staženo. Za okrasu sloužil kříž,
a sice tak zvaný palliový, konce totiž
splývaly vpředu a vzadu dolů, prostředek
pak vinul se kolem krku. Roucha toho
(kasule, mešní roucho), ač v podobě při
střižené, užívá se až dosud při mši svaté.

Na hlavě má biskup mitru, pokrývka
to hlavy na způsob korunky, v předu
& v zadu vyvýšená. Již svatý apoštol
Jan nosíval při nejsvětější oběti kolem
(zela zlatý vínek a svatý apoštol Jakub
podle vzoru velekněze židovského nosíval
na čele zlatou desku. l roucho obřadní,
jehož církev katolická až dosud při mši
svaté užívá., jest tedy původu prastarého,
jak katakomby dokazují; jest dědictvím
po prvních křestanech, proto každému
pravému katolíků milým a úctyhodným.
Sluší se zajisté, aby kněz vykonávající
obřad tak posvátný a vznešený, i oděvem
svým se lišil od ostatních a by oděv
tento nepodléhal rychlé změně, jako oděv
obyčejný, nýbrž úctyhodnou starobylostí
a vážností povznášel a k veliké důstoj
nosti a svatosti oběti mešní poukazoval.
[ v tomto ohledu dávají katakomby církvi
katolické za pravdu.

Učení naše a víra naše o nejsvě
tější Svátosti oltářní a oběti mše svaté
jest. tatáž jako byla u křesťanů prvních,
jak nám svědčí katakomby, proto jest
učení katolické pravé, nebot“ jest apo
štolské. Učení toto zachovala církev přes
všecky bludy, nájezdy, přes vše pro
následování nezměněné, jediné čisté.
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jBISNĚ LÁSKY.
Napsal J. St. Pavlík.

23. |“ 24.

Na slavnost Neposkvrněného Početí. [ Na H0d BOZIvanocni.
. . . . l »Focno jacero pcrtulit — piaesepe

"“““ "'"h'z soror '“"a' “""“" "“““1 | non abhorlruit—ctlacte modico pastuscolumbu mea, immaculata nic-ala cst __ per „pm ccsal
|(Oftic. in “'St“ Imm; Cone) (Il'ymmis in festo Netiv. Dominik)

"l'y's hada přemohla, () svatá Panno, Noc veliká, noc piepamátná, svatá.!
svým početím; Ty milko Trojice Stáj nuzný výjev dojímavý kryje,
jsi vzešla dnes jak jasná dennice, v němž Panna Jezulátko v plenky vije,
všem zvěstujíc dne velikého ráno. ač chudá, přec v tom dítku přebohatá.

Dnes liliemi bylo povystláno Kol zvoní pastorální melodie,
to lůžko pod Tvým srdcem, světice, sbor pastýřů tam ku Betlému chvatů,
v němž spočíval Ten, po němž nejvíce jich srdce láskou k Ježíšku jsou vzňatá --»
již od Adama bylo vzdycháváno. on — všeho živitel — sám z prsu pije.

Pojď, holubičko _ děl Duch svatý k Tobě — 3, () dive lásky! Ten, jenž v dlani třímá
pojď, přespanilá, pojď sem s Libanonu, svět mnohohvčzdný, vjeslech sladce dřímá.,
my stánek lásky zbudujeme sobě. co Maria mu kolébavku pěje.

Tu andělé nám budou píseň hráti Ten, v jehož srdci lásky oheň hoří,
a “vonět budou lilje na záhonu, . hle, na slámě se zimou celj'r chvěje...
nám srdce jedním ohněm budou platí. &Má. duše tomu zázraku se koří.

_\___1__\_!_\_.,1u\.1\_4\„g\,1\1\.1\'\.1\.1\J\1__\_1\1_\_m;u_\-z\1\l\.l\_a\1\l\.1\l
- .I i . llll_r__v iill\ —r\

. . . 1 |

| l I | v l l i '7'\ '\ 't\"_i'm_ ň ň“r\"7"|\ r—17ÚŠ'ř\_Mřň_ň_ř\ " "ň 'H—"'T

Svatý Petr Klaver, otrok černých otroků.
Podává Fr. Janovský. (O.)

VI. : kterak si nenařikal na bolesti, jen litoval,
Nemoc a smrt. Zázraky posmrtné. Blalw- Éže nemůže jiným nemocným pOSlOUŽÍtÍ',

_ , "““"" “svatorecom' přibývaloť jich den ze dne. Zaopatřen
ozemska pout' horlivěho sluhy svatými svátoslmi. Přijav božského Spa
-Páně chylila se ku konci. sitele, plakal a řekl: »Mé hříchy, mě
' Do země zavítal hiozny host hříchy přivedly mor na město. Bůh už

< — mor. Aby usmířil ve- nechce mych služeb, že jsem byl nej
i lebnosťBožíaslrašnoumetlu nehodnějšímze sluhů jeho.c Přítomní

morovouodwatil.zdv0jnasobilotec Klaver slzeli a čekali jeho poslední hodinky.
své modlitby, posty, skutky kajicné. Stalo se však jinak; Pán Bůh ponechal
Nad to přičiňoval se ze všech zbylých ještě Kartageně tohoto anděla strážného.
ještě sil, aby důstojně bylo oslaveno Světec se zotavil; dřívějších sil ovšem už
jubileum roku 1650.; kde kterou rodinu nenabyl; památkou po smrtelné nemoci
otrockou navštívil, aby každého připravil zůstalo mu ustavičně třesení celého
na přijetí vzácných milostí. Přepjal sílu těla, tak že ani mše svaté nemohl slou
svou tak, že mdlobou klesl; iporučil mu žití. I daval se od svého milého čer
Pater rektor, aby se vrátil do koleje ' nocha do chrámu voditi, kdež s nej
kartagenskéiTam už bylo zatím několik : větší uctivostí nejdražší oběti obcoval
členů Tovaryšstva Ježíšova morem za— a. Tělo Páně přijímal; denně se zpovídal
chvaceno; onemocněl i náš světec. Ni- ; s takovou skroušeností, jakoby klečel '
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před soudnou stolicí Boží, sám pak opět
jiné zpovídal, do nemocnic a k otrokům
donášeti se dával, zejména když noví na A
lodích do Karlageny byli d0praveni. ——,
Tklivé bylo jeho loučení 's ubohými malo
mocnými v nemocnici sv. Lazara.

Paní lsabelli Urbinové svěřil.
onen první mor kartagenský posloužil

že?

mnoha duším ku spáse a že příští rok .
vypukne znova, aby, kdož prvním morem
nebyli na věčnost dostatečně připraveni,
připravili se druhým. Paní užasla; ale
světec prorokoval: »V říjnu uvidítem
Stalo se.

Nemalou útěchou v nemoci byl otci
Klaverovi životopis ctihodného bratra
Alfonsa Rodrigueza; přinesl mu ho spolu
bratr. vece: »Eihle, milý otče, co Vám
nesu! život svatého Rodrigueza: ne
dávno byl vydán. Chtěl vám bezpochyby
s nebe té radosti dopřáti. nežli sám
opustí!e zemi.<< Klaver radoval se jako
dítě, knihu líbal,_obraz Rodriguezův slzami
smáčel.

Prostřed roku 1654. pravil náš sluha 5
Páně několika osobám, že už brzy do—'
koná, zejména však zjevil to svému mi
lému bývalému průvodci, bratru Miku
láši Gonzalezovi. Mariánský svátek označil
svým dnem úmrtním. Když zvěděl, že
se připlavil do Kartageny P. Diego
Farigna, a že bude jeho nástupcem v apo
štolském úřadě u černochů, zvolal nad—
šeně: »Ach, černochy křtíti, černochy
křtíti! Jaká to vzácná novinalc Hned
se vzchOpil s lože & pracně ubíral se za
P. Farignou. Padl k nohám jeho, líbal
je a blahopřál mu k novému působišti.

Vneděli 6. září veden dvěma černochy
vyhral se do kostela na mši svatou a
přijal s převelikou zbožnosti 'l'ělo Páně.
Vraceje se, zvolal u sakristie na bratra
sakristána: »Nyní opustím svět; jaké
rozkazy mi dáte na věčnosť'ň »Dopo
ručte toto město a dům tento lásce Boží,c
pravil sakristán. Večer zachvácen jest
prudkou zimnicí; ráno nemluvil, byl
bez sebe; na tváři zračil se svatý klid;
srdce ještě tlouklo. Uděleno mu poslední
pomazání.

Městem nesla se smutná zvěst:

růžence a jiné posvátné předměty. aby
si je takto posvětili; dojemná byla po
dívaná zvláště na zarmoucené otroky;
vroucí modlitby vysýlány k nebesům.

Po půlnoci s pondělka na úterek,
tedy o svátku Narození Panny Marie,
vypustil sluha Páně svou svatou duši,
v 73. roce věku svého. 53. svého řehol
ního života; začal tedy podle proroctví
svého nebeský život v týž den, ve který
Rodička Boží kdysi začala svůj život
pozemský. Tvář se leskla nebeskou září,
tělo dýchalo libeznou vůní; přítomní je
všecko zlíbali a po té rouchem kněž
ským přioděli. Donna Isabella Urbinová
darovala svému předrahému zpovědníkovi
rakev. Kde jaká památka po něm zbylá,
rozebráno jako drahocenný poklad.

Všemohoucí Bůh zjevil ihned jedné
duši nebeskou slávu zvěčnělého otce
Klavera.Bohabojná paníLukrecie vAngole,

: bývalá otrokyně a žákyně našeho světce,

»Světec umírá, světec umírálc Kde kdo 5
chvátal do koleje, aby ještě jednou spatřil lampu. Ještě více učinil Don Pedro Zapala,
svého miláčka; líbali mu ruce, kladli naň

viděla téže noci, kdy on dokonal, ve
bleskotné záři velebné procesí, na jehož
konci kráčel Pán Ježíš a jemu po boku
otec Klaver v rouchu přeslavném; procesí
ubíralo se do nebe. Ráno ihned se vy
ptávala, co že ve vzdálené Kartageně
nového, zdaž snad sluha Páně nezemřel;
pravili jí, že od soboty žádných zpráv
neslyšeno; avšak týž ještě den ozna
meno úmrtí. :

Pohřeb byl slavný, že Kartagena
nikdy slavnějšího neviděla; přečteme si o
něm zprávu z okružního listu, jejž vydal
Páter rektor koleje kartagenské všem
představeným v celé provincii:

»Jakmile převor Otcův Augustiniánů
zvěděl, že náš otec Klaver zemřel, dal
zvoniti všemi zvony na svém kostele.
V osm hodin zavítal se všemi svými,
řeholníky do jizby zesnulého-, a pomodliv
se tam, sešel do našeho kostela a sloužil
slavné Requiem. Zatím i celé město bylo
jato bolestným zármutkem; z úst všech
zaznívala chvála nebožtíka. Černoši
z města a okolí přichvátali, líbali ruce
i nohy svého drahého otce, kladli naň
své růžence. Paní Isabella Urbinová da
rovala rakev z cedrového dřeva, kteráž
byla i drahocennou látkou vyložená a
zlatým kováním pobita. Don Pedro, vé
voda z Estrady, věnoval překrásnou

místodržitel kartagenský; svolal předsta
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venstvo města a učinil jím návrh, aby
veliký sluha l'áně byl pochován na útraty
obecní. Návrh nadšeně přijat. lhned vy
praveni dva komisaři k Pateru rektorovi
koleje, požádat ho._ aby s pohřbem po
sečkal až na druhý den, zatím aby byla
mrtvola v kostele vystavena, () pohřhu
pak aby jeden kněz konal řeč pohřební!
Žádosti té vyhověno.

Kněží přenesli drahého zesnulého
do kostela. Byla to těžká cesta; musilit
se takřka násilím prodrati nesčetným
davem zbožného lidu, který chtěl ještě
jednou spatřiti svého miláčka; Don Pedro
z Estrady vložil mu do levice krásnou
palmu. Přišelkomandérřádu Trinitářskeho
se svou duchovní rodinou, přišel admirál
loďstva, markýz Montelogre, s urozenou
šlechtou španělskou, přišel jenerální vikář,
Don Matěj Suarez, s celou kapitulou;
všichni poklekli u rakve, líbali ruce
Klaverovy a zbožné se modlili.

Celý den byl kostel plný, a což teprve
večer a v noci, kdy přicházeli nepře
hledné zástupy otroků! Druhý den dalo
se taktéž. () osmi hodinách dostavili
se milosrdní bratři a jeden z nich sloužil
slavnou zádušní mši svatou. O 9 hodině
přišli Otcové Augustiniáni s městským za—
stupitelstvem, s místodržitelem, s úřady
a s důstojnictvem. Znova uctili otce
Klavera, načež Augustiniáni druhé slavné
Requiem sloužili. Po té vystoupil na ka—
zatelnu řeholník Trinitář a konal pohřební

mne věří, byt' i zemřel, živ bude.—<

Po kázaní měl zesnulý býti zanesen
ke hrobu. Nejpřednější a nejváženější
osoby přely se o česť službu onu otci
Klaverovy prokázati; konečně dostalo
se jí místodržitelovi, prvním radním,
předním námořním důstojníkům a cíl-»
kevním hodnostářům. Jest pochován
v kapli Krista Pána, na straně epištolní,
ve výklenku ve zdi chrámové upraveném.

V pondělí dne 14. září přišlo do
našeho chrámu měšťanstvo, & sloužena
opět slavná zádušní mše sv.; po ní konal
druhou řeč pohrobní kněz Augustinián.
V úterý dal sloužiti Requiem místodržitel;
sloužilje generální vikář,načež Augustinian
Josef Pacheco měl výtečnou chvalořeč
o zesnulém; zmínil se o pronásledování,
jež se na nás chystá a doložil, že Bůh
raději povolal ze světa svého věrného

sluhu, aby nemusil patřiti očima svýma
trestu, jaký zastihne nevděčníky.

l otroci uctili památku svého apo
što!a slavnými službami Božími, na něž
si pozvali též místodržitele a šlechtu
kartagenskou; mistrně líčil kazatel veliké
ctností a neumornou činnost našeho sluhy
Páně. Město mu zbudovalo krásný ná
hrobek.

Tot“výňatek ze zprávy Patera rektora.
Svatý Petr Klaver byl prostřední po—

stavy; že stále své očí měl sklopeny,
byl poněkud shrben. Tvář měl vý
znamnou, byl hustým vousem zarostlý,
hlas měl pronikavý.

*
*

Byl-li náš světec slavným svými
zázraky za živa, neméně přispěly k slávě
jeho zázraky, jež se po smrti
udály. Užasl zajisté lid u rakve pří
tomný, když zesnulému byla dána do
ruky zmíněná už ratolest palmová, a
on sám ruku otevřel a dar ten přijal.
K zázraku tomuto přidružilo se později
mnoho, velmi mnoho jiných. ] ustano
veno a po návrhu místodržitele a po
přání celého města od biskupské konsi—

' stoře přísežní komise, jež měla veškery
zázraky svědomitě prozkoumali a se—
psati, jakož i celý život otce Klavera
a ctnosti jeho. Komise ta dala se do
práce 7. září 1657 a ukončila ji v listo
padu 1660; vyslechnuto 59 hodnověrných

. Í 'vědků,kteříve'měsv ovědisvé řísahou
reč na základě slov Ježíšových: »Kdo ve , 5 b ýp pstvrdili. Ze zprávy _té vynímáme ještě

alespoň několik zázraků, jež se na přímluvu
zvěčnělého už sluhy Páně udály:

Paní lsabella Betancourova
byla zachvácena takovými bolestmi očí,
že už nebylo daleko uplné oslepnutí.
Jak ráda by byla navštívila otce Klavera,
když už v rakvi byl vystaven v kostele!
Ale bála se, že by se jí neduh oční
zhoršil; matka však „a sestra přinutily
ji přece, že se do kostela vypravila.
Padla u rakve na kolena, a uchopila
ruku zesnulého, líbala ji a položila si
na oči. Všecka zdráva vrátila se domů.

Když byly slouženy první zádušní
mše svaté za Petra Klavera, ležet v ne—
mocnici sv. Šebestiána Bartoloměj
Sanchez; v prudké zimnicí blouznil,
ba byl šíleným. Ošetřoval ho vlastní bratr;
byl by se však rád súčastnil pohřbu
našeho sluhyPáně. ] odešel. Vrátiv se
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podal ubohému nemocnému větévku roz—
marinu, již byl s rakve Klaverovy utrhl.
Bartoloměj požil několik lístečkův, a jest
uzdraven.

l.)acholika, Dominika Detan
c o u ra, uzdravěla štola světcova; položili
mu ji na krk a zahnali takto zlou nemoc.
Augustine Talaberové Spomoženo
růžencem Klaverovým. N o v o r o z e n ě
dítko se smrtí zapasící ovinuto pláštěm
l'etrovým, položeno na jeho hrob, a jest
zachráněno. Podobně spomoženo jest
mnoha a mnoha jiným nemocným;
hrob sluhy Páně byl jimi stále 'obležen;
spomoženo však též mnoha duším, že
se vyprostily z pout hříchu a staly se
učastny synovství Božího. Tak na př.
sedmdesátiletý mohamedán, A 0 h m e t.
kterýž byl dlouho milosti Boží odporoval,
obrácen jest u hrobu Klaverova; volaltě
tam: »Ujmi se mne, ó Ježíši, osvit můj
rozum, pohni mou vůlí. chci býti kře
st'anem, podrobují se Tvému zakonu!
Jest pokřtěn. Vyznal, že, ač mohamedan,
dával týdně almužnu nemocnici svatého

-l,azara, kterouž byl otec Klaver tak
miloval.

Ale největším zázrakem shledáno
tělo Klaverovo za půl třetího roku ůplně
neporušeno, když v březnu r. 1657. do
lepšího hrobu mělo býti uloženo.

Ejhle, jak Bůh oslavoval věrného
služebníka svého!

Vll.

Práce komise kartagenské nebyla
marna. Všecka akta poslána do Říma,
a i tam po letech shledala svatá kon
gregace obřadů, že kněz Petr Klaver
v hrdinském stupni zářil ctnostmi boho
slovnými vírou. nadějí a láskou,
jakož i čtyřmi stěžejnými ctnostmi mrav—
ními — opatrnosti, spravedlností, stříd
mostí a statečností; vydala o tom slavné

' prohlášení 24. září 1747, za papeže
Benedikta XIV. Nepřízní časů však se
stalo, že teprv svatý Otec slavné paměti
Piule. prohlásilnašeho hrdinu blaho
slavencem, a to 21. září 1851 ve"
velechramě svatého Petra.

Aby 'blahoslavenec po čase mohl
býti prohlašen za svatého, vyžaduje se, '
aby na PřímlUVUjeho se udály opět
alespoň dva zazrakY- A věru udali se

Škola B. s. P. 1896.

hodli () svatořečení. .lista osmdesátiletá
stařena.Barbora Drossenova, trpěla
rakemjkterý se jí byl na dolní čelisti
usadil; na přímluvu našeho blahoslavencc
byla okamžitě a úplně vyhojena. lgnac
Strecker byl postižen žeberním kosti—
žerem, k němuž se přidružila těžká cho—'
roba plicní; i on, vzývaje blahoslaveného
Petra Klavera, ihned jest uzdraven.

Když byly tyto dva zázraky od
kongregace obřadů pověřeny a po
tvrzeny, prohlásil Petra Klavera za sva—
tého svatý Otec náš Lev XIII., a tož
dne 15. ledna 1888, u příležitosti svého
padesátiletého kněžského jubilea.

Slavnost byla velika; vždyt' ten
den i devět blahoslavenců svatými pro
hlášeno. ()bklíčen svým dvorem ubíral
se svatý Otec do kaple Sixtinské a tam
vykonal pobožnost předvelebnou Svátosti.
Po té usedl na přenosný trůn a dal se
nésti u slavném průvodě do dvorany, jež
se nalézá nad předsíní chrámu svato
petrskčho. Dvorana stkvěla se převzacnou
úpravou. Tam čekalo 40 kardinálů, 400
biskupův a přes 2000 pozvaných hostí.
Za zvuků Marianske hymny »Ave maris
stella — Zdrávas Hvězdo mořskac dospěl
průvod; sv. Otec uvítán sborem »'.l'u es
Petrus —'lfy jsi Petr.< Zasedl na trůnjiný,
místo tiary přijal mitru, a konány obvyklé
modlitby. Kardinal Bianchi, předseda kon
gregace obřadů, předstoupil před trůn
svatého Otce ajménem celé církve prosil.
aby sedm zakladatelů řadu Servitův a
tři členové Tovaryšstva Ježíšova: Petr
Klaver, .Ian Berchmanns a- Alfons Rodri
guez do počtu světců byli přijati. Svatý
Otec odpověděl: »Oremus ——modleme se<<
a modlil se s přítomnými litanie ke Všem
svatým; po té zanotil hymnus »Veni
Creator Spiritus ——Přijď, Duchu Stvo—
řitelic a přečetl nahlas ůkon svato
řečení. V touž chvili zavzněly na počest“
nových světců stříbrné pozouny a všecky
zvony věčného města se rozezvučely.
Svatý Otec odevzdav dekret svatořečení
kardinálu Bianchimu, zanotil »Te deumx
a sloužil potom slavnou mši svatou.

Velebné slavnosti té obcovala též
deputace amerických černochů. Potomci
někdejších černochů zavítali do Říma,
aby projevili vděčnost muži, který byl

, , _ _ jejich ubohým otcům tolik dobrodiní
zazrakove nov1,Z nlChž zejména dva roz- : prokázal, aby se radovali ze slávy jeho,
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z největší slávy, jež člověku zde na světě
může býti prokázána. Jest sice otroctví
v Americe už zrušeno, avšak památka
»otroka černých otrok ů: žijestále,
a bohdá žíti nepřestane.

Týž den, jako náš hrdina, prohlášen
světcem i přemilý učitel jeho, bratr
Alfons Rodriguez. Ejhle, jak podivuhodný
jsou cesty Boží! Mistru i žáku stejně
dostalo se odměny. Svátek sv.
Klavera světí se 9. září.

Veškera práce našeho světce byla
věnována černochům, kteří z Afriky do
Ameriky byli dováženi; velebný příklad

Petra

37.9„__

jeho tanul zajisté na mysli těm, kdož
založili»Spolek sv. Petra Klaverac,
jehož úlohou jest, pomoci nešťastným
černochům africkým. Tito ubožáci jsou
ustavičně vydání na pospas zlotřilým
vydřiduchům, surovým otrokářům. Spolek
onen založen v Solnohradě. tam jest
jeho střediště; protektorem jest kardinál
praefekt propagandy v ímě; členové
jsou činní, kteří do Afriky na misie
se vypraví, přispívající, kdož m0
dlitbou a almužnou misionářům pomáhají.

Kéž zkvětá spolek ten na přímluvu
sv. Petra Klavera!

Na neděli 2.' adventní.
„Jdouce, zvěstujte Janovi, co jste

slyšeli & viděli.“ (Mat. 11,>2.)

“ 1. knize Mojžíšově v 21. ka

Áš- pitole_čteme, že Abraham
,'?"ř vstav jednoho dne ráno, vzal
ĚŠ chléb a láhev vody a vložil

je na rameno Agar a dal ji
pachole a propustil ji. A Agar, když
odešla, bloudila na poušti Bersabé. A
když byla strávená voda v_láhvi, položila
pachole pod jedním ze stromů, kteří tam
byli, a odešla, a sedla naproti podál, co
by mohl z lučiště dostřeliti, neboť řekla:
»Nemohu se dívati na to dítě, ano umírá.:
'l'ak veliký byl žal Agar, že mrákoty za—
střely duši její, a že ani nežádala sobě,
aby dítko, mělo-li již zemříti, zemřelo
v náručí její. A tu zavolal anděl Boží
s nebe na Agar, řka: »Co činíš, Ag'ar?
Neboj se, neboť Bůh vyslyšel hlas pa
cholete-s místa, na kterém jest. Vstaň,
vezmi pachole adrž ruku jeho, neboť
v národ veliký učiním je.: »A otevřel
Bůh oči její, tak že uzřela studnici vody;
i šla a naplnila láhev a dala pacholeti pití. .

kdo z nás nedovedl by domysliti
sobě, s jakou radostí musela Agar chvátati
ke studnici, kterouž na blízku spatřila,
aby čerstvou vodou obživila umírající

'dítko svoje? A dítko to, dí Písmo svaté
dále, rostlo a Bůh byl s ním.

A této Agar zapuzené, dítěti jejímu
zmírajícímu, zdaž nepodobá se padlé a
proto z ráje vypuzené pokolení lidské?
Ale již poslal Bůh anděla svého, aby

oživla vsrdcích lidských zmirající naděje
v přislíbeného Vykupitele, a andělem tím
jest dle svědectví samého Krista Pána
v dnešním svatém evangeliu svatý Jan
Křtitel. Či proč že posýlá Jan, když byl
uslyšel ve vězení o skutcích Kristových.
dva z_ učeník'ů svých k Pánu Ježíši

má, čili jiného čekati máme?c (Mat. 11,3.)
Proto je kPánu Kristu posýlá, že i oni
zmírali v naději své v Krista Pána, do
mnívajíce se, že On nemůže tím zaslí
beným Vykupitelem býti, když nepřichází,
aby vysvobodil milovaného mistra jejich

'ze žaláře, do něhož nezaslouženě a ne
spravedlivě dal jej cizoložný král vsadili.

A jako Agar spěchala ke studnici,
kterouž na poušti spatřila, tak spěchali
poslové Janovi od Krista Pána, aby zvě
stovalí mistru svému, jakého občerstvení
dostalo se duším jejich po poznání Vy
kupitele prahnoucím; neboť “tak pravil“
jim Pán Ježíš: »Jdouce, zvěstujte Janovi,
co jste slyšeli a viděli-. slepí vidí, kulhaví
chodí, malomocní se očišťují, hluší slyší,
mrtví vstávají z mrtvých & chudým se
zvěstuje evangelium.< (Mat. 11,4—5.) O
kéž by všickni, již upřímně &opravdově
po spasení duší svých touží, spěchali
k pramenu Pravdy věčné a nikdo ne—
uchyloval se k cisternám, kteréž občerstvu
jící vody k životu věčnému nemají. „el.
že nejedni jsou jako třtina větrem se
klátící, nejen dle těla, ale i dle ducha.
Mnozí věří lidem, kteří moudrost svou
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váži ze slabého pramene, mnohými, často v němž bychom měli spasení býti: (Skutk.
i těžkými mrákotami zastřeného rozumu ap.4, 12) leč toho, kterýž jediné o sobě
svého, ale neklamné Pravdě věčné nevěří. mohl i'íci a skutky svými i dokázal, že
A následek toho jakýže může býti? Za— jest cesta, pravda a život. O jen jděte,
jistě ten, že zmíra v srdcích jejich naděje vy věrní učeníci Kristovi, a zvěstujte
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Svatý Jan Křtitel.
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vykoupení a spásy. O kéž by tak nikde všude, co jste slyšeli a viděli: Ježíš
se nedělo, kéž by nikdo nedal duši své Kristus jediné jest to zelené místečko
zmírati vžízni její po spáse! »A není,: na poušti tohoto světa, kde se prýští
dokládá veliký apoštol národů, sv. Pavel, nepřeberný pramen vody, tekoucí k ži
»jiného jména pod nebem daného lidem, votu věčnému! Amen. I. K.

M
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Slavnostní uctění Ježíše Krista, %l
lPána, a. Spasitele našeho,

&vznešeného Jeho Náměstka v r. 1900., mm ročniee narození Páně.

Mezinárodní výbor: Řlln, Piazza SS. Apostoli č. 49., Bologna, Via Mazzini č. 94.

, nm a v Bologni, který by píipravoval katolíky celého světa na zakončení
století XIX. a zahájení XX. slavným a všeobecným projevem díkův a oddanosti
Ježíši Kristu, Spasiteli, a lásky a poslušnosti velebnému Jeho Náměstku

Na uskutečnění tohoto projevu dětinné úcty, jež zanechá věku pozdějšímu
za příklad úzké a synovské spojení pastýřův a národů kíest'anskýcb se Svatým
Otcem a Velepastýiem, spojení, jež jest největší chloubou naší doby, třeba nám
jest spojení a. spolupusobení všech sil a piedevším katolického časopisectva.

Z té příčiny obracíme se na Váš zasloužilý časopis, žádajíce za souhlas,
ano i za výslovný slib na spolupůsobení. Pevně důvěřujíce, že potěšite nás od—
povědí, že přijímáte tuhle laskavou službu, neopomeneme podávati Vám, vážený
pane, podrobné zprávy o tom, co bude ustanoveno, a jak dílo bude pokiačovati.

VBologni, 22. záíi 1896.
V úctě Vašnostem oddaní

Markýz Tomáš Crispolli, Hrabě Jan Aequadernl,
tajcmnk předseda.

ládámc zdvořile, uby—nám byl zaslán e\cmplúř Vnšcho listu.

Mílenému Synu Našemu.
Dominiku Svampovi,

kardinálovi—knězi svaté církve řlmské, titulu IV. Onufria, arcibiskupu beloilslitmn ! Bologni.

Papež Lev xm.
Milený Synu, pozdrav a apoštolské požehnání!

Byvše ve věku velice rozbouřeném povýšeni Božskou Prozřetelností na stolec
Petrův, niceho více jsme neměli na srdci, než abychom lidstvu, dlouholetými sváry
utrápenému, všemožným způsobem zjednali zdroje všeho dobra, míru. K tomu cíli
vždy nesly se záměny Naše, a proto poiednávali jsme v různých listech jak o
upravení států, tak i o tom, jak v pravdě a íádně vážiti si svobody, o stavu
dělnickém, o svátosti stavu manželského, jakož i o nástrahách, jež společnosti
klade socialismus svým blouzněním, a tajné společnosti svými nástrahami. Ne—'
dávno pak tušíce ve vysokém stál-í Svém, že blížíme se hodince smrti, uznali jsme
za dobré, znova vybídnouti knížata a národy všecky na církev Kristovu jako jistou
pásku jednoty, živě důvěiujíce v Pána, že počátek století příštího zahájiti se má
píedvěstnými důkazy kýžené svornosti. Tohoto přání Našeho jež vzniklo vNas
z lásky ducha otcovského, poslechnuvše vznešení mužové, úmysl pojali, slavnými
a všeobecnými úkony náboženskými posvětiti konec tohoto století. Schvalujeme
úmysl ten milerádi. A ač zbožnost“ věřících k tomu směřovati má, aby Božské
Prozřetelnosti vzdávala povinné díky za nesčetná dobrodiní, jimiž Bůh nás za
hrnuje, přece jest též co nejvíce třeba ducha lidského k tomu obraceti, aby
pokornou a horlivou modlitbou usmiřoval vůli slitovného Boha s pobouřeným
pokolením lidským. Kéž milostivě vyslyší Otec milosrdenství lkání prosících a
krví Krista, Spasitele našeho, usmířen, vstana, smiluje se nad Sionem! Zatím ať
hojné požehnání s nebes přeje této snaze věřících! Jeho zárukou 3. blahovůle

_Naší důkazem budiž apoštolské požehnání, jež Tobě, Milený Synu náš, i výboru
mužů, který zbožně oslavovati hodlá konec tohoto století, z plna srdce v Pánu
udělujeme.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 18. července roku 1896., Papežství Našeho

Papež Lev XIII. \
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Na neděli 3. adventní.

„Onť jest, který po mně přijde, ,
který přede mnou učiněn jest.

(Jan 1. 27.)

a našeho sv. náboženství jest
víra v trojjediného Boha. Na

:. základě toho článku víry učí
___ ' církevsvatá &myvěříme,že
druha božská osoba v Trojici v čase
člověkem se stala & vzavši na se přiro
zenost lidskou, na zemi mezi lidmi obco
vala, žila &trpěla za tou jediné příčinou,
aby lidstvo, kteréž vlastní vinou prvních
rodičů věčné smrti propadlo, ze smrti tě
vykoupila a k věčnému spasení přivedla.

Tuto pravdu vyznal již také svatý
Jan Křtitel, když odmítnul od sebe licho
tivé otázky, 3 kterýmiž vyslancové vele
rady jerusalémské k němu se dostavili,
a když odkázav je na Krista Pána, pravil
jim o něm: »Onťjest, který po mně přijde,
který přede mnou učiněn jest a (Jan 1 27)
a který bude křtíti Duchem svatým a
ohněm. < (Mat. 3, II.)

A jestliže církev svatá toto slavné
a veřejné vyznání a svědectví sv. Jana
0 Kristu Pánu v dnešním svatém evan
geliu nám připomíná, což jiného zamýšlí
tím, ne-li abychom i my se ve víře v jedno
rozeného Syna Božího utvrdili a upevnili.
A proto rozjímej o předmětě tom vedle
slov dnešního svatého avangelia.

Dnešní sv. evangelium praví: »Za
onoho času poslali židé z Jerusaléma
kněží a levity k lanovi. aby se ho tá
zali: 'l'y, kdo jsi?: (Jan1,19.)

Jan, syn Zachariašův a manželky
jeho Alžběty, mohl vyslancům snadno
říci: Co se tažete, vždyt znate dobře
rod můj. Že však dobře chápal, co
otazka ta znamená v čase tom, kdy
přislíbený Vykupitel světa čili Messiaš
dle předpovědi proroků všeobecné a nej
více u lidu israelského se ocekaval, proto
rozhodněfa určitě řekl: »Ja jím nejsem.:
»Já nejsem Kristus.: »Ja jsem hlas vo—
lajícího na poušti: Spravte cestu Páně !
(Jan 1, 23.)

A když mu vyslanectvo vytýkalo,
proč že tedy křtí, když není ani Kristus,
ani Eliáš, ani ten očekávaný prorok, tedy
pravil: ».Iz'tkřtím vodou, ale uprostřed
vas stál, kteréhož vy neznáte. Onť jest,

který po mně přijde, který přede mnou
učiněn jesta & »kterýž bude křtíti Duchem
svatým a ohněm.:

A to jest to slavné a veřejné vy
znání a svědectví, jež učinil sv. Jan 0
Kristu Pánu. Slovem »On<< rozuměti
máme předně toho, kterýž přijíti měl po
sv. Janu Křtiteli a kteréhož Bůh již
prvním rodičům našim přislíbil, kteréhož
proroci před sv. Janem lidu oznamovali
a kterýmž spravedlivé a bohabojné těšili
a kteréhož isami pohané, poznávající
bídu hříšného pokolení lidského, s velikou
toužebností jako otce zlatého věku, t. j.

_ lepších časův a napravitele zkažených
mravův očekávali. A dále slovy: »Kterýž
po mně přijde: nenaznačuje sv.Jan jen
toliko příchod zaslíbeného & ode všech
bohabojných a po spáse toužících lidí
očekávaného Messiaše, ale slovy těmi na—
značuje také, že lidé sami musí srdce
své spořádati. aby příchod Messiaše byl
jím ku spáse. A proto pravil: »Ja jsem
hlas volajícího na poušti: Spravte cestu
Páně! .la křtím vodou, ale uprostřed vas
stal, kteréhož vy neznatea a »kterýž
křtíti bude Duchem svatým a ohněm.<<

Ta voda, kterouž Jan křtil, byla
toliko významným obřadem, ne však
svátostí. [ jest., jakoby řekl svatý Jan:
Ja hříšné duše vaše nemohu očístiti, to
může toliko ten očistiti, »kterýž po mně
přijde a kterýž přede mnou učiněn jest,:
Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa,
a Beránkem Božím jest Kristus Pan,
vtělený Syn Boží, druha božská osoba,
Bůh od věčnosti, kterémuž proto »ja
nejsem hoden ani rozvazati řeménku u
obuvi jeho.:

Tak vyznal a svědčil Jan Křtitel o
Kristu Pánu, ale svědectví a vyznání
jeho nepotkalo se všude a u všech se
žádoucím výsledkem. Jedni dali na své
dectví to a činili pokání, aby hodni byli
příchodu Páně; jiní zase pro vyznání a
svědectví to zanevřeli na sv. Jana, a tak
se stalo, že Spasitel stal uprostřed nich,
a oni ho nepoznali.

A tak jest až podnes. Jedni hledají
upřímně Spasitele světa a k radosti své
nalézají v Ježíši Kristu pokoj dušem
svým; jiní opět hledají jej také, ale ne
nalézají, protože ho hledají buď v po—
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bloudilém rozumu lidském, nebo v roz
kosnictví tohoto světa, nebo v bohatství
a blabobylu časném, v ukojení žádosti
očí. žádosti těla a v pýše života. Jiní
opět hledají jej tak. aby jej nenalezli a
proto nemuseli polepšiti život svůj, a tak
se na nich naplňuje, co jest vyrytým
písmem napsano na kamenné desce
v jednom kostele v Bremu: »Vy mne na—

zýváte Spasitelem, a nevzýváte mne; vy
mne nazýváte učitelem, a neposloucháte
mne; vy mne nazýváte cestou, ale ne
následujete mne; životem, a nemilujete
mne.<< O necht tato žaloba Pána Ježíše
nepadne na nikoho z nás, kteříž jsme vy
znavači jeho a pokřtěni Duchem svatým
a ohněm k životu věčnému! Amen.

F. K.
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Na den sv. Štěpána, prvomučenika.
„A když to pověděl, usnul v Pánu“ .

(Skutk. ap. ?, 69.)

Písmě sv. Starého Zákona,
v 2. knize Paralipamenon,
v 24. kapitole, čteme o lidu
israelském za krále Joasa

G'U\1) spodina, Boha otců svých,
a sloužili hájům a rytinám, & přišel hněv
(Boží) na lid judský pro tento hřích.:

»l posýlal k nim proroky, aby se
navrátili k Hospodinu,: dí Písmo svaté
dále, »ale oni nechtěli slyšeti.:

Byl to zejména Zachariáš, onen
Zachariáš, o němž mluví dnešní svaté
evangelium, syn nejvyššího kněze Jojady,
jinak také Baracbiášův, který se postavil
před obličejem lidu a řekl jim: »Proč
přestupujete přikázaní Hospodinovo, ježto
vám to neprospěje? Opustili jste Hospo
dina, aby opustil vás?c (Par. 24, 20.)

A sotva slova ta káravá a výstražná
propověděl, hned ti, kteíých se týkala,
shromáždili se proti Zachariášovi &
k rozkazu krále ukamenovali ho v síni
domu Hospodinova, či jak sám Pán Ježíš
v dnešním sv. evangeliu praví, zabili
jej mezi chrámem a oltářem.

A když umíral, pravil Zachariáš:
»Nechr popatří (na to) Hospodin a vy
hledá t0a (2. Par. 24, 20), či jinak:
Pán to bude viděti, Pán to pomstiž!

A jak sv. Štěpán? Ten když vytýkal
židům hrichy jejich, musel také viděti,
jakse shlukli naň aobořili, aby ho kameno
vali, a když jej kamenovali nevolal: Pán
to vidí, Pán to pomstiž! Nýbrž pokleknuv
modlil se: »Pane, nepokládej jim to za
hřích!<(_Skut. ap. 8, 59.)

takto: »l opustili chrám Flo—

A tak i my činiti máme, jestliže ne
přátelé protivenství nám činí. Nemáme
na ně svolávati pomstu Boží, ale milo
srdenství. K tomu nás vybízí slavnost
narození Krista Pána a také dnešní.
Že nemáme na nepřátele své svolávali
pomstu Boží. nýbržmilosrdenství, ktomu
nás vybízí předně narození Krista Pána.
A jak to? Což nepřišel Kristus Pán na
svět jako nemluvně? Ovšem, když se na
rodil, nemohl ještě mluviti, a přec, zdaž
přeradostné narození jeho nemluví hla
sitě k nám, že proto se narodil, aby
všech lidí spasil? 7daž se nenarodil
proto, aby hříšné člověčenstvo s Bohem
usmířil? () jací bychom to byli křesťané,
když bychom i my (hléll zacpati uší
svých, abychom neslyšeli, jak Pán Ježíš
modlí se za nepřátele své na kříži a
volá: »Otče. odpust jim, nebot nevědí,
co činí?c (Luk. 23, 34.) Kdo zlé činí
bližnímu svému, nemiluje jej, a »kdo
nemiluje, nenávidí bližního svého,<< dí
sv. Jan, >ten zůstává v smrti.<< A opět:
„»Každý, kdož nenávidí bratra svého,
vražedník jest, a víte, že žádný vra
žedník nemá života věčného v sobě zů
stávajícího.: (1. Jan. 3, 14—151)

A není narození Syna Božího nej
zřejmějším a také nejpotřebnějším nám
důkazem, »že Bůh nechce smrti bezbož-'
ného, ale aby se obrátil bezbožný od
cesty své, a živ byl?a (Ezech. 33, II.)

A co chce Bůh, nemáme i my chtíti?
Bůh chce, aby bezbožný obrátil se od
cesty své a živ byl, a my bychom chtěli
žádali smrti jeho? My bychom měli
chtíti, aby msta, t. j. spravedlivý hněv
Boží postihl ty, kteří nenávistí, pomluvou,
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na cti utrhánim, krádeží, křivou žalobou
nebo kterýmkoliv hříchem jiným nám
na cti. na majetku, na zdraví, nebo
dobrých právech našich ublížili, a ne
raději, aby se poznali a polepšili, uči

něné křivdy napravíli a takto spasili duši
svou, dokud Bůh ještě v nesmírné lasce
své a shovívavosti na polepšení jejich
čeká?,

Ustní starobylé podání židovské
praví, že když Zachariáš, o němž ve
dnešním sv. evangeliu zmínka se činí,

1
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od nepřátel svých zavražděn byl mezi
chrámem a oltářem, tedy na prahu sa
mého chrámu, krev jeho nevinně vylitá
nechtěla prý do země vsáknouti, ale
vzňala se modrým plamenem, kterýž
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tak dlouho hořel, dokud nebyl první Jeru
salem zkažen a z kořene vyvracen, což
se stalo od Nabusardana, nejvyššího
vůdce vojsk Nabuchodonozorových. Ten
kráte, na tomtéž místě, na tomtéž ka—
menu, na němž vražedné ukamenovan
byl Zachariáš, proto že horlil pro čest
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l-lospodinovu, zabito bylo mečem ne—l možná, spravedlnost“ božskou usmířili;
přátelským devět set čtyřicet tisíc lidí! ' a proto, jak dí Skutkové apoštolští, »po
O hroznát' pomsta Boží. A nemůže také kleknuv zv'olalvelikým hlasem, řka: Pane,
jinak býti, nebot? Bůh jest nejvýš sprave— nepokládej jim to za hřích. A když to
dlívý a musí každý hřích trestati. To g pověděl usnul v Pánu.: (7, 59.) Tak
věděl dobře sv. Štěpán, a proto i on ; čiňme i my. Nesvolavejmež na nepřátele
za příkladem božského učitele našeho své pomstu, ale milosrdenství Boží a
Pána Ježíše Krista umíraje, ničeho sobě ; takto budeme moci i my usnouti v Pánu,
nežádal tak vroucně, “ako ab ne řišel ? ab chom kd's rocitli k životu věčnému.
zasloužený trest na vrážedníkyyjehtř), ale ! Anšen. y p F. K.
aby se poznali,činili pokání a takto, seč i

%“ a „)%—% <td—n .Wu a \ < u )* < sw(QWÉĚÉÉŠÉĚÉÉĚWQÉQÉ
V'V

Zaslibení Pána leznse ctitelům nejsvětějšího Srdce.
Uvažuje P. Em. Kovář, 0. SS. R. (O.)

*“:esvobodní. t. j. ženatí a vdané i jim poklad ten »svěřil,<požádá ho jednou
, lnepřipraví snad většíradosti ; zpět., a sice požádá ho ne zkažený,

.g božskému Srdci Páně, než : zmrzačený, pokalený neb dokonce zni—
?

l

i

kdyžsplní druhou svou hlavní čený. A běda. třikrát běda rodičům těm.
povinností. A ta je? kteří o poklad ten nedbali, se nestarali.

2. Bedli'vá péče o dítky. 'l'ato : Z té příčiny musí bedlivě pečovati a
povinnost nebo ctnost? zahrnuje v sobě Í' bdíti, by dali dítkam nejenom život po
tolik věcí, že je skutečně nemožno a zemský, ale by též dali jim, pokud to
úplně jí vyčerpati & podati v jedné je v jejich moci, život věčný, aby je

úvaze. Poněvadž však jsme se již skoro . přivedli do nebe. _
přes míru dlouho zdrželi při stavu ne- ! Křesťanští rodiče, zvláště matky,
svobodném, zajisté nám se promine, i velice se přičiňují, by žili život. zbožný.
označíme-li pouze hlavními jenom rysy a opravdově křesťanský. Chrání se, dokud
tahy asi tak přibližně, jaké závazky ; ještě dítko nespa'třilo světla Božího. aby
mají rodiče vychovávajíci zbožně a dle se neoddávali náruživostem, neřestem,
vůle & rozkazu Božího své dítky. nepravostem, ošklivým hříchům, různým

Výchova dítek bude dobrou. vzta- , hříchům kterýmkoli, neboť náruživosti
huje-li se péče rodičů na a) n edospělé, ty dítky obyčejně po nich dědí. To však
6) dospívající, a) dospělé dítky. ; by bylo nepěkné dědictví! Dobřepraví

a) Nedospělé. Ditky jsou nej- '; přísloví: »Jahlko nepadne daleko od
větším pokladem, který Pán Bůh svěřil stromu; t. jfjací rodiče, takové oby
rodičům. Pravime schválně »svěřil,< j čejné dítky. Špatní, nemravní rodiče,
proč asi? Poněvadž Pán Bůh má mnohem špatné dítky obyčej n e, &dobří rodiče,
větší právo k dítkám nežli vlastní rodiče. dobré obyčejně dítky. Viděli jsme
Je to možno? Ovšem že! Cím vznešenější , vlastníma očima křestní knihu, kde ne

' je duše naše než tělo naše, tím větší šťastná osoba měla nemanželské děvče.
právo má Pán Bůh k dítkám než rodiče. %a dcera opět, vnučka opět. — až do
Rodiče dali tělo dítkám, Pán Bůh však 5 kolena se to opakovalo. Podobně
dal jim duši. Proto jsme pravili, že se opakuje někdy více, ' někdy méněi
Pán Bůh »svěři l< dítky rodičům. A když při jiných nehezkých vlastnostech rodičů.



— Křesťanské matky pečují o dítky než.
přišly na svět tim, že se varují. co by
* mohlo uškoditi nebo ublížiti pokladu,

jejž nosí pod srdcem, jako jsou těžké
práce a podobné.

Křešťanští rodiče pečují o dítko,
když se narodilo, by, jakmile je možno,
dali je pokřtíti, by stalo se ihned dítkem
Božím, by bylo očištěno a obmyto od
hříchu prvotního. Veliká nedbalost je to
a hrozná neláska k vlastnímu robčti,
zemřeli jejich vinou bez sv. křtu.
Nyní počíná hlavní úloha matky. Jaké“
jsou její práce a starosti a trampoty,
kolik nocí stráví beze sna, kolik slz
proleje snad, když hrozí anděl smrti,
vědí matky samy lépe, a dovedly by
nám říci mnohem výmluvněji než do
vedcme my. Její útěcha a její odměna
je a budiž ustavičná upomínka, že vy
chovává dítky Pánu Bohu, jenž vidí
a zná veškeré námahy, aje bohat
dosti, aby je v nebi věčně odplatil.
Známo je, jak matka Mojžíšova nemohouc
tajiti narozeného synáčka, a obávajíc se,
by nebyl usmrcen, vložila ho do rákosí
do řeky. Dcera královská ho našla a
odevzdala vlastní matce, by je vychovala,
řkouc:_ »Vezmi pachole toto, a od
chovej mi je: já dám tobě mzdu
tvou: (2. kn. Mojž. 2, 3 sl.). Jakou
mzdu dala princezna matce, Písmo sv.
nevypravuje, zajisté že královskou. A
jakou da Pán Bůh, jenž jinak nemluví
než ona dcera královská: >Vezmipachole
a odchovej mi je: dám tobě mzdu
tvou.: Dát mzdu, odplatu božskou, věčně
království dobrým rodičům.

Dítko v prvních letech než dospěje
k rozumu, potřebuje nejvíce péče o tělo,
by sílilo, a nepřišlo k úrazu. Větší
starosti jsou, když počíná mluviti, a
počíná rozeznávati později dobré a zlé.
Křesťanští rodiče učí, jak se dočítáme
skoro ve všech životopisech .svatých a _,
světic Božích, dítky, sotva že dovedou

slova vysloviti, říkati nejsvětější jmena:
Bůh, Ježíš, Maria. Větší dítky poslouchají
celé hodiny tichy jako pěna, když matka
vypravuje jim o Otci nebeském, Pánu
Ježíši, Panence Marii. Největším trestem
býva jim, když nebyly hodnými, že ne—
smějí nic slyšeti o Pánu Bohu. Odkud
to? Dítko, imalé, ma víru vlitou mu
v duši na křtu sv., je nezkaženo, ne—
vinno a proto je pudí neodolatelnou
moci k tomu, jenž mu dal život nad
pozemský a přijal je za vlastní dítko.
Proto je neblahá myšlenka nešťastných
a přeúzkostlívých matek, že ničemu ne
učí dítky malé z náboženství, »až prý
budou větší.< Tím se stává, že za našich
dnů přicházejí dítky do školy, tedy již
ítleté, neumějící udělati kříž, neznající
se modliti ani Otčenáše, ani Zdrávasu,
ani ničeho. Různých tretek a titěr navěsí
mnoha nerozumná., mnohdy přílišvzdělauá
matinka, na svého miláčka, a točí jím
před zrcadlem a vychvaluje jak je pěkné
a hezké, ale aby trochu tu dušičku
svého ditka ozdobila, je naučila se
modliti a znáti Pána Boha, nic! “Právě
tím neustálým zdobehim a vychvalováním
zkazí sama toto dobré dítko. Proč?

Proč — protože vsévá do srdce ne
rozumněho dítěte marnivost', chloubu,
pýchu. Později dceruška již sama se
ozdobí a okrášlí, a nejsou-lí peníze,
hledi si je zaopatřiti jakýmkoli způsobem
na marnosti světské. Kdo tím nejvíce
vinen? Matka.

Velice trefně odvětilo dítko ze zá

možné rodiny duchovnímu jednou ve
škole. Bylo to velice čiperné, nevinně
děvčátko, jež přišlo prvním rokem do
školy. Ptal se ho, umí-li Otčenáš, kolik
je Bohův a pod. praznámé věcí. Na
všechny otázky však odpovídalo stále:
»Nevím.a l děl mu: »Ale proč pak to
nevíš?<< A ona: »Když mi žádný to ne
řekl.: To je ta bída! Matka neměla
pokdy, by trochu je něčemu naučila



z náboženství, ale k zábavám, koncertům : dítkám nejsouce spolu a jsouce zavázáni
a besedám času dosti. Jiné zase k různým
návštěvám a povídání mají kdy, ne však
by dítky než přijdou do školy,
něčemu naučily o Pánu Bohu. »Ne,
k tomu je škola,a říkati! Ovšem, ona je
k tomu, ale vy, matky a otcové křesťanští,
jste též k tomu, by dítky věděli aspoň
něco o Bohu než přijdou do školy.
Péče tato () jejich nesmrtelné, a zvláště
dokud jsou ještě nevinné, duše, musí
provázeli po celý život vás a je. .liž
maličké mají se společně modlívati, otec
a matka před nimi, doma v rodině. Již
malé může a má bráti matka s sebou

do kostela — dle počasí, okolností —
aby si přivykaly rády tam chodili. Byt
i ještě nerozuměly, co se děje, přece vidí,
co dělají dospěli, jsou pozornými, začínají
se modliti, spínati ruce k Bohu, svému
Otci nebeskému.

&) Mnohem větší péče je třeba,
když dítky dospívají. Ne neprávem
se říká: »Malě dítky, malý kříž; velké
dítky, velký kříž — rodičů.: V prvním
čase, kdy dítky jsou maličké, vede
hlavní péči 0 ně matka. Když dorůstají,
nastavá starost o ně oběma, jak otci,
tak matce. Právě proto zařídil Bůh ro
dinu, aby oba rodiče se podporovali;
kde nepostačuje jeden, slabší, by pomohl
silnější nebo oba spolu. Bývát ruka
matčina na dospívající dítky příliš slabou,
pročež je třeba pevnější a silnější otcovy.
Že v rodině rozervané, aneb v takové,
kde otec je od matky, nemůže se dařiti
vychování, je na bílední. Zavládá ohyzdný
a pohanský zvyk v našich krajích, že ro
diče spolu nežijí. Stanovit“ovšem zakon jak
církevní tak světský jisté případy, kdy
rozvod takový je trpěn, ale to jsou
pouhé výjimky. Pro každou maličkost a
hloupost, bez dovolení vrchnosti aspon
duchovní od sebe utéci a žití, je hřích.
Také pohoršení je to druhým rodinám,
jaké pohoršení dávají tací rodiče vlastním

lpřísně předcházeti dobrým příkladem
svým ditkám! Oba dva jsou povinni
vychovávali své dítky a sice nejlépe,
jak jenom dovedou. Sv. Pavel napomíná
rodiče: »Vychovávejte dítky v kázni
a v trestání Páně: (Efes. 6, 4.). Sv.
Augustin praví: »Výchova dětí záleží ve
dvou věcech: v trestání a poučování;
prvního se dosáhne bázni, druhého
láskou.< Sv. Jan Zlatoústý nerozpakuje
se tvrdili, že rodiče jistým způsobem
vraždí své dítky, nevychovávajíce jich
zbožně a bohumile. Pravít: »Starost &

péče vychovati dětská srdce k zbožnosti
a ctnosti, je tak svatou povinností
(rodičů), že se dopouštějí ja kési
vraždy ti, kteří ji zanedbáva_jí.c /e
výrok velikého světce není přísný, uzná
každý, uvaží-li, že zanedbaným vycho

_váním nebo špatným duše dítka se skoro
vraždí, t. j. olupuje o milost Boží, což
je smrt duše. Proto poučuje sv. Karel
Boromejský rodiče: »Nejkrásnější dě
dictví a největší bohatství, ježzanechá
vají rodiče ditkám, je, že je vychovají
ve zbožné křesťany.: A co znamená
vlastně vychovavati? Vychovávatí zna
mená vyvinouti síly a mohutnosti či
schopnosti dítěte jak tělesně tak duševní
vhodnými prostředky, aby dospěvši, bylo
štastno zde na zemi, a blaženo jednou
v nebi, jak je to vůle Boží: čili kratčeji,
aby ze slabého dítěte učinili dítko Boží,
které vyplní úlohu určenou mu Bohem
zde na zemi a tím došli jednou věčné
blaženosti. Ma-li výchova dobře se"dařiti,
je třeba, by rodiče měli bdělě očí,
napomínající ústa, trestající
ruce. Laska rodičů k dítkam musí býti
dobra a svatá, ne však-hříšná. Bohužel,
že u mnohých je tak hříšnou, že je činí
slepými a hluchými, němými, ano chro
mými, že nehnou rukou, by trestali.
lhned uvidime, co tím míníme. Rodiče

mají bdíti, oči jejich buďtež otevřeny.
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K čemu? Hy hleděli na sebe, hleděli na
dítky. Proč na sebe? 'Aby davali dítkám
dobrý příklad, předcházeli je zbožným
životem. Napomínání malo zpomohou,
vidí-li dítky, že rodiče nezachovávají
přikázani Boží, nejdou v neděli do
kostela, nejdou ke sv. zpovědi, nemodlí se,
za to ale slyší jenom klení, sváry a
různice. Rodiče musí bditi, by dítky ne
pozbyly nevinnosti a ctnosti. Různě po—
hlaví připravuje rozmanité příležitosti a.
nebezpečenství čistotě a cudnosti. Dabel
nikdy nespí. Rodiče mají bdíti, by snad
zkažené starší dítko nenakazilo mladších.
dosud nevinných. Služební nejednou jsou
zkázou dítek. Špatná slova a nemravné
řeči-,nepočestné chování služebných nikdy
nesmějí v rodině trpěti. Bez milosti a
slitování odstraňte takové služebně. Lépe,
když pole tve zůstane neobděláno, ano
lépe, kdybyste pozbyli celého majetku. než

, kdyby tvé dítko ztratilo nevinnost“ a
milost Boží. Bdíti musí rodiče, by dítky
dospívající nezkazily se mezi rozpusti
lými ditkami. Vychovávati mají rodiče
dítky, že je přidržují ku práci, ne však
tolik. by jim ubližili na zdraví. Po práci
ovšem nutný odpočinek, n e v in n a
zábava!

Má—li býti vychování dobré, musí
míti rodiče napomínající ústa. Příleži
tostí naskýtá se dosti v rodině, by
často a neustále ukazovali rodiče dítkám,
jakou cestou mají kráčeti. Varují-li se
největšího zla, hříchu, snaží-li se býti
ctnostnými, zajišťují si šťastnou budouc
nost. Královna Blanka, matka sv. Ludvíka,
brávala malého synáčka na klín a říká
vala mu: »Po Pánu Bohu jsi mi nej
milejším a nejdražším, co“ mám. Ale
raději bych tě viděla hned na
márách, než abys se dopustil
jediného smrtelného hříchu.:
Taková slova vniknou hluboko do srdce

přístupného dobrému malých dítek, je
si zapamatují, a byť by ipozději někdy

zbloudilý, ponaučení rodičů je přivádějí
zpět. Ptáti se mají rodiče každou neděli
po kázaní, ptáti se mají. zda-li dítky
přijímají sv. svátosti.

Aby výchova dítek se dařila, třeba
rodičům trestající ruky. Neboj se, že
trest dílku uškodí. Když slova nepo—
mohla, musí pomoci metla. »Metla vy
hání děti z pekla,a je známo. Proto je
to podivný vychovávací prostředek, jenž
odstranil ze školy trest, metlu. Když
Pán Bůh na tolika místech (čti jenom
ve Starém Zákoně knihu Přísloví a

Ježíše Sii—acha)praví, dítky že musí býti
trestány, že metla pomáhá k dobrému,
který mudřec, ptáme se, je tak drzým a
Opovažuje se tvrditi opak, co nejvýš
moudrý Bůh schválil? Ovoce toho libe—
rálního, novomodního vychování máme
na všech stranách nazbyt. Trestáš—li,
trestej, ale v pořádku. 'I'restej chyby,
poklesky, hříchy, ne však, když dítko
něco udělalo z nerozumu, neopatrnosti.

Před lety žili v Tyrolsku zbožní
rodiče. Měli chlapce Valentina. Jednou
jda pro vodu, upadl a rozbil džbán.
Všecek se třesa přišel domů. Moudři
rodiče ho netrestali. Za nějaký čas hoch
selhal. Otec ho zavolal a pravil: »Valen
tine, nedávno jsi rozbil džbán a netrestal
jsem tě, poněvadž jsi za to nemohl.
Dnes jsi lhal, a to je hřích, proto tě
za to potrestám.: Z chlapce potom stal
se kněz! Jak moudrý to byl trest! -—
Netrestej ve zlosti a ze zlosti, když jsi
rozčílen. Čekej, až hněv se utiší a roz
vážně potrestej chybující, ukáže mu, že
to činíš z lásky. Trestej, ale stejně
všechny! V každé rodině bývá jedno
nebo dvě dítky, říkají jim »mazánek,c
lépe by se jim říkalo mazlánek či
mazlík, protože otec nebo matka s nimi
se mazlí. Jim prominou vše. Druhé tre
stají, ale tohoto miláčka šetří. A tak to
bývá od kolébky až dorostou. Obyčejně
miláček takový nemile odplácí rodičům



jejich nemístnou, ano hříšnou lásku.
Trestej tudíž, ale všechny stejně,
jak zaslouží. Pamatuj, co praví Pán
Ježíš o rodičích, kteří dětem vše pro
míjí, jejich hříchů nevidí, jich netrestají.
»Kdo miluje syna nebo dceru více
nežli mne, není mne hoden.: (Mat.
10, 37.) To jsou právě rodiče, jež jsme
popsali; rodiče, kteří raději urážejí Boha,
než by urazili dítky, je napomenuli, je
pokárali, více milují dítky než Krista
Pána. Takoví nejsou hodni Pána Ježíše,
nejsou hodni patříti na Něho v nebi,
takové zavrhne od sebe na věky. Ve
věčných mukách je strašně mnoho rodičů
k vůli nezdárným dítkám, strašně mnoho
dltek k vůlí nedbalým, slabým rodičům.

c) Bedlivá, řekněme hned, nejbedli
vější péče patří dospělým dítkám.
V tomto čase čekají největší obtíže,
největší zármutky, největší hanba často
na rodiče. Jednou jsou rodiče příliš po
vol'nými, jednou zase příliš přísnými.
Obě je nedobré. Dcery dospěly, totě
chlouba matčina. Synkové dorostli, totě
naděje otcova. Synkové snad ve všem
»držíc s otcem, na všech návštěvách
hostinců jej provázejí, snad sám otec
je tam zavádí. Matky »ukazujíc světu
dcery. Čím více jich si mnozí všímají,
jim se koří, tím milejší je to matkám.
Povolují schůzky tajné, známosti dlouhé
a nedovolené, hájí jich proti otci, a tak
pomáhají samy nerozumné matky pod
kopávati nevinnost dítek, ano nejedna
kopa jim sama hrob, učíc snad dcery
špatnostem, jichž neznaly. Krkavčí a ne
křesťanské matky jsou to, které vědomě
podporují takové nedovolené věci. Krkavčí
matky jsou vlastní vražednice duší svých
dítek, ježto vábí odrostlé mladíky, a snad

. samy přihlížeji, jak dcery zahazují ne
vinnost. Lépe by bývalo, kdyby taková
matka byla zavraždila po křtu sv. novo
rozeňátko, neboť bylo by přišlo do nebe
— než když nyní vraždí duše dítek do

spělých, neb takto čeká na ní i na ne
šťastné dítko věčné zavržení, hrozné
muky, nezmoudří-li obě v čas a se
nekají!

Hlavní chyba nedbalé péče rodičův
o dospělé dítky bývá, že nemoudře si
vedou s povoláním dítek, vnucujíce
jim takové, které pro ně není. Co je
povolání? Povoláníje jistý stav, který
Pán Bůh každému ustanovil a jejž, když
člověk zvolil, bývá šťasten a spokojen

"na světě a jim se posvětí, by se dostal
do nebe. Každý není pro každý stav
či povolání a každé povolání není
pro každého. Na něm závisí věčná
blaženost. Jedna ne z posledních příčin,
proč je tolik nespokojenců za našich
dnů, je ta, že nezvolili povolání své,
nýbrž vetřeli snad se do takového, jež
jim zdálo se býti nejpohodlnějšim. Ký
div, že když povolání to vyžaduje obětí
a sebepřemáhání, že je přinášejí s nej—
větším odporem, donucení jenom, a jsou
proto zcela nespokojenými. Povolání
všechna dají se rozděliti ve stav svo
bodný, k němuž dlužno připočísti stav__
kněžský a řeholní, a ve stav manželský.
Rodiče mají povinnost, svatou a přísnou
povinnost, aby dopomohli svým dítkám
k takovému stavu či povolání — ovšem
kolik sami mohou — jaké dítky si
volí. Rodiče nemají práva nutiti
k stavu svobodnému nebo man
žel ské mu. Proč nemají? Poněvadžjim
ho Pán Bůh nedal. On ponechal svo
bodnou vůli každému člověku, tedy
i dospělým dítkám, a když On, nejvyšší
Pán, ji ponechal,nemá žádný člověk
na světě práva, aby dítky nebo vůbec
lidi nutil“ zvoliti stav nebo povolání,
které se jemuprotiví nebo hnnsí. Je
pravda, poslušné dítky dbají hlasu svých
zkušených a moudrých rodičův, a je ne
radno, když rodiče dobřeradí, jich ne
poslechnouti a následovati svých všeli—
jakých vrtochův, ale rodiče mohou
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pouze raditi, nemohou poručiti
pod hříchem, nechce-li dítko.

Jak však dá se poznati, ku kterému
stavu Bůh vyvolil to neb ono dítě, čím
mají se rodiče i dítky říditi, žádajíce si
dobře a dle vůle volití nějaký stav?
l'ošle snad Bůh anděla s nebe a řekne,
to dítko je určeno tomu, ono jinému
stavu? Toho Bůh obyčejně nečiní. Bůh

' ale též strastiplný, vyžadující neustálýchdal a vložil do srdce každého dítěte,
každého člověka zvláštní náklonnosti,
schopnosti, nadání a vlohy, které již se
jeví v útlém věku a které uschopňují
dílko to pro ten či onen stav. Bedliví
rodiče dobře je poznají. Abychom vzali
nejmakavější příklad, patřme na chlapce
a malé děvče. Chlapec nerad sedí doma,
jenom ven a ven jej to vábí a pudí,
hraje si rád »na vojákyc & pod., což
ukazuje, že není ustanoven k domácnosti,
nýbrž k pracím těžším, k povolání zcela
jinému než děvče. Ono nejraději je doma
u matky, hraje si s loutkami, je »chová.:

To jsou přirozené náklonnosti nebo
vlohy dané jim samým Pánem Bohem.
Ovšem, že jsou chlapci, kteří mají spíše
povahu ženskou, a naopak. Nacházímeť
tu a tam »zženštilé muže,: muže mající
srdce skoro ženské, a »mužné ženy,<
mající ducha mužského — ale to jsou
výjimky a ne pravidlo. Podobně
má se to opět u každého pohlaví ohledně
volby stavu. Větroplach, světak málo se
hodí ku kněžskému stavu, a »vojanda,c
neb jak různými významnými jmény
nazývá lid světácká děvčata, sotva jsou
ustanovena ke stavu řeholnímu, do klá
štera. Proto rodiče, jsouce bedlivi a
pečlivi, pozorujíce takové náklonnosti u
svých dětí, nenutí jich k stavu tomu,
k němuž dítky nemaji chuti, nejeví ni
žádně záliby, ale ponechávají jim úplnou
svobodu, starají se o to, by byly vyučený
a vycvičeny v tom zaměstnání, které si
přejí dítky jednou zvolili. Když k tomu
všemu rodiče a dítky vroucně se modlí

a upřímně se snaží vyplniti vůli Boží,
a radí se s rozumnými, dospělými lidmi,
zvláště s pastýřem duchovním, zřídka
kdy pochybí, a sotva bude dítko ne—
šťastno. Ale zde vězí ten háček: jednou
chtějí míti rodiče ze synků jenom du
chovní, »panáčky,< neohlížejíce se ni
kterak, chce-li mladík sám, hodí-li se
k tomu stavu. Jestit' to ovšem pěkný stav,

obětí, sebezapírání, oběti zdraví a ne
jednoui života. Kdo z přesvědčení a
z lásky opravdové k Bohu a bližnímu
ho nezvolil, je nespokojen v něm, ne
štasten, a nespokojený kněz je zajisté

: nejnešt'astnější člověk na široširém světě
Božím, vyvoliv stav ten jenom, že rodiče
tak chtěli, z lidských ohledův, a ne, že
Bůh k tomu jej vyvolil. Proto praví
Pan Ježíš k sv. apoštolům a bez odporu
všem jich nástupcům v evangeliu sv. Jana
(1, 5, 16): »Ne vy jste mne vyvolili,
ale já jsem vás vyvolil, abyste šli, a
užitek přinesli (t. j. na vinici mě) a užitek
váš aby zůstal.: Proto potkáváme se,
díky Bohu, že ne často, s případy
smutnými, kde splňuje se známě, moraVské
přísloví: >To by byl hodný ,panáček,*
kdyby nebylo . . .: atd. Nemalou vinu
mají často rodiče, nutíce ho k tomu stavu!

NaOpak bývá zase u dcer, zvláště
ze zámožných rodin. Co musí mnohá
dcerka vystati posměchu, výčitek, domluv,
ano i bití, odhodlá—lise vyvoliti panenský
stav, volá-li Bůh ji k sobě do kláštera.
Pošetilé matky, nemoudři otcové! Což
pak svět vymře, či některá krajina byla
vylidněná proto, že dcery šly sloužit
Bohu v klášterním zátiší? Mně se zdá,
že nikoli, ale dobře je známo, že mnohé

' říše nemají potomkův anebo čím dál tím
méně, jako ve Francii a Uhrách, což je
dokázáno úředními výkazy, a proč?
K vůli klášterům — chyba lávky! K vůli ——

je to bolestné a smutné, ale pravdivé—
nemravněmu životu, a z žádnéjiné



;D:„00

l\'»

příčiny. Sluší se však dáti svědectví nechejte jim povolaní, ku kterému maji
pravdě, a slouží to ke cti jim. že otcové náklonnosti a chuti, raďte jim, ano, ale
vtéto příčiněpočínajísi mnohemsprávněji jich nenutte. Kolikráte vzalo nejsv.
a rozumněji než matky. Není to řídký Srdce k sobě dítko, které mu rodiče
případ, že otec rozhoduje nářky matčiny odpírali. Jak je vzalo? lnu, všemohoucí
& stálé její domluvy moudrými slovy: Spasitel má sluhů dost“, poslal »onu
»Nech ,holku,* at“si jde s Pánem Bohem, s kosou,<< a ta sklátila dítko v hrob, a
když se ji to líbí.: bylo po hádce -— ale zodpovědnost“ za

To jest otcovské, moudré, zlaté to padla na rodiče. Snažte se uchovati
slovo! Pravda. když se to dévčeti nelíbí, vroucí lásku k nejsv. Srdci Ježíšovu,
klášterní brána je jí otevřena, může vštěpujteji v srdce útlých, dospívajících,
odejíti. dospělých dítek, a Ježíš Kristus dá vašim

Proto zkrátka: rodičové milí, dbejte * dítkám milosti—-potřebné, čistotu a po—
a pečlivě dbejte o své dítky. () nedospělé, j slušnOSt, dá vám potřebné milosti, vzá—
dospívající, zvláště však dospělé. Po- : jemnou lásku a hedlivou péči o dítky.

Milodary božského Srdce Páně.
Z Prahy. Plné slib svůj vzdávám ! ZfarnostiNáchodské vzdává vroucné

vroucí díky božskému Srdci Páně a blah. díky božskému Srdci Páně, Královně sv.
růžence, sv. Antonínu Pad. jistá ter
ciářka za uzdravení v nemoci. A. Ú.

Z Bučovic. Plníc tímto učiněný slib
vzdávám své vroucí díky nejsvětějšímu
Srdci Páně. Panně Marii svato-Hostýnské
asv. Josefu za uzdravení z těžké ne
moci. F. R.

Z Olomouce. Konala jsem 9denní
pobožnost' k Panně Marii svato-hostýnské
a ke sv. Josefu za jistou nemocnou

Z Choliny. Děkuji božskému Srdci ' osobu. Modlitba má byla vyslyšena. Budiž
Pána Ježíše & Panně Marii za uzdra- „ za to Bohu chvála! EP.
veni dvou dítek. Matka [ Z Moravy. Vzdávám nejvroucnějši

Z Brna. Plním slib svůj &vzdávám ' díky nejsv. Srdci Páně, nejblah. Panně
díky nejvroucnější:Budižctěnoavelebeno l Marii svato-Hostýnské, sv. Josefu, sv.

|

|

|
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Panně Marii za šťastné složení zkoušky
svého bratra. Zároveň též děkuji za ve
liká dobrodiní v potřebách duševních i
tělesných mi prokázaná. ' E K

2 Jilemnice. Plníc slib svůj, jejž jsem
učinila na počátku pobožnosti své. vzdá
vám tuto srdečné díky nejsv. Srdci Páně,
nejblah. Panně Marii a sv. Antonínu
Paduanskému za vyslyšení mé prosby.

A. T.

nejsv. Srdce Pána Ježíše, přesvaté Srdce Antonínu a sv. Cyrillu a Methodu jakož
Panny Marie, jakož i chválen bud' svatý ' i sv. Aloisiu za vyprošení velikých mi
Antonín Paduanský, divotvorce této doby. losti, zvláště za kajicnou smrt?jisté osoby

ž. A. Ind. učitelka.
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Zájmy Krista Pána v ruzných zemich.
Podává. Pl. Buchta.

Řím & Italie. Velkou slavnost díků- komitétu jest celkem dvanáct. Hlavním
činění na sklonku 19. století vcelém ka- úkolem jejich jest zorganisovati a nad
tolickém světě připravuje zvláštní k tomu chnouti k tomu cíli celý katolický svět.
cíli sestavený komítét v Bologni. Členů | Asi v polovici října obrátil se komitét



tento k sv. Otci Lvu X_lll. o potvrzení
a požehnání. V listě zaslaném do íma
odvolávají se členové na encyklikn »Prae
clara,<< vydanou dne 24. července roku
1894., v níž ukazuje se na smutné události
sběhlé na sklonku století minulého, jež
měly v zápětí jen revoluci, rozervanost
a úpadek víry. Jeho Svatost Lev Xlll.
odpověděl velice vřele na list tento
dopisem, který zaslal prostřednictvím
kardinála a arcibiskupa v Bologni, Domi
nika Svampy. Zajimave jest, co svatý
Otec mimo jiné v dopise tom napsal o
poměrech dnešních. Zvláště dojímavé jest
místo, kde vybízí celý katolický svět, aby
modlil se 0 to, by sňatky staly se opět
lidem svazky posvátnými a nebyly to
liko považovány za pouhé smlouvy úřední,
na jejichž potvrzení dostačí kdokoliv,
aby dělnická. otázka byla rozřešena a
pokoj zavládl s láskou po vší zemi. —
Korunní princ italský pojal za choť černo
horskou princeznu Helenu, která dříve
přestoupila z.pravoslaví na víru katolickou.
»Voce de la Verita- vyslovuje velikou
radost nad tím, že její přestoupení stalo
se za souhlasu osob, které jsou zodpo
vědny za trvání východního rozkolu.
Princezna vstoupila do knížecího domu,
jehož předkové byli své rodné zemi a
Itálii vzory zbožnosti, který však v po- .
slední době způsobil církvi těžké pohor
šení. Kéž by princezna Helena zahájila
v rodu Savojském novou dobu spravedl
nosti a bohabojnosti. Nechť sv. Mikuláš,
v jehož ochranu se mladá nevěsta uchy
luje, dům Savojský a ltalii uvede opět
na dráhu spravedlnosti, neboť jenom v ní
naleznou oba čest a spásu.

Rakousko. Nedávno teprve založená
katolická strana národní prodělala první
zkoušku ohněm ve vykonaných právě
volbách za venkovské obce moravské
a dosáhla netušeného a neočekávaného
úspěchu. Ze šesti kandidátů, které po
stavila, zvoleno jich bylo přes všecko
úsilí stran kompromisních pět, tak že
se zajisté může říci, že strana dosáhla
asi víc než očekávala, kromě toho pak
mezi kandidáty kompromisními nalézali
se i takoví tří, které podporovala i kato—
lická strana národní, tak že tím ještě

_.šžfží'í

význam jejího vítězství jest. rozmnožen.
Uspěch tento náleží k případům velmi
řídkým a pod mohutným dojmem jeho
nelze téměř ještě oceniti významu udá—
losti, která celou veřejnost jako ranou
překvapila. Kéž jen i v pospolitém životě
našem má vítězství toto vzápětí vzbuzení
a upevnění zdravého ducha náboženského.
-— »Rivista antímassonicac podala po
sledně tyto zajímavé podrobnosti o ny
nějším stavu zednářství v Charvatsku:
Ačkoliv má Charvatsko své zvláštní
zákonodárství, svůj parlament a svou
zvláštní výkonnou moc, poutáno jsouc
k Uhrám pouze svazky federačními, přece
podlehlo, zvláště za nynějšího presidenta,
stvůry to maďarské, vlivu z Budapešti,
kde kvete zednářství. chráněno jsouc
zákony, a čítá mnoho členů v parlamentě
iu vlády, a jemuž nedávno podařilo se
proraziti civilním sňatkem, a jež snaží se
vyhladiti ráz křesťanský v království sva
tého Štěpána. Je tomu „několik měsíců,
co pod tímto vlivem otevřena byla lože
zednářská v Záhřebě. hlavním městě
charvatském, jíž předsedá prof. Brusina,
původem Dalmatinec. učený přírodozpytec.
Druhá byla otevřena v Zemblinu a při
pojena k srbské loži bělehradské. Třetí
lože trvá od roku 1872.. v Siseku, vzdá.
leném 11/„ hodiny po dráze od Záhřebu.
Tam, jako všude jinde, sekta jest věrně
sdružena s žídovstvem a všemožně se
snaží vetříti se v obecní správu. Již
podařilo se jí »vyčístitic universitu zá
hřebskou od živlů katolických tím, že
odstranila beze všeho podstatného důvodu
dva professory katolické, A. Vojnoviče a
Dr. Brezcenskího, vyznamenané řádem
sv. Řehoře Vel. od J. Sv. Lva Xlll. Že
nedosáhla sekta většího rozsahu v Char
vatsku, stalo se jediné horlivostí J. Em.
Msgr. Strossmayera, Chrabrého odpůrce
sekty židovsko-zednářské. — Při dolno
rakouských sněmovních volbách za
venkov, města a obchodní komory zví
tězila strana křesťanská. Liberálové a
Sch'ónererovci byli úplně poraženi. Strany
křesťanské ovládají nyní Vídeň a vůbec
celé DolníRakousy. Samovláda liberalismu
je zde zlomena a při volbách říšských
bude nepochybně. potřena docela.
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Náboženské vychováni mládeže.

i., kteří mnohé spravedlnosti vyučují, budou zářiti jako hvězdy na
Q věky věků,c dí- prorok Daniel (12, 3), a »nevědomě učitic platilo od

.jakživa v církvi svaté za skutek duchovního milosrdenství. Mnoho,
ba nejvice záleží na náboženském vychování a vyučování mládeže.

Ge, O to mají se předně přičinit sami rodičové, vychovávati mají dítky své
očima, "ušima, ústy, rukama (viz »Zaslíbení Pána Ježíše: v tomto čísle). Po rodičích
jsou k tomu povoláni učitelé, aby dále vedli mládež jim svěřenou k Bohu. k Ježíši
Kristu, jenž praví: »Nechte maličkých přijíti ke mně, takových jest kiálovství
nebeské. . Bohužel, že tu mnoho bývá chybováno jak od IOdiČů, tak od školy. Rodiče.
nemající sami zbožnosti, ktelak ji vštípí dětem svým? A škola, ta moderní škola
místo aby děti vedla k Bohu na mnohých místech je odvrací od Boha. Vše možné
i nemožné se vecpává do mladých hlaviček, jen náboženství zbývá málo času
a místa. Bývá často popeluškou mezi ostatními předměty. Tu je potřeba napravy.
Proto zřizují se křesťanské ústavy školních bratří. aby v duchu křesťanském pak
vychovávali mládež, Bojujme vroucí modlitbou. žádostmi o náboženskou školu,
domáhejme se všemi dovolenými prostředky toho, co nám, katolickým křesťanům,
vším právem _přináleží.

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, obétuji Tobě po celý dnešní
den, ani sebe menší částky jeho nevyjímaje(íc), za příkladem nejsv. Srdce blahoslavené
a neposkvrněné Panny Maiie všehké 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 bm. _1886 č.11.)

Obzvláště Ti je obětují za Tvou svatou církev a její nejvyšší hlavu, za
nábožné vychovaní mládeže, a na všechny úmysly, jež odporuěenyjsou
na tento měsíc a na tento den členům apoštolatu modlitby.

Pane Ježíši,-zastřiž ochranou svého božského Srdce našeho svatého Otce!
Srdcc Ježíše a Matic! zachraňte cír,kev říši rakouskou, vlasť naši a národ náš česko—
slovanský! 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. Josefe, vzore a pauone ctitelů božského Srdce, oroduj za nás! (Odpustky
100 dní jednou za den. ch XIII. 1891 .) .;

Svatý Michaeli archanděle. svatý Cyíille a Methode orodujtc 21 misi

Tiskem benediktinské knihtiskárny v Brně,


